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Innledning 
 
Boligsosial handlingsplan 2017-2020 er rullert i forbindelse med kommunens deltakelse i 
Husbankens boligsosiale utviklingsprogram som har pågått i perioden 2013-2016.  
Styringsgruppen har vært ledet av rådmannen og er sammensatt med representanter fra 
helse- og sosial-, teknisk-, økonomi- og oppvekstsektoren og tillitsvalgte. Husbanken har hatt 
observatørstatus. Programgruppen som også er tverrsektorielt sammensatt, har fungert som 
prosjektgruppe for planarbeidet. Bruker- og pårørendeorganisasjoner har hatt 
gjennomgående representasjon. 
 
Rulleringsarbeidet er ledet av programansvarlig og er i hovedsak gjennomført ved hjelp av 
delprosjekter og tematiske arbeidsgrupper. Ved hjelp av dialogmøter har en klargjort 
utfordringsbildet og vurdert tiltak knyttet til særlige målgrupper eller prioriterte områder. 
Dialogmøtene har hatt bred deltakelse på tvers av fag og sektorer og eksterne 
samarbeidsparter som sykehus, politi, kriminalomsorg mv. har deltatt. 
 
Planen har innarbeidet tiltak fremmet i eierskapsmeldingen for Kristiansand Boligselskap KF 
som ble vedtatt av bystyret 21. september 2016. 

1. Om boligsosial handlingsplan 

1.1 Formål og målgruppe 
Boligsosial handlingsplan skal beskrive utfordringsområder og finne frem til virkningsfulle 
tiltak. Målgruppen for planen er innbyggere som av ulike grunner er vanskeligstilt på 
boligmarkedet:  
 
«Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe 
seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Disse befinner seg i en 
eller flere av følgende situasjoner: 
• er uten egen bolig 
• står i fare for å miste boligen sin 
• bor i uegnet bolig eller bomiljø» 
 
(Nasjonal strategi: Bolig for velferd, 2014-2020)  
 
Vanskeligstilte på boligmarkedet er en sammensatt gruppe. Årsaken til behovet for bistand er 
variert og sammensatt. Derfor kreves det differensierte tiltak i det boligsosiale arbeidet, både 
når det gjelder boliger og tjenester. Kommunen må ha tiltak både på strategisk og operativt 
nivå 
 

1.1.1 Boligsosialt arbeid 
 
De operative oppgavene innenfor det boligsosiale arbeidet handler om å gi råd og 
veiledning, skaffe egnede boliger, vurdere og tildele økonomisk støtte, iverksette bo- og 
nærmiljøtiltak og å gi oppfølging og tjenester i hjemmet. 
 
De strategiske oppgavene handler om å sette langsiktige mål, utvikle tiltak og virkemidler 
for å nå disse målene, sette av faglige og økonomiske ressurser til arbeidet, og avgjøre hvor 
og av hvem de ulike operative oppgavene skal løses.» (Bolig for velferd, ) 
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1.1.2 Forholdet mellom visjoner, mål og tiltak 
 
Boligsosial handlingsplan, 2017-2020 er førende for satsinger og prioriteringer i arbeidet 
rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet. Planen beskriver hovedtiltak som må 
gjennomføres i perioden for å nå mål som gjør at færre bli vanskeligstilt på boligmarkedet og 
flere opplever å ha gode, stabile boforhold.   
 
Visjon og mål er forankret i kommuneplanen, «Styrke i muligheter 2011-2022». Hovedmål 
og innsatsområdene i planen korresponderer med den nasjonale strategien for boligsosialt 
arbeid, «Bolig for velferd 2014-2020». Kristiansand kommune har søkt deltakelse i 
Husbankens kommuneprogram for å følge opp den nasjonale strategien videre gjennom 
implementering av den boligsosiale handlingsplanen.  
 
Planen gir oversikt over boligbehov og tjenestebehov til vanskeligstilte på boligmarkedet.  
 
Boligbehovsmatrisen (vedlegg 2) danner utgangspunkt for boligselskapets oppdrag knyttet 
til å fremskaffe og forvalte den kommunale boligmassen til vanskeligstilte. Vedlegget 
korresponderer med rådmannens forslag til handlingsprogram for 2017-2020.  Behovene 
detaljeres og spesifiseres i det kontinuerlige samarbeidet mellom HS-sektoren og 
Boligselskapet, slik at anskaffelser og sammensetningen av boligmassen best kan tilpasses 
behovene i de ulike målgruppene. 
 
Boligbehovsmatrisen skal oppdateres årlig i forbindelse med rullering av 
handlingsprogrammet og kommunens boligprogram. 
 
Tiltaksmatrisen (vedlegg 3) beskriver konkrete tiltak som retter seg mot utvikling av 
tjenestetilbud og forbedring av samhandling og koordinering på ulike nivå. Dette er 
arbeidsdokumentet som vil bli presisert og arbeidet videre med i det tverrfaglige boligsosiale 
arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritering av tiltak skjer hvert år i forbindelse med rullering av kommunens 
handlingsprogram 

Hovedvirkemidlene i kommunens boligsosiale arbeid: 
 
• Kommuneplanlegging som bidrar til å utvikle differensierte boområder 
• Kommunal 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 individrettede låne- og tilskuddsordninger med tanke på selveie 



 

5 
 

1.1.3 Avgrensninger  
 
Eldre er ikke å regne som målgruppe i det boligsosiale arbeidet, med mindre de har 
utfordringer som gjør dem vanskeligstilt på boligmarkedet. Boligselskapet har imidlertid en 
stor mengde serviceboliger til eldre i sin portefølje. Eierskapsmeldingen har vurdert dette 
forholdet og bystyret har vedtatt at vedtektene for boligselskapet skal revideres slik at de er 
tilpasset dagens behov og forventninger.  
 
Når det gjelder behovet for heldøgns omsorgstilbud til eldre (omsorgsboliger og 
institusjonsplasser) foregår det et eget utviklingsarbeid på dette feltet. Faglig utvikling av 
bolig - og tjenestetilbud til eldre vil omfattes av helse- og omsorgsplan for Kristiansand 
kommune som rulleres i 2017 
 
Flyktninger er ikke en målgruppe som i utgangspunktet er å anse som vanskeligstilte på 
boligmarkedet, bortsett fra enslige mindreårige. Det er imidlertid svært viktig i bosettings- og 
integreringsarbeidet at bolig og bosituasjon har et sterkt fokus- at en sikrer rask bosetting i 
egnede boliger.  
 
Endringene i flyktningsituasjonen fra høsten 
2015, utfordret kommunen til å sikre gode 
boligløsninger for langt flere enn tidligere. For å 
møte situasjonen valgte kommunen å 
matriseorganisere flyktningarbeidet på tvers av 
sektorene, ikke minst av hensyn til 
bosettingsarbeidet.  
 
Kommunen har i stor grad benyttet seg av 
bosetting på det private leiemarkedet. Omlag 10 
% av flyktningene bosettes i kommunal 
boligmasse. Dette er husstander som av ulike 
grunner har vanskeligheter med å komme inn 
på det ordinære boligmarkedet. Kristiansand har 
et godt privat utleiemarked som kommunen 
ønsker å benytte i bosettingsarbeidet, i like stor utstrekning som tidligere. I kommunens 
arbeid med den nye flyktningsituasjonen er det gjort vurderinger av behovet og kapasiteten i 
det private boligmarkedet som tilsier at strategien kan videreføres. Hjelp til selvstendighet og 
normalisering har erfaringsmessig vært viktige prinsipper i et velfungerende 
integreringsarbeid. Tildeling av kommunal bolig er et nødvendig virkemiddel for en 
forholdsvis liten andel av målgruppen, men for flertallet vil dette virke passiviserende og ikke 
bidra til god integrering. 
 
I arbeidet med integrering vil det fortsatt legges stor vekt på å sikre egnede boforhold for å 
forhindre at flyktninger blir vanskeligstilt på boligmarkedet. Kommunen skal i løpet av 2017 
utarbeide plan for strategisk innsats innen flykning- og integreringsfeltet (kommunal 
planstrategi 2017-2020) 
 
Kommunen er oppmerksom på at områder i byen har et sterkere innslag av innbyggere med 
annen etnisk bakgrunn enn norsk. I tråd med kommuneplanen er en opptatt av å utvikle 
gode, sammensatte bomiljø og sikre variert boligtilbud i alle boområder både med hensyn til 
størrelse og pris. Dette er også viktige hensyn når kommunen selger eller kjøper boliger til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Siden kommunen i så stor grad bruker det private 
utleiemarkedet i bosettingsarbeidet, vil dette også bidra til at flyktninger blir bosatt over store 
deler av kommunen der det er utleiemuligheter. Utleiemulighetene for denne målgruppen har 
åpnet seg opp i flere bydeler som følge av endringene i arbeidsmarkedet.  
 

Bilde 1: Helse- og sosialsektoren klargjør leiligheter til 
flyktninger i september 2015.. 
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Sammensatte bomiljø og andre hensyn som fremmer integrering vil man også kunne 
vektlegge ved avtalt selvbosetting hvor kommunen godkjenner leieforholdet som den enkelte 
skaffer seg. Kommunen har ellers ikke virkemidler som kan regulere bosettingsmønsteret.  

1.2 Aktører i det boligsosiale arbeidet 
 
Det er mange instanser i flere sektorer som har ansvar og oppgaver som legger premisser 
for og er sentrale for resultatene av kommunens boligsosiale arbeid. For å lykkes godt er en 
avhengig av forankring, koordinering og gode samarbeidsstrukturer på tvers av sektorer på 
alle nivå i organisasjonen. 
 
Oppgaver Ansvarlig 
Overordnet arealplanlegging og 
boligpolitikk 

Teknisk sektor 

Oversikt over bolig- og tjenestebehov til 
vanskeligstilte 

Helse- og sosialsektoren v/ service og 
forvaltning 

Bestilling av boliger og helsetjenester Helse- og sosialsektoren v/ service og 
forvaltning 

Anskaffelse og forvaltning av kommunale 
utleieboliger  
 

Kristiansand Boligselskap KF 

Anskaffelse og forvaltning av 
formålsbygg 

Kristiansand Eiendom 

Utleie og kontraktsforhold til kommunale 
utleieboliger 
 
Veiledning og hjelp til selveie eller leie 
privat 

Kristiansand Boligselskap KF 
 
 
Helse- og sosialsektoren v/ service og 
forvaltning 

Oppfølgingstjenester i bolig Helse- og sosialsektoren v/ oppfølging 
Vurdering og tildeling av midlertidig 
botilbud (nød-overnatting) 

Helse -og sosialsektoren v/ NAV 

 
 

1.3 Oppbygging og struktur på planen 
 
Innledningsvis i kap.2 presenteres utfordringsbildet. I kap. 3 beskrives visjon, mål, 
innsatsområder og hovedtiltak, basert på utfordringsbildet. Boligbehovsmatrise og 
tiltaksmatrise finnes i vedlegg til planen. Disse er detaljerte tiltaksoversikter som vil bli 
innarbeidet i virksomhetsplaner og justert ved rullering av handlingsprogrammet hvert år. 

2. Utfordringsbildet 

2.1. Utvikling og status i boligbehov 
 
Boligsituasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet påvirkes av boligpriser og hvor godt 
leiemarkedet er. Kristiansand er i en mer gunstig posisjon når det gjelder dette enn flere av 
storbyene en sammenlikner seg med. Men utfordringene når det gjelder å skaffe boliger til de 
som har størst utfordringer deler Kristiansand med de andre storbyene.  
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Samlet sett har det vært en vesentlig reduksjon i antall personer/ familier som har stått på 
venteliste for kommunal bolig de senere år, fra ca. 160 personer/familier i 2012 til ca. 80 
personer/familier i 2015. Dette mener en har sammenheng med blant annet etablering av 
boliger med heldøgns bemanning og bofellesskap til personer med langvarige og 
sammensatte behov, knyttet til alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet.   
 
Utvikling i kommunal boligmasse til vanskeligstilte 
Kristiansand Boligselskap KF disponerte ved utgangen av 2015 totalt 2008 boliger. Tabellen 
under viser hvem som eier boligene og utviklingen i eierskap siden 20051.  
 
 
Tabell: Boliger fordelt på eier 2005 og 2015 
 
 
2015 2005 Endring Eier 
853 480             78 % Kristiansand Boligselskap 

764 930 -18 % Kristiansand boligstiftelse 
340 410  -17 % Kristiansand kommunes stiftelse for utleieboliger 
51 52  - 2 % Stiftelsen Kongens senter/Eldres Hjem   
2008 1872 7 % Sum boliger foretaket disponerer 
*Tallene er hentet fra Boligselskapets budsjett 2016 og handlingsprogram for 2016-2019 
 
 
Boligselskapet har økt sitt eierskap med 373 boliger, en økning på nær 80 % siden 2005. 
Antall boliger i stiftelsene er redusert med 237, (nær 20 %) i denne 10-årsperioden. Samlet 
sett disponerer boligselskapet 136 flere boliger i dag enn ved oppstarten i 2005. Utviklingen i 
boliger fordelt på formål gjenspeiler utviklingen i behov fra boliger til eldre og pleietrengende 
og til boliger for vanskeligstilte.  
 
Tallene gjenspeiler at det har vært en redusert etterspørsel etter serviceboliger til eldre. 
Dette er kommunalt disponerte boliger fordelt på et tjuetalls bygninger/blokker, som i 
varierende grad har vært fysisk tilrettelagt. Leilighetene har ikke hatt servicefunksjoner eller 
tjenester knyttet til seg men de har gjerne vært lokalisert i nærheten av baser for 
tjenesteyting. Betegnelsen serviceboliger fremstår i dag som misvisende og 
tildelingskriteriene harmonerer heller ikke med behovet i dagens eldrebefolkning. 
Etterspørselen etter serviceboliger har fortsatt å synke de siste årene, noe som antas å ha 
sammenheng med etablering av mye ny boligmasse i det private markedet som er tilrettelagt 
og henvender seg til seniorgruppen. Bevisstheten blant den aldrende befolkingen er 
antakelig også økt med tanke på tilrettelegging av egen bolig.  
 
Stiftelsene som eier serviceboligmassen har i økt grad solgt boligene til private kjøpere eller 
til boligselskapet som så har omgjort boligene til annet formål. All serviceboligmassen er 
gjennomgått av helse- og sosialsektoren med bakgrunn i den kjennskapen en har til 
behovsutviklingen, og det er utarbeidet et forslag til hvordan boligselskapet kan 
redusere/omgjøre serviceboligmassen ytterligere i perioden. Det er allerede igangsatt 
arbeidet med dette og utfasing vil skje gradvis, i samarbeid mellom helse- og sosialsektoren 
og boligselskapet. Det vurderes alternativ bruk av boligmassen til andre målgrupper- både 
med tanke på kjøp og utleie. Tildelingspraksis for serviceboligmassen vil tilpasses behov og 
prioriteringer.  

                                                
1 50 boliger eid av Sanitetsforeningen, som kommunen, ved Virksomhet service og forvaltning i HS – 
sektor har utpekingsrett til er ikke medregnet i 2005 og 2015 tallene i tabellen.  
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2.1.1 Framskrevet behov 
 
Utfordringer på noe sikt som kan påvirke situasjonen med hensyn til vanskeligstilte på 
boligmarkedet, er i hovedsak knyttet til følgende forhold: 
 

 
 Endringer i befolkningssammensetning 
 Endringer i sykdomsbildet og levekårsutfordringer i befolkningen 
 Endringer i oppgave- og ansvarsfordeling mellom sykehus og kommune 

 
Det er særlig endringer knyttet til levekår som vil være utslagsgivende. Tilknytning til 
arbeidsliv og betalingsevne er avgjørende for om man klarer å skaffe seg og sin familie egnet 
bolig. Store endringer i sysselsettingssituasjonen i regionen kan også føre til at flere blir 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Det kan skyldes både økonomi og belastende livssituasjon 
knyttet til arbeidsledighet. De siste årene har en sett en jevn økning i andelen som er blitt 
vanskeligstilt på boligmarkedet i hovedsak grunnet økonomi. 
 
Når det gjelder helsemessige forhold er særlig psykiske lidelser og rusrelatert problematikk 
utslagsgivende for mulighetene for både å skaffe seg og klare å beholde boligen. Det er 
usikkert hvordan dette vil utvikle seg fremover. Det er viktig å lykkes med forebyggende tiltak 
og tidlig hjelp i vanskelige situasjoner for å hindre at flere blir vanskeligstilte. Innsatsen rettet 
mot unge er særlig viktig for å sikre selvstendighet når det gjelder boligsituasjon. 
 
Ikke i de nærmeste årene, men fra om lag 2020 vil økningen i andelen eldre i samfunnet 
starte og tilta frem mot 2030 og 2040. 
Hvis ikke boligmassen i de ulike 
delene av kommunen er tilstrekkelig 
tilrettelagt for tilpasning og flytting til 
boliger man kan klare seg selv i 
lengre, kan også andelen av eldre som 
blir vanskeligstilte på boligmarkedet 
øke. Kommunens hovedstrategi er at 
flest mulig skal kunne bo trygt i eget 
hjem lengst mulig. Det er dette man 
planlegger for, og det er da viktig å ha 
kunnskap og oversikt over den eldre 
delen av befolkningen som ikke har 
kjøpekraft eller 
tilretteleggingsmuligheter i eget hjem.  
 
Når det gjelder endringer i oppgavefordeling mellom sykehus og kommune er det særlig 
problemstillinger rundt såkalt utskrivningsklare pasienter som vil være viktig å håndtere godt i 
et samarbeid. Situasjonen er at noen pasienter som har utfordringer med rus og psykiske 
lidelser fremdeles ikke kan gis et forsvarlig og trygt botilbud med de rammene kommunen 
har i dag. Dette er en utfordring som oppleves i de fleste storbyer og som også må løftes 
nasjonalt. 
 
Flyktningsituasjonen er vesentlig endret siden høsten 2015. Kristiansand kommune har et 
godt leiemarked for tiden og håndterer både mottak av flyktninger og bosetting 
tilfredsstillende. Usikkerheten både med hensyn til utvikling i boligmarkedet og 
flyktningsituasjonen må imidlertid følges nøye siden endringer kan skje forholdsvis raskt og 
få konsekvenser som kan kreve endret bruk av virkemidler. 
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Boligpolitikken i en kommune er ett av flere virkemidler som kan bidra til utjevning av 
sosioøkonomiske forhold som i dag er svært variabelt mellom ulike steder i byen. Et variert 
tilbud av boligtyper som skaper varierte bomiljø som reduserer risiko for utenforskap og 
stigmatisering, er viktig for å legge til rette for gode oppvekstmiljø for barn og unge i hele 
byen. 
 
I neste fireårsperiode blir det viktig å følge med og vurdere hvordan utvikling relatert til disse 
forholdene påvirker boligsituasjonen i kommunen. I tillegg vil lovendringer og lovkrav være 
førende for utvikling på området.  
 
Kommunens forpliktelser i tråd med Forskrift om brannforebygging av 17.12.15 vil være 
gjeldende for arbeid med sårbare målgrupper og for kommunale utleieboliger. 
 

2.2 Hovedutfordringer 
 
Rulleringsarbeidet har identifisert utfordringer som grovt kan deles i hovedkategoriene: 
Samhandling og koordinering og behov knyttet til boliger og tjenester. Utfordringene er 
avdekket og bearbeidet i forbindelse med kommunens deltakelse i Husbankens 
utviklingsprogram. Boligsosial foranalyse (Rambøll 2014) og arbeidet med 
eierskapsmeldingen for Kristiansand Boligselskap KF støtter opp om hovedfunnene. 
Hovedutfordringene er nærmere beskrevet i forbindelse med innsatsområdene. 

2.2.1 Samhandling og koordinering 
 
Utfordringer med tverrsektoriell samhandling og koordinering: 
 
 
 
 
 
 
 
Utfordringer med samhandling og koordinering i HS sektoren: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.2.2 Boliger 
 
Utfordringer knyttet til boligbehov 
 
 
 
 
 
 

Svakheter knyttet til oversikt og vurderinger av bolig- og tjenestebehov 
Uavklarte ansvarsforhold når det gjelder planlegging og gjennomføring av vedtatte 
boligetableringer 
Uklar rolle- og ansvarsfordeling mellom bestiller og utfører av tjenester 

 
Det boligsosiale arbeidet fremstår fragmentert både på det strategiske og operative 
nivået 
Det er behov for større grad av koordinering og integrering av boligsosiale hensyn 
og behov i kommunens overordnede arbeid med bolig- og arealutvikling  
Kommunens boligsosiale handlingsplan og boligprogram er ikke koordinert ved årlig 
rullering av handlingsprogrammet  
Rolle – og ansvarsfordeling mellom bestiller (Helse- og sosialsektoren) og ansvarlig 
for erverv og drift av kommunal boligmasse til vanskeligstilte (Boligselskapet) er 
ikke tilstrekkelig avklart og strukturert 
Det er behov for felles oppfatning og forståelse av målgruppens utfordringer og 
behov  
Mangelfull koordinering av arbeidet rundt enkeltbrukere som bor i kommunale 
boliger  

 

Den kommunale boligmassen er ikke i tilstrekkelig grad tilpasset målgruppene 
Det mangler plan for langsiktig utvikling av den kommunale boligmassen 
Det er lavere sirkulasjon i kommunal boligmasse enn ønskelig 
Behovet for midlertidig bolig (såkalt nødbolig) holder seg på et uønsket høyt nivå 
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2.2.3 Tjenester 
 
Utfordringer knyttet til tjenestebehov 
 
 
 
 
 
 

 

3. Visjon, mål og innsatsområder 

3.1 Visjon og hovedprinsipper 
 
Kristiansand kommune har denne visjonen for det boligsosiale arbeidet:  
 
 
 
Visjonen ligger til grunn for hovedprinsippene i kommunens boligsosiale arbeid: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.2 Prioriteringer 
 
Følgende målgrupper er prioritert i det boligsosiale arbeidet: 
 
 
 
 

Tjenestetilbudet er ikke tilstrekkelig tilpasset behovet for praktisk oppfølging i bolig 
Manglende rammebetingelser og virkemidler for å gi tjenester til brukere med 
omfattende helse- og atferdsproblematikk, som ikke ønsker eller evner å ta imot 
oppfølging 
Vurdering av tjenestebehov sees ikke tilstrekkelig i sammenheng med boligbehov 

Alle skal bo godt og trygt 

i. Kommunens innbyggere har selv ansvaret for å skaffe seg egnet bolig ut fra den 
enkeltes forutsetninger. 

 
ii. Kommunen bidrar til å styrke den enkeltes selvstendighet og evne til å mestre eget 

liv. Alle skal kunne bo godt og trygt hjemme så lenge som mulig. 
 

iii. Kommunen driver et aktivt forebyggende helse- og sosialfaglig arbeid der tiltak 
overfor den enkelte settes inn så tidlig som mulig. 

 
iv. Valg av tiltak baseres på rehabiliteringstenkning, og hjelpen settes inn på beste 

effektive omsorgsnivå. 
 

v. Trygghet for beboere og sikkerhet i boligene vurderes alltid ved bolig- og 
tjenestetildeling. 
 

vi. Brukermedvirkning sikres på alle nivå 

g g pp p g

Personer med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus 
Barnefamilier 
Unge som er i risiko for å utvikle problemer 
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I tillegg til gode boforhold er oppfølgingstjenester og andre helsetjenester ofte nødvendig for 
å gi rett hjelp til disse målgruppene. Kommunale utleieboliger til vanskeligstilte på 
boligmarkedet er et viktig virkemiddel for å hjelpe innbyggere på vei mot egen bolig. 
Varigheten av leieforholdet vil variere betydelig ut fra behov. Det er viktig at kommunen 
prioriterer kommunale boliger til de som trenger og har nytte av dette som et virkemiddel for 
å ha en trygg base og kunne komme videre. Kommunen må ha tildelingskriterier som sikrer 
dette.  
 
Følgende målgrupper er prioritert til kommunale utleieboliger: 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Hovedmål, innsatsområder og tiltak 
 
Hovedmål og innsatsområder følger av utfordringsbildet kommunen har på det boligsosiale 
området. Hovedmål og innsatsområder sammenfaller i stor grad med den nasjonale 
strategien «Bolig for velferd» I dette kapitlet presenteres hovedmålene i kommunens 
boligsosiale arbeid, med tilhørende innsatsområder. For det enkelte innsatsområdet 
presenteres relevante fakta og de viktigste utfordringene som er identifisert. Hovedtiltak er 
utformet med dette som utgangspunkt og er detaljert i tiltaksmatrisen. 
 
Tiltaksmatrisen gir en oversikt over alle tiltak som skal arbeides med i neste fireårsperiode. 
Matrisen er et omfattende arbeidsdokument til bruk for aktørene som skal samhandle om 
utviklingen av både det operative og strategiske boligsosiale arbeidet. Matrisen blir rullert 
årlig og tiltak blir prioritert og iverksatt i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet 
hvert år. 

Hovedmål 1. Alle skal ha et godt sted å bo i et trygt bomiljø  

Innsatsområde 1.1 Hjelp fra midlertidig til varig bolig 
 
Fakta: 
En del innbyggere i kommunen er periodevis eller gjentatte ganger uten varig boforhold, det 
vil si egen eid eller leid bolig. Kommunen har etter lov om sosiale tjenester i NAV § 27 plikt til 
å skaffe midlertidig botilbud til de som er omfattet av loven, som ikke har klart å skaffe seg 
tak over hodet for kommende natt. Boligmassen som brukes til formålet betegnes gjerne som 
«nødboliger». Det er NAV som foretar vurdering og tildeler tjenesten på vedtak. Kommunen 
disponerer 19 boliger til formålet hvorav 4 er øremerket kvinner.  
 
Om lag 50 % av behovet for midlertidig bolig dekkes gjennom kommunale tilbud, resterende 
fremskaffes gjennom det private utleiemarkedet. Siden det private markedet ikke fungerer 
godt for brukere med rusproblematikk, forbeholdes det kommunale tilbudet i stor grad denne 
målgruppen.  Det er klar sammenheng mellom tilgang på egnede kommunale utleieboliger til 

Personer med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus 
Store barnefamilier 
Flykninger som er vanskeligstilt på boligmarkedet (10 % av flyktninger som 
bosettes tildeles kommunale boliger) 
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de mest vanskeligstilte målgruppene og behovet for midlertidig bolig. Bruken av midlertidig 
bolig blir ikke redusert hvis ikke dette sees i sammenheng. Etterspørselen etter midlertid 
bolig/ overnatting økes ved oppsøkende virksomhet som avdekker flere med behov.  
 
Kommunens målsettinger når det gjelder bruk av midlertidig bolig er i tråd med den nasjonale 
strategien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utfordringer: 
Minst 5 personer ble i gjennomsnittlig pr år tildelt midlertidig bolig i etterkant av utskriving fra 
spesialisthelsetjenesten fra 2013-2015. I overkant av 5 personer kommer årlig fra soning. 
Flere med bakgrunn som rusmiddelavhengig ble tildelt nødbolig i etterkant av soning. Dette 
er ikke forenlig med godt rehabiliteringsarbeid og har samfunnsmessig store omkostninger.  
8 barnefamilier med barn under 18 år har i 2015 fått tildelt nødbolig i privat regi. De fleste av 
disse mottar andre tjenester fra NAV. En del unge, rusmiddelavhengige mellom 18-25 år har 
lengre oppholdstid enn 3 måneder i nødbolig. Mange er gjengangere i nødboligene, de fleste 
er rusmiddelavhengige og mange har psykiske lidelser i tillegg.  
 
Med dagens kapasitet på midlertidig bolig er det perioder der få eller ingen plasser står 
ledige i kommunale tilbud. Løsninger må i stor grad finnes i private tilbud og dette er 
utfordrende når det gjelder personer med rusproblematikk. Trusler og vold er en del av 
problematikken.   
 
 
Hovedtiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opphold som varer i mer enn 3 måneder skal bare skje unntaksvis 
 
Midlertidig bolig skal bare unntaksvis benyttes til barnefamilier, ungdom eller til 
personer som løslates fra fengsel eller som utskrives fra institusjon 

Strategisk bruk av boliger og tjenester som kan redusere behovet for 
midlertidig bolig 
 

Innsats mot særlig utsatte målgrupper 
Økt sirkulasjon i kommunal boligmasse  
Metode- og samarbeidsutvikling som vil sikre flere fast bolig 



 

13 
 

Innsatsområde 1.2 Hjelp til å skaffe en egnet bolig 
Fakta:  
 
Boligtradisjon i Norge er basert på å oppnå høy grad av 
selveie i befolkningen.  Eid bolig skaper forutsigbarhet 
og underbygger det selvstendige ansvaret innbyggere 
skal ha for å sikre seg selv og sin familie gode 
boforhold. Å øke graden av selveie også i grupper som 
har vært vanskeligstilt på boligmarkedet, bidrar til 
utjevning av sosioøkonomiske forhold. Dette er særlig 
viktig for barns oppvekstsvilkår. Startlånsordningen er 
innrettet og justert i retning av at kommunene skal 
kunne bistå flere vanskeligstilte til å eie selv. Det er 
viktig at kommunen ved utvikling av byen legger til rette 
for boligbygging som gir tilgang på boliger av ulik 
størrelse og prisklasser slik at en får differensierte 
bomiljø som fremmer gode oppvekstsvilkår, bedrer 
levekår og folkehelse og legger til rette for den 
demografiske endringen i befolkningen. 
 
I kommunens arbeid med å bistå personer som er vanskeligstilt på boligmarkedet benyttes 
både kommunale- og private utleieboliger som virkemidler på veien til egen bolig.  
 
Kommunen utvikler og prøver ut leie- til eie-modellen i prosjekt «Eie et hjem». Den ønskede 
effekten er at kommunen har virkemidler og praksis som bidrar til at flest mulig eier et godt 
sted å bo.  
 
Forventet gevinst: 

 Kommunen oppnår sirkulasjon i den kommunale boligmassen 
 Kommunen unngår å subsidiere leietakere som kan eie egen bolig 
 Ved å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen bolig kan blant annet 

videreføring av sosial ulikhet forebygges. 
Målet er at kommunen skal få en fullstendig oversikt over leietakere i kommunale 
gjennomgangsboliger som har potensiale til å eie egen bolig og ønsker dette. 
Boligavdelingen skal kunne bistå potensielle boligeiere før, under og etter et boligkjøp -  i 
samhandling med andre deler av kommunen og spesialisthelsetjenesten.  
 
Kommunen disponerer totalt om lag 800 boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, 62 
enheter i bofellesskap for personer med rusmiddelavhengighet, hvorav 21 driftes etter avtale 
med Blå Kors. I tillegg har kommunen tildelingsrett på 8 boliger i Kvartal 42. Kommunen 
disponerer 117 boenheter i bofellesskap for personer med psykiske lidelser. Kommunen har 
192 boenheter for mennesker med utviklingshemming.  
 
Innenfor neste fireårsperiode er behovet for bemannede boliger beregnet slik det 
fremkommer i rådmannens forslag til handlingsprogram for perioden 2017-2020.  Det er kun 
innenfor målgruppen personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, herunder psykisk 
utviklingshemmede, at det er behov for volumøkning i bemannet boligmasse.  I rådmannens 
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forslag til handlingsprogram legges det opp til å øke antallet boliger til denne målgruppen 
med 9 nye boenheter i perioden.  
 
Kommunen vil i tillegg til dette, som en følge av arbeidet med å dimensjonere tilbudet i tråd 
med kjente behov, etablere 10 nye boenheter ved Hovedgårdstunet. Dette får en til ved å 
omdisponere boliger som har vært anvendt som omsorgsboliger for eldre. De nye 
boenhetene er enkeltstående leiligheter, ikke bofellesskap. De har svært sentral beliggenhet 
og det er tilgjengelig personal gjennom døgnet. En har vurdert dette som et faglig godt tilbud 
til den delen av målgruppen som ikke har behov for eller ønsker å bo i ordinære 
bofellesskap, men som har behov for tilgang til tjenester hele døgnet. Mulighetene ligger 
også godt til rette for å utvikle sosialt fellesskap og aktivitet.  
 
Boligbehovet til målgruppen må sees i nær sammenheng med tjenestebehovene som 
utredes og beskrives i fagplanen Tjenester til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse 
(Ferdigstilling på nyåret 2017) Ved avdekking av nye behov i målgruppen vil nye tiltak bli 
vurdert i forbindelse med rullering av handlingsprogrammet våren 2017. 
 
Når det gjelder behovet for omsorgsboliger til eldre er dette dekket gjennom etablering av 40 
nye omsorgsboliger og omgjøring av 6 serviceleiligheter til omsorgsboliger på Strømme.   
 
90 % av flyktningene som skal bo i Kristiansand hjelpes ved formidling av private 
utleieforhold. Dette har vært i tråd med intensjonene i et godt integreringsarbeid. Sårbarhet 
knyttet til eventuelle svingninger i boligmarkedet følges opp gjennom overvåkning av 
markedet slik at en raskt kan fange opp endringer som kan gjøre bosetting i det private 
markedet vanskeligere. 
 
Kommunen må ha et differensiert boligtilbud som imøtekommer boligbehovene i de ulike 
målgruppene. Tilbud om bolig vurderes i sammenheng med individuelle behov for tjenester.   
 
Utfordringer:  
Det er totalt om lag 80 husstander pr d.d. som er innvilget kommunal hjelp til å skaffe egnet 
bolig fordi de ikke klarer dette på egenhånd.  Det jobbes med individuelle bolig- og 
tjenesteløsninger for disse, som regel alltid i et tverrfaglig samarbeid siden de fleste har 
sammensatte problemer. Av disse er det ca. 50 personer som har ventet på egnet bolig ett år 
eller lengre.  Dette er innbyggere som har 
utfordringer relatert til rus- og psykisk 
lidelse.  
 
Kommunens boligmasse er ikke 
tilstrekkelig tilpasset behovene til disse 
målgruppene. Kommunale boliger har derfor 
ikke blitt tildelt disse i så stort omfang som 
tidligere vedtatt prioritering skulle tilsi. Det er 
i tillegg lav sirkulasjon i utleieboligene, noe 
som gjør ventetiden lang for de som må ha 
et kommunalt leieforhold for å ha en stabil 
bosituasjon. Lav sirkulasjon kan henge 
sammen med at leietakere ikke har nok 
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incentiver til å komme seg videre fra det kommunale leieforholdet. Leien er lavere enn i 
markedet forøvrig (det er ikke gjengs husleie) og kommunen har ikke vært aktiv nok som 
pådriver mot egen eid bolig, eller muligheter i det private leiemarkedet hvis brukerens behov 
og muligheter har endret seg.  
 
En del tidligere flyktninger bosatt i det private utleiemarkedet må ha hjelp fra kommunen på 
et senere tidspunkt til å skaffe seg ny bolig, ofte på grunn av endringer i familieforhold, eller 
forhold ved boligen som gjør den uegnet. En del nyankomne flyktninger har problematikk 
som gjør at de bør tilbys et kommunalt boligtilbud i første instans og sikres tilrettelagt bo-
oppfølging, spesielt i perioden fra 3 til 9 måneder etter førstegangsinnflytting. Store 
barnefamilier har ikke tilstrekkelig økonomi til å skaffe seg bolig på det private markedet.  
 
Mange som må ha kommunalt leieforhold klarer ikke å bevare boforholdet uten å ha tilpasset 
individuell oppfølging i bolig. Denne type praktisk bo-oppfølging er mangelfull i tjenestene 
som gis per i dag, både når det gjelder tilgjengelighet og fleksibilitet. En mindre del av 
målgruppen har så utfordrende atferd og alvorlig rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser 
at de trenger spesielt tilrettelagt tilbud. Noen få personer kan ikke kommunen gi forsvarlig 
botilbud, selv ikke i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, siden de trenger andre juridiske 
og institusjonelle rammer enn det kommunen har for sitt boligsosiale arbeid.   
 
Når det gjelder boliger til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, herunder personer 
med psykisk utviklingshemming, er det blant annet behov for å se på nye bolig- og 
tjenestemodeller. I de yngre målgruppene er det flere som ønsker en mer selvstendig 
boform som omfatter selveie og ambulante tjenesteløsninger.  
 
Tilbud om bolig i bofellesskap skal gis til brukere som har behov for heldøgns bemanning 
og har nytte av fellesskapsformen. Det er utfordrende å ivareta individuelle behov og sikre 
god sammensetning i fellesskapene, både med hensyn til funksjonsnivå, alder og 
kompetanse/ tjenestenivå i boligene. Gjennomstrømming i boligmassen påvirker fremtidig 
tilgang på disponibel boligmasse. Det har de siste årene vært endringer når det gjelder dette 
i hovedsak knyttet til økt levealder i befolkningen og at etterspørsel etter bolig kommer 
tidligere i livsløpet.  
 
Bolig- og tjenestebehov i målgruppen endrer seg gjennom livsløpet. Flere blir eldre og får 
økte helseutfordringer og større behov for pleie og omsorg. Dette gjelder også unge som 
lever lenger med omfattende funksjonsnedsettelser. Kommunen må sikre tilrettelagt 
boligmasse tilpasset boligbehovene for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse i alle 
livsfaser.  
 
I prosjekt «Eie et hjem» har en også møtt på utfordringer relatert til manglende samhandling i 
kommunen når det gjelder operative og strategiske oppgaver i det boligsosiale arbeidet. I 
tillegg gikk kommunen tom for tilskuddsmidler til etablering fra Husbanken i juli 2015 og juli 
2016. I 2015 søkte Kristiansand kommune om 10 mill.kr og fikk tildelt 4,9 mill.kr. Søkere som 
ikke får tilskudd må henvises til å søke igjen året etter. Kommunen er i dialog med 
Husbanken når det gjelder denne utfordringen og hvordan det påvirker kommunens 
muligheter for å få flere over i eid bolig. I prosjekt «Eie et hjem» vurderer kommunen hvordan 
virkemidler som nedbetalingstid, avdragsfrihet og tilskuddsmidler kan kombineres optimalt.  
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Hovedtiltak 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedmål 2. Barn og unge skal sikres gode boforhold i et trygt bomiljø 

Innsatsområde 2.1 Gode boliger i trygge nærmiljø til 
barnefamilier 

 
 

Fakta:  
Bolig er et grunnleggende velferdsgode som er en forutsetning for 
helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Boligen og 
nærområdet utgjør en viktig ramme for barn og unges oppvekst. 

Prioritering til kommunale utleieboliger 
Tilpassede tildelingskriterier 
Kartlegging og avklaring av bolig- 
og tjenestebehov 
Differensiert boligmasse tilpasset 
målgruppenes behov 

 
 
 

Hjelp til å sikre gode boforhold i det 
private markedet 

Kommunal husleiegaranti 
 

Hjelp fra leid til eid bolig 
Leie- til eie-modellen «Eie et hjem» 
Husbankens individrettede låne- og 
tilskuddsordninger 

 
 
 

Egnede boliger til personer med rus- og 
psykiske lidelser 

Boliger i rusfritt miljø 
Differensiert boligtilbud med og 
uten fast bemanning 

 
 
 

Egnede boliger til personer med 
kognitiv funksjonsnedsettelse 

Videreutvikle og dimensjonere 
tilbudet av bofellesskap  
Tilrettelegge for løsninger som gjør 
det mulig for flere å eie egen bolig 
Videreutvikle ambulant oppfølging  

 

Egnede boliger til flyktninger som er 
vanskeligstilt på boligmarkedet 

10 % av kommunale utleieboliger 
forbeholdes målgruppa 
Bistand til å skaffe egnede boliger 
på det private markedet 
Avtalt selvbosetting 
Bo-oppfølging 
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Dårlige boforhold kan særlig for barn være starten på en marginaliseringsprosess (NOU 
2011:15). Stabilitet og trygghet i boforhold og nærmiljø er sentralt for å skape gode 
oppvekstmiljø for barn og unge.  
 
De fleste barnefamilier i Norge, også lavinntektsfamilier, eier sin egen bolig. Det er en 
forholdsvis liten gruppe som leier bolig, og en forholdsvis liten gruppe av disse igjen som 
leier av kommunen. Tildeling av kommunal utleieboliger medfører ikke nødvendigvis gode og 
trygge boforhold for lavinntekstshusholdninger. I følge studier kan det tvert imot være en 
risiko for å havne i utrygge bomiljø om man tildeles kommunal utleiebolig. 
 
Studier viser at barnefamilier som leier bolig over lengre tid ofte har lave inntekter og kanskje 
andre forhold som påvirker ressurssituasjonen i familien og barnas oppvekstsvilkår. Familier 
som har lav inntekt over tid har også boliger med lav standard og er husholdninger som 
flytter hyppigst. Dette medfører at barna må bytte skole og nærmiljø og dermed redusere 
mulighet til å utvikle og opprettholde sosiale relasjoner.(Elvegård og Michelsen (2015), Skog 
Hansen & Lescher-Nuland (2011)) 
 
For barn og unge er nabolaget betydningsfullt. De bruker lokalmiljøet i større grad og på en 
annen måte enn foreldrene. Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne 
gruppens velferd. 
 
 
Utfordringer: 
Funn fra sosialhjelpsanalysen i Kristiansand viser at det er 
en økning i antall husholdninger med barn som mottar 
sosialhjelp. Det understøttes av Riksrevisjonens 
undersøking av barnefattigdom, som finner at et økt antall 
barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Fra 2002 til 2012 har 
andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge 
økt fra 5 % til 8 %. I følge Folkehelseinstituttets 
folkehelseprofil for 2016 bor 13 % av barn og unge mellom 
0 og 17 år i Kristiansand i familier med lavinntekt. Dette 
tilsvarer 2500 barn i Kristiansand kommune.  
 
En har manglende systemer som kan gi en god oversikt over status på lavinntektsfamiliers 
boforhold i Kristiansand. Dette vanskeliggjør effektivt analysearbeid som sikrer en målrettet 
innsats. 
 
Kommunen opplever at Husbankens låne- og tilskuddsordninger ikke er tilstrekkelige for å 
kunne hjelpe mange av barnefamiliene som burde fått denne hjelpen   
 
 
Hovedtiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunen prioriterer boligsosiale tiltak som bidrar til gode oppvekstsvilkår for barn 
 

Egnede boliger med god standard i trygge miljø 
Tiltak fra leie til eie 
Prosjekt «Nye mønstre - Trygg oppvekst»  
Koordinering 
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Innsatsområde 2.2 Forebygging av bostedsløshet blant ungdom  
 
Fakta:  
Det er viktig at kommunen i alt sitt barne- og ungdomsarbeid legger til grunn at en stabil 
bosituasjon er noe den unge også skal ha med seg erfaringsmessig den dagen 
vedkommende skal etablere seg som et selvstendig individ. Det er viktig at det i kommunen 
finnes gode boliger som unge kan etablere seg i. En god start på det selvstendige 
boforholdet er viktig, særlig for risikoutsatt ungdom.  
 
Kristiansand kommune har i om lag 20 år leid en bolig av stiftelsen Eventyrveien 40, med 
plass til fem ungdommer i forbindelse med botrening. Boligen er i dårlig forfatning, og det er 
enighet mellom kommunen og stiftelsen om å avvikle leieforholdet.  
Det er i hovedsak barneverntjenesten som har benyttet treningsboligene de siste årene. 
Barneverntjenesten har funnet nytt tilbud til ungdommene som har hatt tilbud der, og har ikke 
hatt ønske om å overta og videreføre driften. 
 
Eiendommen vil bli lagt ut for salg og kommunen kan vurdere kjøp av denne, men behov i 
målgruppen må vurderes nærmere med tanke på dette.  
 
Utfordringer:   
En del vanskeligstilt ungdom som både ungdomstjenesten, NAV og barneverntjenesten er i 
kontakt med, har problemer med å komme seg inn på leiemarkedet. Kristiansand kommune 
har en høy andel unge (18-25 år) på økonomisk 
sosialhjelp. Dette gjør de mer risikoutsatt med tanke 
på å skaffe og opprettholde et stabilt boforhold. Mange 
blir avhengig av å bo hos familie og venner, ofte i 
uheldige relasjoner. Det er også en høy andel unge 
som er gjengangere i midlertidig overnattingstilbud 
(såkalt nødbolig) Unge som er i overgangen mellom 
barnevernstiltak og selvstendig voksenliv, må sikres 
gode boforhold og tjenester hvis deres ferdigheter til å 
bo alene er mangelfulle. Oppfølgingstjenester som 
omfatter praktisk bo-oppfølging til ungdom er ikke 
tilstrekkelig vektlagt som et område for utvikling    
 
Hovedtiltak 
 
 
 
 

 
 
 

Metode- og tiltaksutvikling med fokus på hjem og bolig, rettet mot risikoutsatt 
ungdom 

Tilrettelagte tjenester 
Boligskole 

 
 
Gode boforhold og god oppfølging til enslige mindreårige som bosettes i kommunen 

God koordinering 
Gode overganger til egen bolig 
Boligmasse tilpasset behov 
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Hovedmål 3: Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre 
boforholdet 

Innsatsområde 3.1: Stabile boforhold 
 
Fakta:  
Stabile boforhold avhenger av både evnen til å skaffe seg en egnet bolig og bevare 
boforholdet over tid. Individuell tilpasning av bolig- og tjenestetilbudet, og at behovene sees i 
sammenheng, er avgjørende for at den enkelte kan lykkes (jfr. innsatsområde 3.2)  
 
Kommunen har prioritert rutiner og systematisk samarbeid med Namsmannen for å unngå 
utkastelser og har hatt en god utvikling. Det er stadig et mål å komme tidlig inn og redusere 
antallet ytterligere  
 
Tabell: antall utkastelser pr år: 

År Begjærte utkastelser for 
manglende betaling* 

Gjennomførte utkastelser 
for manglende betaling* 

2015 33 9 
2014 40 6 
2013 41 10 

 
Figur: Oversikt over begjærte og gjennomførte utkastelser fra kommunale boliger unntatt nødboliger. 
* Kilde: Kemnerkontoret.  
 
Utfordring:  
Utkastelser fra private leieforhold er vanskelig for kommunen å holde oversikt over og det 
krever utvikling av rutiner for å komme i forkant av disse. Det er kun der kommunen er inne 
med oppfølgingstjenester at dette er mulig. 
 
Utkastelser fra kommunale utleieboliger skjer også. Dette rammer i størst grad mennesker 
med rus- og psykiske lidelser og er svært uheldig. Kommunen har et potensiale for å bedre 
rutiner, samhandling og metodikk når det gjelder dette.  
 
Hovedtiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innsatsområde 3.2 Individuelt tilpassede tjenester i hjemmet 
 
Fakta:  
Noen målgrupper er mer utsatt for bostedsløshet enn andre og det er derfor viktig at deres 
individuelle tjenestebehov sees i sammenheng med behovet for å opprettholde et trygt og 

Dimensjonering og innretning av oppfølgingstjenester til målgrupper som trenger 
bistand for å bevare et godt boforhold og unngå utkastelse 

 
Kartlegging- og tildelingspraksis som ivaretar behovet for praktisk bo-oppfølging 

 
Videreutvikle samarbeid og ordninger som reduserer antall utkastelser 
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godt boforhold. Mange har mislykkes gjentatte ganger fordi en ikke har klart å tilrettelegge 
eller komme i posisjon med tjenestetilbud. Mange som i dag står på venteliste for egnet bolig 
er i denne gruppen. Flere er avhengig av samtidige tjenester fra spesialisthelsetjeneste og 
kommunen. De fleste i denne gruppen har også behov for boligløsninger tilpasset sine 
utfordringer. 
 
Utfordring:  
En del av oppfølging som innvilges er ikke tilstrekkelig til å sikre at mennesker med rus- og 
psykiske lidelser får rett hjelp til rett tid for å mestre og bevare sitt boforhold. Planarbeidet har 
avdekket at praktisk booppfølging og læringsorienterte tilnærminger i det boligsosiale 
arbeidet ikke er systematisk ivaretatt i dagens tjenestetildeling og tjenesteutøvelse. Det ser 
ut til at flere utkastelser kunne vært unngått og at boligtildelingen i større grad kunne funnet 
sted til prioriterte grupper ved en annen tildeling/prioritering og tilgjengelighet på 
oppfølgingstjenester i hjemmet. 
Flere klarer ikke å nyttiggjøre seg den tildelte tjenesten når den ikke gis i hjemmet og ikke er 
fleksibel og tilgjengelig med hensyn til møtested og tidspunkt på døgnet. 
 
Hovedtiltak 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Hovedmål 4: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

Innsatsområde 4.1: Strategisk styring og koordinering av det boligsosiale arbeidet 
 
Fakta:  
Det boligsosiale arbeidet er avhengig av at flere sektorer og instanser i kommunen 
samhandler og koordinerer innsatsen. Ansvar og oppgaver er fordelt på flere når det gjelder 
å synliggjøre behovet til vanskeligstilte på boligmarkedet, gi tjenester, fremskaffe boligmasse 
og sikre arealplanlegging som også omfatter disse målgruppene.   
 
Utfordring: 
Flere forhold i det boligsosiale arbeidet er preget av mangelfull koordinering og forankring på 
overordnet nivå. Boligbehov til innbyggere som er vanskeligstilt på boligmarkedet er 
utfordrende å fremskrive, avhengig av hvorvidt man både lykkes med tiltak og hvordan 
boligmarkedet/leiemarkedet utvikler seg. Driftsmessige forhold tar lett fokus fra det 
strategiske boligsosiale arbeidet. Tverrfaglig og felles fokus på brukeren, viser seg også å 
være utfordrende å sikre.  Det er avdekket svikt i koordineringsarbeidet både internt i ny 
organisering i HS- sektoren og mellom HS-sektoren og Boligselskapet. Sistnevnte gjelder 

Utvikling av metoder og tjenester som gir helhetlig innsats knyttet til den enkelte 
brukers behov 

Koordinering og ansvarsstrukturer 
Tverrfaglig oppfølging 
Kartleggingsverktøy  

 
Kompetanseutvikling i forvaltnings- og oppfølgingstjenestene og NAV 
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særlig uavklarte ansvars- og myndighetsforhold, også når det gjelder rammer og bruk av 
boligene. Det er utviklet en fremleiepraksis mellom Boligselskapet og helse- og 
sosialsektoren som har skapt uklare roller blant annet med hensyn til ansvar for vedlikehold, 
husleieavtaler osv. 
 
Det er viktig at kommunen optimaliserer bruken av økonomiske virkemidler, slik at en kan 
realisere ønskede gevinster- for eksempel å oppnå økt sirkulasjon i den kommunale 
utleiemassen. Bystyret har i forbindelse med behandlingen av Eierskapsmeldingen vedtatt at 
innføring av gjengs leie skal utredes. Det er en utfordring at mange er vanskeligstilte på 
boligmarkedet ut fra sin økonomiske situasjon. Utredningen vil vurdere hvordan endringer i 
husleieutgifter vil slå ut og hvordan dette kan gi økt behov for økonomisk støtte i deler av 
målgruppen. De fleste andre større kommuner som har innført gjengs husleie har innført 
kommunal bostøtte. I dag har man ikke systematisk oversikt over den økonomiske 
situasjonen til leietakere i kommunale boliger.  I forbindelse med utredningen er det behov 
for å vurdere hvordan gevinster ved eventuell innføring av gjengs husleie kan konverteres 
inn mot de boligsosiale behovene kommunen har, på en mest effektiv måte. 
 
 
Hovedtiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Innsatsområde 4.2 Kvalitetssikring av det boligsosiale arbeidet  
 
Fakta: 
Det er viktig at kommunen har systemer og rutiner som sikrer iverksetting og gjennomføring 
av vedtak. Dette omfatter også nødvendige justeringer og tilpasninger underveis i 
planlegging og gjennomføring. Helse- og sosialsektoren har forsterket systemfokuset på 
kvalitetsrutiner og kontroll, og dette arbeidet videreføres. 
 
Det er den enkelte leders ansvar å følge opp denne boligsosiale handlingsplanen innenfor 
eget arbeidsområde. Det innebærer både å gjennomføre enkelttiltak og å identifisere 
nye/endrede behov og oppfølgende tiltak innenfor eget ansvarsområde ved årlig rullering av 
handlingsprogrammet. Det innebærer også å gjennomføre korrigerende tiltak når 
forutsetninger eller gjennomføring ikke samsvarer med intensjoner og mål. 
 
Utfordring: 
Det boligsosiale arbeidet har hatt for lite fokus på kvalitetsarbeid. Høyt antall bostedsløse og 
behov for strakstiltak og utvikling med stor vekt på volum har i flere år hatt for stort fokus. Det 

Optimalisere kommunens bruk av økonomiske virkemidler 
 
Avklare og tydeliggjøre roller og ansvarsområder 
 

      Endringer i bolig- og tjenestebehov fanges opp og rulleres 
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er derfor behov for å utarbeide rutiner og strukturer for et mer systematisk og helhetlig 
kvalitetsarbeid på det boligsosiale feltet.    
 
Hovedtiltak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innsatsområde 4.3 Nytenkning og innovasjon i det boligsosiale arbeidet 
 
Fakta:  
Erfaringer fra det boligsosiale arbeidet viser at det til tross for etablering av en rekke bolig- og 
tjenestetiltak de siste 10 årene fremdeles er en del av de samme målgruppene som er 
vanskeligstilt på boligmarkedet. Antall bostedsløse på venteliste til bolig er redusert, men 
fortsatt er det rus- og psykisk helseproblematikk som utgjør de største utfordringene. Det er 
her behovet for nytenking og innovasjon oppleves størst  
 
Kommunen har blant annet gjennom Praxis Sør samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) 
på det boligsosiale feltet. Det omfatter utdanning, forskning, praksis og brukerkompetanse. 
Det er også samarbeid med Handelshøyskolen ved UiA 
 
Utfordring: 
En har ikke i tilstrekkelig grad lykkes med å finne gode nok bolig- og tjenesteløsninger for 
målgrupper som sliter med rus- og psykiske lidelser. Behovet for innovasjon er åpenbart 
tilstede. Samtidig vil det være en fare for at arbeidet med krevende målgrupper tar 
oppmerksomhet bort fra behovet for innovasjon i det forebyggende boligsosiale arbeidet og 
endringer i målgrupper.  
  
Flyktning - og integreringsarbeidet vil i stor grad kreve nytenkning og kalle på andre 
løsninger enn tidligere. En har også behov for mer kunnskap om hvordan den demografiske 
utviklingen og endringer i de sosioøkonomiske forholdene vil endre sammensetningen av 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Endringene i arbeidsmarked og finans kan bli krevende 
med tanke på inntekts- og boligsituasjon. En renteoppgang kan gjøre at forholdsvis mange 
på kort tid kan bli vanskeligstilt på boligmarkedet. Det krever raske og nye løsninger hvor en 
unngår å fortrenge de som er mest sårbare i et presset bolig- og arbeidsmarked. 
 
 
 
 

Utvikle kartleggings- og registreringssystemer for å bedre lokalt kunnskapsgrunnlag 
 
Bedre anvendelsen av nøkkeltall og styringsdata 
 
Styrke brukermedvirkning 

På gruppe- og systemnivå 
På individnivå 

 
Etablere systematisk og helhetlig kvalitetsarbeid på det boligsosiale feltet 
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Hovedtiltak 
 
 
 

 

 

 

Innsatsområde 4.4 Planlegge for gode bomiljøer 
 
Fakta:  
I tråd med gjeldende kommuneplan skal det utvikles et variert og godt boligtilbud med 
hensyn til lokalisering, muligheter for eie/leie, type bolig og balansert blanding av rimelige og 
dyre boliger i alle boområder  
 

 Det skal etableres boliger i alle bydeler for personer som har spesielle behov og/eller 
har vanskeligheter med å skaffe bolig.  

 Universell utforming av boliger og boligområder skal gi grunnlag for trygghet og skal 
kunne redusere behovet for bistand 

 Differensiert boligtilbud skal øke mulighetene for at alle kan bli boende i samme 
nærområde ved endret boligbehov. 

 
Kommunens Boligprogram følger opp dette. Boligselskapet foretar også oppkjøp og 
avhending av kommunal boligmasse etter disse prinsippene.  På denne måten skal også det 
boligsosiale arbeidet bidra til å utjevne forskjellene og utvikle attraktive og gode boområder. 
Opprustning av eksisterende områder og bevissthet rundt hvor nye bemannede tiltak blir 
plassert er viktig. 
 
Utfordring: 
Planlegging for gode bomiljø krever at arbeidet i kommunen er koordinert og omfattet også 
av hensynene til vanskeligstilte. Planlegging må ta hensyn til at også vanskeligstilte vil være 
del av en stadig aldrende befolkning som har behov for differensierte boliger slik at de også 
kan bo så lenge som mulig i eget hjem. Planlegging for det aldrende samfunn blir en 
hovedutfordring fremover. Det er vanskelig å framskrive utviklingen med hensyn til hvilke 
målgrupper og hvor mange som vil være vanskeligstilte på boligmarkedet. Boområder som 
fremmer livskvalitet, helse og gode oppvekstsvilkår, reduserer levekårsforskjeller og 
omfanget av vanskeligstilte på boligmarkedet.   
  
Klager og misnøye i nabolag hvor kommunen har utleieboliger er uttrykk for at vanskeligstilte 
ikke er integrert i bomiljøet. Dette handler mye om god planlegging, men også om å 
opprettholde dialog om hvordan byen ønsker å skape tilhørighet mangfold, byen der folk 
trives. Kommunen har ikke alltid klart å ta en aktiv rolle som tilrettelegger og konfliktløser i 
nærmiljø og nabolag som trenger dette. 
 
 
 

Utvikle fremtidsrettede måter å organisere og gjennomføre det boligsosiale arbeidet 
 
Utvikle nye bolig- og tjenestemodeller som bedre legger til rette for selveie og andre 
boformer tilpasset endrede behov i målgruppene 
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Hovedtiltak 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbeidsstrukturer og koordinert arealplanlegging 
 
Nærmiljø og nettverksarbeid 
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VEDLEGG 1  
 

Rammebetingelser 
 

 
 
Juridiske rammer 
Lov om folkehelsearbeid skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 
herunder utjevner sosiale forskjeller. Kommunen er pålagt å ha oversikt over befolkningens 
helsetilstand og sentrale påvirkningsfaktorer- bolig er nevnt som en av faktorene. 
 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling skal fremme bærekraftig utvikling til beste 
for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Tilrettelegging for gode bomiljø og 
trygge oppvekst- og levekår er sentralt i kommunal planlegging  
 
Kommunen har etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7 et ansvar for å 
medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på 
boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem 
som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. 
 
Kommunen er etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 
forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. 
 
Statlig boligpolitikk 
Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid (2014-2020), «Bolig for velferd» tar 
utgangspunkt i visjonen: Alle skal bo trygt og godt. Strategien vektlegger innsats overfor 
barnefamilier og unge. Målene og de prioriterte innsatsene i strategien sammenfaller i stor 
grad med de områdene planarbeidet har identifisert ut som utfordrende.  
 
Å bo trygt og godt er avgjørende for å kunne stå i et utdanningsløp, danne familie, ha en 
stabil tilknytning til arbeidslivet og ta vare på egen helse. (Meld.st.17 (2012-2013)) Statlig 
boligpolitikk fastholder at det først og fremst er et personlig ansvar å skaffe seg og sin familie 
et sted å bo og at det offentlige skal legge til rette for dette. Den nasjonale strategien 
fremholder at ingen skal måtte gjøre seg fortjent til å få hjelp og at alle kan bo- med riktig 
hjelp. Norge har lange tradisjoner for selveie.   
 
Sentrale kommunale planer og vedtak 
Kommuneplanen (2011-2022) slår fast at Kristiansands innbyggere skal ha gode boforhold 
og at det skal legges til rette for trygge og funksjonelle nærmiljø hvor befolkningen kan 
utvikle stolthet og identitet i tilknytning til eget lokalområde. En rekke tiltak retter seg mot å 
utvikle et variert og godt boligtilbud i kommunen, også slik at vanskeligstilte på boligmarkedet 
omfattes. Boligprogrammet angir den planlagte boligutbyggingen og er styringsredskap opp 
mot private parter som grunneiere og utbyggere. Programmet rulleres hvert år i forbindelse 
med behandlingen av handlingsprogrammet som prioriterer og legger føringer for den 
kommunale innsatsen for neste fireårsperiode. I handlingsprogrammet for 2016-2019 er det 
vedtatt boligetablering til ulike målgrupper som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette 
fremgår av boligbehovsmatrisen i vedlegg 2. Vedtatt eierskapsmelding for Kristiansand 
Boligselskap KF legger også sentrale føringer for det boligsosiale arbeidet. 



 

 
 

 
Avgrensing mot andre planer 
Boligsosial handlingsplan avgrenser seg mot fagspesifikke planer som omhandler tjenester 
på rus- og psykisk helsefeltet og tjenester til mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse. 
Bolig- og tjenestebehov relatert til at flere av disse målgruppene har problemer knyttet til 
boligsituasjonen, er imidlertid omfattet av denne planen. 
 
Endringer i boligbehov fanges opp gjennom året og justeres ved årlig rullering av 
boligbehovsmatrisen i boligsosial handlingsplan og kommunens boligprogram i forbindelse 
med handlingsprogramarbeidet. 
 
  



 

 
 

 

 
VEDLEGG 2: 

Boligbehovsmatrise 

 
 

 
Boligbehov i perioden 2017 2018 2019 2020 
Utleieboliger til vanskeligstilte på 
boligmarkedet 

    

Store familieboliger 6 6 6 6 
Boliger uten bemanning til mennesker med rus -og 
psykiske lidelser  

2 3 3 2 

     
Mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse     
Bofelleskap med forsterket bemanning (Hellemyr)  6   
Utvidelse av boligtilbudet ved Storebølgen  3   
Omdisponering av eksisterende boligmasse til 
utviklingshemmede - 10 boenheter i 
Hovedgårdstunet 

X X X  

 
Matrisen er i overenstemmelse med rådmannens forslag til handlingsprogram, 2017-2020 
I tillegg legges det til rette for tilpasning av serviceboligmassen, hvor det er foretatt en 
vurdering av hva som bør selges ut og eventuelt kan omdisponeres til andre målgrupper. 
 
Boligbehov kartlegges fortløpende og nye behov og tiltak vurderes og prioriteres i 
forbindelse med årlig rullering av handlingsprogram  
 
  



 

 
 

 
VEDLEGG 3: 

Tiltaksmatrise 
 

 
 
Hovedmål 1. Alle skal bo trygt og godt 

 
Innsatsområde 1.1 – «Hjelp fra midlertidig til varig bolig» 
 

 
 
Hovedtiltak: Strategisk bruk av boliger og tjenester som kan redusere behovet for 
midlertidig bolig 
 
Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Boliger i rusfritt bomiljø prioriteres til personer som fortsatt 
er i et rehabiliteringsløp etter avsluttet rusbehandling 

 
Service- og 
forvaltning 

i samarbeid med 
Oppfølging og 
Boligselskapet 

Løpende 
 
 

 

2 

 
Rutiner som sikrer tidlig planlegging og samarbeid om 
brukerens boligsituasjon etableres/forbedres 
(Spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgens 
bakeføringskoordinator, kommunens koordinerende enhet 
og den enkeltes koordinator er sentrale aktører) 
 

Service- og 
forvaltning 

i samarbeid med 
Oppfølging og 

NAV 

 2018 

3 

Oppfølging i midlertidig botilbud gjennomgås 
 Målrettet individuelt oppføgingsarbeid med unge 

(18-25 år) som er gjengangere og/eller 
langtidsbrukere av midlertidig bolig, etableres 

 Andre tiltak vurderes 

 
Oppfølging 

i samarbeid med 
Service- og 

forvaltning og 
NAV 

 

Vår 2017 

4 

 
Resultater fra Prosjekt Tandem vurderes med tanke på 
om arbeidsmetoden har redusert deltakernes behov for 
midlertidig bolig: 

 Metoden vurderes benyttet mot andre 
målgrupper 

 

Oppfølging i 
samarbeid med 
NAV og Service- 

og forvaltning 

Høst 
2017 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
Innsatsområde 1.2 – «Hjelp til å skaffe en egnet bolig» 
 
 

 
Hovedtiltak: Prioritering til kommunale utleieboliger 
 
Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 
 
Tildelingskriterier for bolig og nivå på tjenester i bolig 
innrettes mot prioriterte målgrupper  
 

Service og 
forvaltning 2017 

2 

 
Rutiner og samarbeid som sikrer at: 

 Behov for tjenester skal være kartlagt og avklart 
før tildeling av bolig og synliggjort i vedtak  

 Ved søknad om bolig og fornyelse av kontrakt gis 
det aktiv bistand til å eie eller komme inn i et 
privat leieforhold 

Service og 
forvaltning  2017 

3 

 
Boligselskapet fremskaffer differensiert boligmasse som 
er tilpasset behovene i de ulike målgruppene 
vanskeligstilte 

 Eksisterende boligmasse gjennomgås 
 Det etableres en langsiktig utviklingsplan for 

boligmassen 

Kristiansand 
Boligsselskap i 
samarbeid med 

Service og 
forvaltning 

Høst 
2017 

4 
Serviceboligmassen som er gjennomgått, omdisponeres 
eller avhendes i tråd med anbefalinger 
 

 
Kristiansand 

Boligsselskap i 
samarbeid med 

Service og 
forvaltning 

Løpende 

 
 
 

 
Hovedtiltak:  
Hjelp til å sikre gode boforhold i det private markedet 
 
Nr  Tiltak Ansvar Frist 

 

 
Videreføre praksis knyttet til kommunal husleiegaranti 

 Vurdere behov for depositumsordninger ved 
endringer i markedet/brukergrupper 

 

NAV Løpende 

 

 
Sikre at NAV har økonomiske virkemidler som er tilpasset 
faktiske priser i det ordinære leiemarkedet, slik at 
individuelle hensyn kan tas 
 

NAV Løpende 

 



 

 
 

 
Hovedtiltak:  
Hjelp fra leid til eid bolig 
 
Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Økonomisk veiledning fra NAV og gjeldsrådgivning 
innrettes med tanke på at så mange som mulig kan eie 
egen bolig. 
 

NAV Løpende 

2 

 
Leie- til eiemodellen «Eie et hjem» utvikles og prøves ut 
med tanke på implementering, herunder gjennomgang av 
kommunens bruk av Husbankens individrettede 
virkemidler  

Service og 
forvaltning i 
samarbeid med 
Boligselskapet 

Vår 2017 

3 

 
Utvikle praksis og rutiner som sikrer at Husbankens 
individrettede virkemidler utnyttes strategisk og optimalt i 
forhold til kommunens utfordringsbilde 

Service og 
forvaltning Vår 2017 

 
 

 
Hovedtiltak: Egnede boliger til personer med rus- og psykiske lidelser 
 
Nr   Ansvar Frist 

1 

 
Personer som kommer fra rusbehandling og er i et 
rehabiliteringsopplegg prioriteres til de 8 boenhetene i 
rusfritt miljø i regi av Filadelfia 

 Kriterier for tildeling etableres  
 Plan for videre oppfølging av den enkelte sikres i 

samarbeid med Filadelfia 
 

Service og 
forvaltning i 

samarbeid med 
Oppfølging 

Vår 2017 

2 

 
Housing first modellen legges til grunn for tildeling av bolig 
til søkere som har oppfølging fra Tandem  

Service og 
forvaltning i 
samarbeid med 
Oppfølging 

Vår 2017 

3 

 
Utredning av behov for bolig- og tjenestetilbud til unge 
kvinner i aktiv rus.  
 

Service og 
forvaltning i 
samarbeid med 
Oppfølging og 
Boligselskapet 

Høst 
2017 

4 

Sikre tilrettelagte helse- og oppfølgingstjenester til 
hjemmeboende rusavhengige med store 
helseutfordringer, som ikke selv kan oppsøke 
hjelpeapparatet (sees i sammenheng med tiltak i helse- 
og omsorgsplanen) 
 
 
 

Service og 
forvaltning i 
samarbeid med 
Oppfølging og 
Behandling og 
rehabilitering 

Vår 2017 



 

 
 

5 

 
Sikre at de som har behov for bofellesskap i bemannede 
boliger, får tilbud om dette 

 Sikre rehabiliteringsfokus i arbeidet rundt den 
enkelte også med tanke på overgang til andre 
boformer ved endret behov 

 Evaluering av eksisterende bofellesskap til 
rusmiddelavhengige  

 

Service og 
forvaltning og 
Oppfølging 
 
 
 

Vår 2017 

 
 
Hovedtiltak: Egnede boliger til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse 
 
Nr   Ansvar Frist 

1 

 
10 plasser i hovedgårdstunet tildeles personer i 
målgruppen som har behov for dette  

 Prosessen planlegges og gjennomføres i nært 
samarbeid med brukere og pårørende  

 

Service og 
forvaltning i 
samarbeid med 
Oppfølging 

Høst 
2017 

2 
Det legges til rette for bruk av virkemidler som gjør det 
mulig for flere å eie sin egen bolig  
 

Service og 
forvaltning i 
samarbeid med 
Oppfølging 

Høst 
2017 

3 Ambulerende team, kombinert med tilbud om felles 
møteplasser videreutvikles 

Service og 
forvaltning i 
samarbeid med 
Oppfølging 

Vår 2017 

4 Videreutvikle differensiert tilbud til de som har behov og 
nytte av bofellesskap 

Service og 
forvaltning i 
samarbeid med 
Oppfølging 

Løpende 

5 

 
Utvikle gode omsorgstilbud til eldre med psykisk 
utviklingshemming som har sviktende somatisk helse 
og/eller demens (plan for helse- og omsorgstjenester og 
plan for tjeneser til mennekser med kognitiv 
funksjonsnedsettelse) 

Service og 
forvaltning Løpende 

 
 
Hovedtiltak: Egnede boliger til flyktninger som er vanskeligstilte på boligmarkedet 
 
Nr   Ansvar Frist 

1 

 
Rask og god bosetting sikres gjennom bruk av det private 
leiemarkedet (om lag 90%) og kommunale boliger til de 
som er vanskeligstilt 

 Tilgjengelig boligmasse på privat utleiemarkedet 
overvåkes kontinuerlig 

 

Service og 
forvaltning i 

samarbeid med 
Boligsels       

kapet 

Løpende 



 

 
 

2 

 
Kommunen legger til rette for avtalt selvbosetting (Den 
enkelte flyktning som skal bosettes i kommunen skaffer 
selv privat utleiebolig som godkjennes av Boligavdelingen 
slik at husstanden blir inkludert i 
introduksjonsprogrammet) 
 

Service og 
forvaltning i 

samarbeid med 
NAV Intro  

2017 

3 
 
Etablere boligskole som ledd i integreringsarbeidet 
 

NAV Intro  
2018 

4 

 
NAV Intro gir differensiert og individuelt tilpasset bo 
oppfølging slik at flyktninger får riktig og tilstrekkelig 
bistand til å bli selvstendige 

 Legge til rette for at tidligere ankomne flyktninger 
kan bruke sine erfaringer og ressurser i 
forbindelse med bosetting av nyankomne 
flyktninger  

NAV Intro Løpende 

 
 
Hovedmål 2. Barn og unge skal sikres gode boforhold i et trygt bomiljø 

 
Innsatsområde 2.1 Gode boliger til barnefamilier i trygge nærmiljøer  
 

 
 
Hovedtiltak: Kommunen prioriterer boligsosiale tiltak som bidrar til gode oppvekstvilkår for barn  
 
Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

Kommunen sikrer at boliger som formidles til barnefamilier 
– enten det er privat eller kommunal boligmasse, er godt 
egnet og holder god standard 
 

Service og 
forvaltning i 

samarbeid med 
Boligselskapet, 

NAV mfl 

Løpende 

2 

 
Store barnefamilier som ikke kommer inn på det private 
boligmarkedet prioriteres til kommunale utleieboliger. 
Kommunen tar hensyn til bomiljø og behovet for 
langsiktighet når det gjelder å sikre gode oppvekstsvilkår 
 

Service og 
forvaltning i 

samarbeid med 
Boligselskapet og 
Oppvekstsektoren 

Løpende 

3 

 
Prosjektet «Nye mønstre - Trygg oppvekst» sikrer ny 
kunnskap om situasjonen til utsatte barnefamilier. 

- Synliggjøre virkningsfull praksis. 
- Finne gode strukturer for å se totalbelastning på 

familien og årsaker som fører til oppsigelse, 
utkastelse eller andre grunner til flytting. 

- Effektfulle tiltak, strukturer og metoder som kan 
forebygge uønsket flytting og sikre stabile 
oppvekstsvilkår for barn. 
 

Helsefremming 
og innovasjon 

Prosjekt-
perioden 



 

 
 

4 

 
Barnefamilier som har potensiale til å eie eget hjem får 
bistand til dette gjennom bruk av individretta økonomiske 
virkemidler. 
 

Service og 
forvaltning Løpende 

5 

 
Barnefamilier som står uten fast og stabilt boforhold 
fanges opp og prioriteres for koordinert samarbeid  

- Det etableres rutiner for dette 
 

Service og 
forvaltning og 

NAV  
Løpende 

 
 

Innsatsområde 2.2 Forebygging av bostedsløshet blant ungdom 
 
 
 
Hovedtiltak: Metode- og tiltaksutvikling med fokus på hjem og bolig rettet mot risikoutsatt 
ungdom 
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

Tilrettelegge og sikre bolig- og tjenestetilbud til risikoutsatt 
ungdom: 

 Unge brukere som trenger praktisk bistand i 
hjemmet 

 Ungdom i overgangen mellom barnevernstiltak og 
selvstendig voksenliv 

 Unge brukere i aktiv rus som ikke klarer å ivareta 
seg selv, sin bolig eller sine omgivelser. 

Service og 
forvaltning i 

samarbeid med 
Oppfølging og 

barnevern-
tjenesten, NAV 

mfl 
 
 

Løpende 

2 

 
Etablere boligskole for ungdom som trenger kompetanse 
på å skaffe bolig og opprettholde et godt boforhold 
 

Oppfølging Høst 
2017 

 
 
 
 
Hovedtiltak: Gode boforhold og god oppfølging til enslige mindreårige som bosettes i kommunen  
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

Utarbeide rutiner som sikrer koordinert innsats for enslige 
mindreårige med behov for bistand til å mestre boforhold 
når de flytter ut fra bofelleskap (EM) 
 

Oppvekst-
sektoren i 

samarbeid med 
service og 

forvaltning, NAV 
mfl 

2017 

2 

 
Utarbeide rutiner for å melde/justere behov for boliger og 
tjenester til enslige mindreårige for å sikre god langsiktig 
planlegging  

Oppvekst-
sektoren i 

samarbeid med 
boligavdeling 

217 



 

 
 

Hovedmål 3: Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 
  

Innsatsområde 3.1: Stabile boforhold 
 
 

 
Hovedtiltak: Dimensjonering og innretning av oppfølgingstjenester til målgrupper som trenger 
dette for å bevare et godt boforhold 
  

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Koordinering av bolig- og tjenestetilbud 

 Videreutvikle ambulante tjenester som gir praktisk 
booppfølging utover ordinær arbeidstid. 
Tjenestetilbudet skal være fleksible og kunne 
tilpasses den enkelte brukers behov. 

 Personer som har behov for oppfølgingstjenester 
for å mestre et boforhold prioriteres til disse 
tjenestene 

 

Service og 
forvaltning i 
samarbeid med 
Oppfølging 
 
 

Høst 
2017 

2 Etablere miljøvaktmester etter modell fra andre kommuner 
 

Service og 
forvaltning i 
samarbeid med 
Boligselskapet og 
Oppfølging 

Høst 
2017 

 
 

 
Hovedtiltak: Videreutvikle samarbeid og ordninger som reduserer antall utkastelser  
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Videreutvikle metoder og tiltak som kan bidra til å 
forebygge og motvirke voldelige hendelser som fører til 
utkastelser.  

Oppfølging Løpende 

2 
Videreføre og utarbeide rutiner for systematisk samarbeid 
mellom Boligavdelingen, Boligselskapet og namsmannen 
 

Boligselskapet i 
samarbeid med 

service og 
forvaltning og 
Oppfølging 

Løpende 

3 

 
Videreutvikle varslings- og samarbeidsrutiner mellom 
Boligselskapet, Service og forvaltning, 
oppfølgingstjenestene og eksterne aktører for å unngå 
gjennomføring av utkastelser. 
 
 

Boligselskapet i 
samarbeid med 

service og 
forvaltning og 
Oppføgling 

Løpende 

 
 
 



 

 
 

Innsatsområde 3.2 Individuelt tilpassede tjenester i hjemmet 
 

 
Hovedtiltak: Utvikling av metoder og tjenester som gir helhetlig innsats knyttet til den enkelte 
brukers behov  
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Styrke koordinering og ansvarsstrukturer knyttet til den 
enkelte bruker  

 Sikre vedtak som ivaretar individuelt brukerfokus 
og helhetlig ansvar for oppfølging.  

 Sikre forpliktende strukturer på tvers av sektorer 
og virksomheter- for de mest komplekse sakene  

 Tverrfaglig oppfølging av brukere i overgangen fra 
institusjon og behandling prioriteres og 
systematiseres. 
 

 

Service og 
forvaltning i 

samarbeid med 
Oppfølging og 
Boligselskapet. 

 

2018 

2 
Vurdere leieavtalenes form og varighet med tanke på å 
oppnå tilrettelagt oppfølgning av til brukere med store 
sammensatte behov. 

 
Service og 

forvaltning i 
samarbeid med 
Oppfølging og 
Boligselskapet 

2018 

3 

 
Utvikling og bruk av felles kartleggingsverktøy i 
forvaltningen. 
 
 

Service og 
forvaltning 2018 

4 

 
Sikre koordinerte tverrfaglige tjenester til prioriterte 
målgrupper innen rus og psykisk helsefeltet: 
 
- Unge mellom 18 og 25 år med psykiske og sosiale 

problemer 
 

- Mennesker med utfordrende atferd og 
voldsproblematikk som krever tilrettelagte botilbud 
 

- Kvinner i forskjellige aldre som er bostedsløse eller 
bor under kummerlige forhold 
 

- Flyktninger som har hatt traumatiserende opplevelser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Service og 
forvaltning i 

samarbeid med 
Oppfølging 

Løpende 

 



 

 
 

 
 
Hovedtiltak: Kompetanseutvikling i forvaltnings- og oppfølgingstjenestene og NAV 
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Sikre det boligsosiale perspektivet i strategisk 
kompetanseutvikling 
 

Helsefremming 
og innovasjon Løpende 

2 

 
Utvikle arenaer på tvers av sektorer og virksomheter for å 
utvikle, samle og dele kunnskap om boligsosialt arbeid. 

 Kunnskap og erfaringer fra Boligsosialt 
utviklingsprogram formidles og implementeres 

 
 
 
 
 

Service og 
forvaltning i 
samarbeid med 
Helsefremming og 
innovasjon m.fl 

2018 

 
 
Hovedmål 4: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

 
Innsatsområde 4.1: Strategisk styring og koordinering av det boligsosiale 
arbeidet 
 

 
Hovedtiltak: Optimalisere kommunens bruk av økonomiske virkemidler 
 
Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Tydeligere målretting av Husbankens lån- og 
tilskuddsordninger mot vanskeligstilte som har potensial til 
å eie egen bolig (omfattes av eie- til leie- prosjektet Eie et 
hjem) 
 

Service og 
forvaltning Vår 2017 

2 

 
Gjennomføre vedtatte tiltak i Eierskapsmeldingen for 
Kristiansand Boligselskap KF: 

 Konsekvensutredning av innføring av gjengs leie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi-
sektoren i 

samarbeid med 
Kristiansand 

Boligselskap og 
helse- og 

sosialsektoren 

Sommer 
2017 

 



 

 
 

 
 
Hovedtiltak: Avklare og tydeliggjøre roller og ansvarsområder  
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Gjennomføre vedtatte tiltak i Eierskapsmeldingen for 
Kristiansand Boligselskap KF: 

 Styrking av samhandlingen mellom helse- og 
sosialsektoren og Boligselskapet 

 Vedtektene for Boligselskapet revideres i samsvar 
med dagens behov og forventninger til 
virksomheten 

Økonomi-
sektoren i 

samarbeid med 
Kristiansand 

Boligselskap og 
helse- og 

sosialsektoren 

Sommer 
2017 

2 
 
Det utarbeides rutiner for samhandling tilpasset årshjulet, 
mellom helse- og sosialsektoren og Boligselskapet 

Helse- og 
sosialdirektøren Vår 2017 

3 

 
Avklare ansvarsforhold og rollefordeling mellom 
Boligselskapet og HS-sektoren når det gjelder fremleie av 
boligene og oppfølgingsansvar knyttet til disse. 
 

Helse- og 
sosialdirektøren 
i samarbeid med 
Boligselskapet 

2017 

4 

Tydeliggjøre roller og ansvar i bestiller-utfører-modellen 
innenfor det boligsosiale arbeidet i helse- og 
sosialsektoren 
 

 
Service og 

forvaltning i 
samarbeid med 

Oppfølging, NAV 
mfl 

2017 

5 
Etablere møtestrukturer tilpasset årshjulet, for 
samhandling på overordnet nivå på tvers av sektorer og 
mellom forvaltningsnivå for å styrke samarbeidskulturen 

 
Service og 

forvaltning i 
samarbeid med 
Teknisk sektor, 

Oppvekst-
sektoren og 

Boligselskapet 

2017 

 
 
Hovedtiltak: Endringer i bolig- og tjenestebehov fanges opp og rulleres 
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 
Boligbehovsmatrisen i boligsosial handlingsplan rulleres 
hvert år i forbindelse med kommunens boligprogram 
 

 
Service og 

forvaltning i 
samarbeid med 
teknisk sektor 

Løpende 

2 

 
Bolig- og tjenestebehov på det boligsosiale feltet rulleres 
og sees i sammenheng med øvrige behov i forbindelse 
med årlig handlingsprogramprosess i HS-sektoren 
 
 

Service og 
forvaltning Løpende 



 

 
 

3 

 
Gjennomføre vedtatte tiltak i Eierskapsmeldingen for 
Kristiansand Boligselskap KF: 

 Eieroppfølging styrkes ved at det avholdes 
formaliserte eiermøter 

 
Økonomi-
sektoren i 

samarbeid med 
helse- og 

sosialsektoren 

Løpende 

 
Innsatsområde 4.2 Kvalitetssikring av det boligsosiale arbeidet  
  

 
Hovedtiltak: Utvikle kartleggings- og registreringssystemer for å bedre lokalt kunnskapsgrunnlag 
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Anskaffelse av hensiktsmessig dataverktøy for 
kartlegging, registrering og planlegging av bolig- og 
tjenestebehov blant vanskeligstilte på boligmarkedet.  
 

Service og 
forvaltning i 

samarbeid med  
Boligselskapet 

2018 

2 

 
Etablere felles systemer for kartlegging som grunnlag for 
tildeling av boliger og tjenester  
 

Service og 
forvaltning 2018 

 
 

 
Hovedtiltak: Bedre anvendelsen av nøkkeltall og styringsdata 
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Implementere nytt dataverktøy som gir bedre 
datagrunnlag for å: 

 Styrke planlegging på kort og lengre sikt gjennom 
analyser av styringsdata 

 Økt bevissthet og systematikk på bruk av 
nøkkeltall og styringsdata 

 Utarbeide indikatorer for det boligsosiale arbeidet 
i kommunen 
 

Service og 
forvaltning i 
samarbeid 

Boligselskapet, 
Oppfølging ml 

2018 

 
 

 
Hovedtiltak: Styrke brukermedvirkning  
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Sikre systematisk medvirkning fra bruker- og 
pårørendeorganisasjoner på gruppe- og systemnivå.  
 
 

Alle aktører  Løpende 



 

 
 

2 

 
Sikre brukermedvirkning på individnivå: 

 Inkludere enkeltbrukere aktivt i 
beslutningsprosesser som angår dem.  

 Styrke «recovery»- orientert praksis. 

Helse- og 
sosialsektoren 

og 
Boligselskapet 

Løpende 

3 

 
Vurdere bruk av erfaringskonsulenter i det boligsosiale 
arbeidet  
 

Oppfølgings 
tjenesten 2017 

 
 
Hovedtiltak: Etablere systematisk og helhetlig kvalitetsarbeid på det boligsosiale feltet 
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 Sikre nødvendige rutiner 
 Endringer i rammebetingelser som påvirker det 

boligsosiale arbeidet fanges opp i 
kvalitetsarbeidet 

 

 
Service og 

forvaltning i 
samarbeid med 

kvalitetsrådgiver i 
helse- og 

sosialsektoren 

Løpende 

 
Innsatsområde 4.3 Nytenkning og innovasjon i det boligsosiale arbeidet 
 

 
Hovedtiltak: Utvikle fremtidsrettede måter å organisere og gjennomføre det boligsosiale arbeidet 
 

Nr Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Vurdere muligheter for digitalisering som kan fremme 
arbeid rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet 

 Ta i bruk og gjøre kjent Veiviser Bolig for velferd. 
  

Service og 
forvaltning i 

samarbeid med 
Boligselskapet mfl 

2017 

2 

 
Vurdere bruk av velferdsteknologi i det boligsosiale 
arbeidet 
 
 
 
 

Service og 
forvaltning i 

samarbeid med 
Oppfølging, 

helsefremming og 
innovasjon mfl 

2018 

3 

 
Endre bruk av serviceboliger i tråd med 
samfunnsutviklingen (på bakgrunn av gjennomgang og 
anbefalinger) 
 

Boligselskapet i 
samarbeid med 

Service og 
forvaltning 

Løpende 

4 

Vurdere hensiktsmessig organisering av det overordnede 
tverrsektorielle boligsosiale arbeidet 
 
 

Helse- og 
sosialdirektøren/

virksomhet 
service og 

forvaltning i 

2017 



 

 
 

samarbeid med 
andre sektorer 

5 
Vurdere bruk av metoder som i større grad benytter: 

 Erfaringsbasert kompetanse 
 Frivillighet som ressurs  

Helsefremming 
og innovasjon i 
samarbeid med 

øvrige 
virksomheter 

2018 

6 

Utvikle Fou-samarbeid på det boligsosiale feltet med: 
 Universitetet i Agder 
 Sørlandet sykehus HF 
 Private aktører 

Helsefremming 
og innovasjon i 
samarbeid med 

Service og 
forvaltning 

2018 

 

Innsatsområde 4.4 Planlegge for gode bomiljøer 
 
 

 
Hovedtiltak: Samarbeidsstrukturer og koordinert arealplanlegging  
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Forbedre koordineringen av planleggingsprosesser knyttet 
til areal og bomiljø gjennom tettere utviklings- og 
plansamarbeid mellom Teknisk sektor og Helse- og 
sosialsektoren. 
 

 Samordne boligprogrammet og 
boligbehovsdelen av boligsosial handlingsplan 
med årlig rullering i forbindelse med 
handlingsprogrammet 

 Etablere gode rutiner på tvers av sektorer og 
Boligselskapet i forbindelse med kommunal 
forkjøpsrett i nye områder 

 Planlegge og regulere tomter til boligsosiale 
formål 
 
 
 

Teknisk sektor i 
samarbeid med 

Helse- og 
sosialsektoren 

og 
Boligselskapet 

2017 

 
 

 
Hovedtiltak: Nærmiljø og nettverksarbeid 
 

Nr  Tiltak Ansvar Frist 

1 

 
Sikre at man tar hensyn til behovet for normalisering og 
integrering i bolig- og tjenesteplanleggingen  
 
 

Helse- og 
sosialsektoren, 

teknisk sektor og 
Boligselskapet 

Løpende 



 

 
 

2 

Systematisk forebyggende arbeid rettet mot velforeninger 
og borettslag i forbindelse med etablering av tiltak og 
bosettinger 
 

 
Virksomhet som 
er ansvarlig for 

etablering i 
samarbeid med 

Teknisk sektor og 
Boligselskapet 

Løpende 

3 
Sikre godt nettverksarbeid rundt den enkelte bruker, som 
også omfatter nabolag og bomiljø 
 

 
Oppfølging, 
Service og 

forvaltning, NAV, 
Boligselskapet 

mfl  

Løpende  
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Arkivsak-dok. 201614955 
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2 Oppvekststyret 13.12.2016 85/16 
3 Kommunalutvalget 17.01.2017 6/17 
4 Formannskapet 18.01.2017 8/17 
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RULLERING AV BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN, 2017-2020 
 
BYSTYRET 01.02.2017 SAK 8/17 
 

Vedtak: 
 
1. Bystyret tar saken til orientering og tilslutter seg planens hovedanbefalinger  
 
2. Tiltak prioriteres og iverksettes i forbindelse med rullering av 

handlingsprogrammet hvert år 
 
3. Planen oppdateres og justeres i tråd med vedtatt handlingsprogram for 2017-2020 
 
4. Formannskapet er svært bekymret over det høye antall barn og unge som 

vokser opp i lavinntektsfamilier i Kristiansand jmf. Boligsosial handlingsplan.  
Formannskapet ber om en egen sak om denne gruppen, som belyser boforhold, 
sosial forhold og andre relevante forhold. Hvilke tiltak og hvordan de skal 
iverksettes skal fremkomme i saken. 

(Enst.) 
 
5.  Prinsippet om trygghet for beboerne og sikkerhet i boligene skal tydeligere frem 

i planen, og innarbeides i det endelige handlingsprogrammet. 
 
6.  Den nye forskriften om brannforebygging (trådt i kraft 2017) skal innarbeides i 

planen og gjelde for kommunens utleieboliger. 
 
7. Oversendelsesforslag:  

Bystyret ber administrasjonen vurdere om reguleringsplanen for rusboliger i 
Voie/Dvergsnes tas inn i planen og vurderes realisert i planperioden. 

(Enst.) 
 
8. Det utarbeides en plan for langsiktig utvikling av den kommunale boligmassen. 

Saken fremmes for bystyre. 
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9. Det fremmes en sak for bystyret som belyser tilgangen til boligmarkedet for 
unge, og eventuelle tiltak kommunen kan iverksette.  

(42/11) 
 
Forslag: 
AP fremmer følgende forslag:  
«1.  Prinsippet om trygghet for beboerne og sikkerhet i boligene skal tydeligere frem 

i planen, og innarbeides i det endelige handlingsprogrammet. 
2.  Den nye forskriften om brannforebygging (trådt i kraft 2017) skal innarbeides i 

planen og gjelde for kommunens utleieboliger. 
3. Oversendelsesforslag:  

Bystyret ber administrasjonen vurdere om reguleringsplanen for rusboliger i 
Voie/Dvergsnes tas inn i planen og vurderes realisert i planperioden.» 

 
SV fremmet følgende forslag: 
«1. Det utarbeides en plan for langsiktig utvikling av den kommunale boligmassen. 

Saken fremmes for bystyre. 
2. Det fremmes en sak for bystyret som belyser tilgangen til boligmarkedet for 

unge, og eventuelle tiltak kommunen kan iverksette.» 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
APs forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 5, 6 og 7. 
SVs forslag nr. 1 og 2 ble vedtatt med 42 mot 11 stemmer, vedtakets pkt. 8 og 9. 
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