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Sammendrag 
 
 

Denne boligsosiale handlingsplanen er det første trinnet i det treårige prosjektet 
”Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune” med delvis 
finansiering og oppfølging fra Husbanken. Planen tar for seg boliger og botiltak av 
forskjellig art for ”..personer som i mangel av økonomiske ressurser, med fysiske eller 
sosialmedisinske problemer ikke har mulighet til å skaffe eller bli boende i en god bolig 
i et godt miljø.” Disse er vanskeligstilte på boligmarkedet. 
 
Tiltakene de siste år har vist at det nytter: Der det er satt inn ressurser har kommunen 
også oppnådd resultater. Fjerning av bruk av hospits og etablering av tilbudet i 
Grønnegata 103 samt Natthjemmet er eksempel på gode tiltak. Men fremdeles er det 
mange som rammes av mangel på 
tilfredsstillende bolig. Deres, og ofte også 
familiens, livskvalitet forringes. Mange 
opplever også redusert mulighet til 
rehabilitering. Registreringen av de 
vanskeligstilte på boligmarkedet høsten 
2008 avdekket 251 vanskeligstilte 
husstander. Eldre, rusmisbrukere og sosialt 
vanskeligstilte var de største gruppene. Det var barn i 23 av disse husstandene, mens 76 
av husstandene var å regne som bostedsløse (se definisjon i kap. 7.1.4. side 43).  
 
 
Handlingsplanen har som visjon at ”Vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egen 
egnet bolig”. Et av de boligsosiale målene er at Tromsø kommune skal disponere 
tilstrekkelig antall boliger som er tilpasset behovet blant de vanskeligstilte. I tillegg skal 
den boligfaglige kompetansen i kommunen økes, og virkemiddelapparatet skal bidra til 
realisering av kommunens målsettinger. 
 
 
Denne planen lister opp en rekke strategier og tiltak for å nå målene. Strategier og tiltak 
er samlet i prioritert rekkefølge i kapittel 7.1.3. og sortert etter om de krever politisk 
beslutning eller er av administrativ art. Den strategien som prioriteres høyest av 
administrativ art er: 

” Videreutvikle den kommunale samhandlingen innenfor  
det boligsosiale området” 

Den kommunale boligsosiale organiseringen er kompleks, og involverer mange enheter 
og fagområder. Samhandling kan være avgjørende for at bosetting lykkes, og for 
rasjonell og effektiv drift. Ett av tiltakene knyttet til denne strategien er: ” Gjennomføre 
prosjekt som sørger for samhandlingsavtaler, rutinebeskrivelser og utvikling av system 
mellom enheter involvert i boligsosialt arbeid.” 

«Vi lever inte för att bo. Vi bor för att leva. 
Det viktiga med hur vi bor är hur det låter 
oss leva, 
hur det påverkar raden av vardager som 
lagrar sig till våra liv.» 
(Rita Liljeström) 
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Hvorfor drive forebygging? 
”Det er 19 millioner kroner å spare 
hvis en stopper en 16-åring i 
problemutvikling (hvis han dør som 
44-åring)” 
     - Arne Klyve, Bergensklinikkene 

 
De vanskeligstilte gruppene fordrer forskjellige løsninger, forskjellige tiltak og variert 
grad av oppfølging. Her er mange individer og grupper som ved hjelp av bedre 
boforhold kan øke forutsetningene for en vellykket rehabilitering. Høyest prioritet i 
denne delen av planen er  

” Sørge for et differensiert tilbud til de vanskeligstilte unge som  
styrer dem mot et selvstendig liv” 

Det avgjørende tiltaket er å skaffe 
samlokaliserte gjennomgangsboliger med 
fellesareal og base som muliggjør botrening, 
sosialisering, aktiviteter og oppfølging. 
Beboerne skal følges opp med et opplegg for 
individuell utvikling for å utvikle 
selvstendighet i hverdagen. Dvs. å 
”avklientifisere” den unge.  
 
 
En del unge med psykososiale vansker som har hatt opphold i institusjon, har lav 
boevne når de skal etablere seg i egen bolig. For å redusere senere oppfølgingsbehov og 
øke livskvaliteten for denne gruppen vanskeligstilte bør de få tilbud om botrening. 

 ”Skaffe egnede treningsboliger for unge med                 
psykososiale problemer” 

Også for denne gruppen er det viktigste tiltaket å skaffe samlokaliserte gjennomgangs-
boliger med base og fellesareal. Beboerne følges opp med tiltak for å gjøre beboerne i 
stand til å mestre hverdagen med minst mulig behov for oppfølging fra hjelpeapparatet.  
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1. Innledning 
 
Boligsosial handlingsplan er en temaplan/handlingsplan etter Plan- og bygningslovens § 11.1. 
Ressursfordelingen til de enkelte tiltakene i planen prioriteres i årsbudsjettene og 
økonomiplanen. Boligsosiale prioriteringer er også tatt opp i kommuneplanen jfr. kap. 1.3. 
Handlingsplanen skal være sentral i utformingen av boligpolitikken i Tromsø kommune og skal 
danne grunnlaget for helhetlig tenkning og prioriteringer. 
 
Denne boligsosiale handlingsplanen er laget ut fra en analyse av status blant de vanskeligstilte 
på boligmarkedet den 31.10.2008 og med fokus på konkrete målsettinger. De vanskeligstilte på 
boligmarkedet er kartlagt etter Husbankens mal. Kartleggingen har fokusert på situasjon og 
behov for de som har søkt bolig i Tromsø kommune, i tillegg til noen kjente enkeltsaker samt 
unge klienter i Sosialtjenesten. Husbanken har gitt økonomisk støtte til prosjektet, og planen er 
laget etter mal av Husbankens veileder for ”Lokale boligsosiale handlingsplaner – Slik gjør vi 
det”. 
 
Planen er det første trinnet i det treårige prosjektet  

”Samhandlingsarena for boligpolitiske utfordringer i Tromsø kommune” 
Neste fase i prosjektet er å bidra i iverksetting av strategier og tiltak.  
 
 
1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 

Hva er en boligsosial handlingsplan? 
Det er en plan som omhandler boliger og botiltak for de 
grupper av befolkningen som har vansker med å skaffe 
seg eller beholde en tilfredsstillende bolig på egen hånd. 
 

Hvorfor lage en boligsosial handlingsplan? 
- Fordi en del grupper i befolkningen ikke klarer å skaffe 

seg tilfredsstillende bolig i det åpne markedet 
- Fordi mangel på tilfredsstillende bolig rammer hardt de 

det gjelder, blant annet barn 
- Fordi mangel på tilfredsstillende bolig slår bena under mange menneskers forsøk på 

rehabilitering 
- Fordi mangel på bolig medfører dyre og dårlige innlosjeringsløsninger 

 
I hovedsak tenker en seg følgende målgrupper (kjennetegn): 

- Økonomisk vanskeligstilte; Som av økonomiske årsaker har problemer med å skaffe 
eller beholde egnet bolig.  

- Flyktninger; Personer som har fått opphold på humanitært eller politisk grunnlag. 
- Fysisk funksjonshemmede; Personer som har nedsatt funksjonsevne, sykdom eller 

skader og må ha fysiske tilrettelegging for å fungere i bosituasjonen.  
- Psykisk utviklingshemmede; Dette er en samlebetegnelse for en lang rekke forskjellige 

tilstander med høyst forskjellig årsaksforhold. Utviklingshemningen viser seg ofte tidlig 
ved at læreevne og evne til å klare seg i samfunnet er svekket. 

- Person med psykisk lidelse: Psykiske vansker er ofte normale reaksjoner forbundet med 
en vanskelig livssituasjon. Psykiske lidelser referer til psykiske vansker av en slik type 
eller grad at det kvalifiserer til en diagnose. 

- Rusmisbrukere; Har vært i kontakt med behandlingsapparatet for sitt rusproblem eller 
har et erkjent rusproblem, som gjør det vanskelig å etablere/opprettholde et stabilt 
forhold på det ordinære boligmarkedet. 
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- Sosialt vanskeligstilte; Personer som ikke naturlig hører inn under andre kategorier, 
men som har boligproblemer. Kan være for eksempel personer som diskrimineres på 
boligmarkedet på grunn av adferd eller utseende. 

- Personer med andre funksjonshemminger; Andre funksjonshemmede som ikke naturlig 
hører inn under tidligere nevnte kategorier (for eksempel ADHD og autisme) 

- Eldre; Dette er vanskeligstilte over 67 år med fysisk eller ”andre” funksjonshemminger.  
 
Grunner til at den enkelte ikke mestrer å løse boligproblemet er kompliserte og ofte 
sammensatte, og må ses i sammenheng med situasjonen på boligmarkedet, arbeidsmarkedet, 
andre områder som helse, rus etc.  
Det kan være barn involvert i alle målgrupper med unntak av eldre. 
 
 
1.2. Relevant lovverk 

Kommunens ansvar for vanskeligstilte på boligmarkedet er regulert i ”Lov om 
sosiale tjenester m.v.” Det er spesielt tre bestemmelser som regulerer dette 
ansvaret:  

 § 3-4: Boliger til vanskeligstilte – ”Sosialtjenesten skal medvirke til å 
skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på 
boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing, og med hjelpe- og vernetiltak 
for den som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.”  
I rundskriv 1/93 framgår det bl.a. følgende utdyping til denne paragrafen: ”Alle 
boligsøkere i kommunen bør betjenes i samme etat, fortrinnsvis i boligetaten dersom 
kommunen har dette.” Kommunens medvirkningsansvar gir ikke den enkelte boligsøker 
rett til å kreve bolig fra kommunen. 

 § 4-5: Midlertidig husvære – ”Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig 
husvære for dem som ikke klarer det selv”. 
Bestemmelsen er ment å omfatte de som av ulike årsaker har et akutt behov for ”tak” 
over hodet. Kommunens boligpolitiske ansvar omfatter derfor i utgangspunktet alle som 
kommer i en situasjon der de selv ikke evner å skaffe seg et akseptabelt og verdig 
boforhold.  

 § 5-1. Stønad til livsopphold. - De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom 
arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk 
stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan 
gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået.  
Bestemmelsen gir også rett til bistand til boutgifter, så som husleie, faste utgifter i 
sameier/borettslag og renter av boliglån. 

 
 
Kommunen har også plikt til å iverksette særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere iht. ”Lov 
om sosiale tjenester m.v.”  

 § 6-1; ”Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak, jf. §§ 4-1 og 4-2, skal sosialtjenesten 
hjelpe den enkelte til å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler… Når 
det er behov for det og klienten ønsker det, skal sosialtjenesten bistå med å etablere et 
behandlingsopplegg.” En viktig forutsetting i denne type tiltak er egnet boligmiljø. 

 
 
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven) er også relevant: 

 § 1 sier ” Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og 
rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av 
samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.”   
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 § 9: ”Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell 
utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot 
allmennheten”. 

 
 
1.3. Statlige og kommunale føringer 

Det finnes en rekke målsettinger innen den statlige boligpolitikken. En av de mer generelle er: 
”Det er et overordnet mål i boligpolitikken at alle skal kunne bo trygt og godt. Bolig utgjør 
sammen med arbeid, helse og utdanning sentrale elementer i velferdssamfunnet. En god bolig 
er grunnlaget for en anstendig tilværelse, og vil ofte være avgjørende for innbyggernes helse og 
deltakelse i arbeidslivet.” (St.melding nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne 
sosiale helseforskjeller, side 70).  
 
 
Hva sier kommuneplanen 

Tromsøs kommuneplan for perioden 2007 til 2018 har en rekke strategier som involverer bolig 
og det boligsosiale aspektet: 

 Skape gode rammer for alderdom og legge til rette for at alle kan bli boende i eget hjem 
så lenge som ønskelig. 

 Kommunen vil kontinuerlig arbeide for trygge og inkluderende lokalsamfunn, spesielt 
for utsatte grupper og i områder der levekårsutfordringene viser seg størst. 

 Tromsø kommune vil arbeide for å etablere flere boliger til vanskeligstilte. 
 Tromsø kommune vil følge opp vanskeligstilte for å gjøre dem i stand til å bo i og 

beholde en egnet bolig.  
Overfor personer med utviklingshemming og andre med store og sammensatte 
hjelpebehov, må det kommunale tjenestetilbudet utformes på en slik måte at det virker 
støttende både for tjenestemottakeren og de pårørende.  

 
Disse strategiene viser at Tromsø kommune ønsker å strekke seg langt. 
Kommunen ønsker å bidra både med å etablere boliger for vanskeligstilte, 
gjøre dem i stand til å bo og å beholde en egnet bolig. 
 
 
Kommuneplanen setter også bo- og oppvekstvilkår inn i ett 
folkehelseperspektiv: ”Kommunen ønsker å legge mer vekt på folkehelse. 
Viktige kvaliteter for å oppnå god folkehelse handler blant annet om gode bo og oppvekstmiljø, 
gode kommunale tjenester, arbeidsliv, kulturtilbud og tilgang til natur- og friområder.”  
 
 
Universell utforming er også fremtredende i Kommuneplanen: ”Universell utforming skal 
legges til grunn for planlegging, byggesaksbehandling og opparbeiding av bygg og anlegg 
(inkludert adkomst og uteområder).”  
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2. Boligsosiale visjoner og hovedmål 
 
2.1. Boligsosiale mål 

Visjon og mål for denne planen er som følger: 
 

                                     --------------- 
Visjon: 

 Vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde 
egen egnet bolig. 

 
Mål: 

1. Tromsø kommune skal disponere tilstrekkelig antall boliger  med et husleienivå som 
er avstemt i forhold til målgruppen. 

2. Kompetanseheving/-utvikling for ansatte innen boligfaglige området. 
3. Bidra til at det totale virkemiddelapparatet fungerer i henhold til kommunens 

målsettinger 
----------------------------------------------------- 

 
 
Kommunens boligsosiale utfordringer involverer svært mange fagområder og enheter i 
kommunen. I tillegg kommer andre offentlige organer som Husbanken, sykehus, fengsel, NAV, 
Namsmann…, samt frivillige ”hjelpere”. Dette gjør at både planleggingen og gjennomføringen 
fordrer bred samhandling både innad i kommunen og med nevnte organisasjoner. Samhandling 
får derfor en stor plass i denne planen og i det boligsosiale arbeidet. 
 
 
2.2. Styrende prinsipper 

Det er ønskelig at Tromsø kommune jobber etter følgende styrende prinsipper for boligsosialt 
arbeid: 

a) Normaliseringsmodellen danner grunnlag for boligsosial tenking. Det grunnleggende i 
modellen er at det ikke er personen som skal normaliseres, men man setter inn tiltak 
som normaliserer relasjonen mellom personen og samfunnet  

b) Et spesielt fokus på de unge vanskeligstilte med ett mål om at de skal bli selvstendige. 
c) Den administrative delen av strategiene i handlingsplanen vil fokusere mye på 

koordinert samhandling: Utfordringer, rutiner, system og arenaer for samhandling. 
d) Bygging / etablering av ett differensiert boligtilbud. Det vil si  

o samlokaliserte omsorgsboliger med personal base,  
o enkeltstående omsorgsboliger i vanlige bomiljø men nært base,  
o ordinære boliger samlokalisert med fellesareal og 
o ordinære boliger i vanlige bomiljø. 

e) Utleieboliger plasseres i størst mulig grad i vanlige bomiljø (liten grad av samling av 
kommunale boliger). Dette er i tråd med Normaliseringsmodellens intensjon. 

f) Boliger kommunen anskaffer skal være universelt utformet. 
 
Strategiene er løpende nevnt i dokumentet. Disse er prioritert innbyrdes ut fra hvilken som 
ansees som viktigst. De er prioritert i grupper for de som krever politisk beslutning (merket P) 
og de som er administrative (merket A). En oppsummering av strategiene i prioritert rekkefølge 
er listet i kapittel 7.1.3. 
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3. Vanskeligstilte på boligmarkedet i Tromsø 
 
3.1. Boligsosial utvikling  

Registreringen av de vanskeligstilte på boligmarkedet i 2008 avdekket 251 vanskeligstilte 
husstander på boligmarkedet. Dette er en reduksjon i løpet av de siste år og har sine viktigste 
årsaker i;   

 Høy grad av privat boligbygging i Tromsø de siste år har gitt flere nye boliger enn 
økning i kommunens folketall skulle tilsi. 

 Arbeidsmarkedet har vært svært bra. I tillegg har rentenivået vært relativt gunstig og 
bankene har vært utlånsvillige. Høykonjunkturen har imidlertid medført fortsatt jevn 
økning i bokostnader. 

 Tiltak iverksatt av Tromsø kommune bl.a. gjennom økning i boligtilbudet til de 
vanskeligstilte med ca. 180 boliger siden 2002. Dette har primært skjedd gjennom flere 
omsorgsboliger (37) og økt grad av innleie av boliger for fremleie. 

 Natthjemmet, boliger i Grønnegata 103 samt på Ørretholmen, er tatt i bruk slik at 
bruken av hospitsplasser er avviklet. I tillegg har lavterskel tilbudet Kafé-X og 
gateavisa Virkelig gitt rusmisbrukere sosiale arena og inntektsmuligheter. Opprettelse 
av boliger med tilknyttet tjeneste har vært størst innen psykiatri. En rekke prosjekt rettet 
mot de boligsosiale utfordringer er gjennomført de siste år. 

 
 
3.2. Vanskeligstilte på boligmarkedet 2008 

Høsten 2008 ble det gjennomført registrering av vanskeligstilte på boligmarkedet i Tromsø 
kommune. Registreringa har omfattet de vanskeligstilte som har søkt på bolig, samt de 
beboerne i kommunens boliger som ikke har egnet bolig. I tillegg til søkere på kommunale 
boliger er det også registrert vanskeligstilte på Natthjemmet, hos Barnevernet og blant de med 
mest oppfølgingsbehov hos Sosialtjenestens Ungdomsteam. 
 

Vanskeligstilte i oktober 2008 - Husstander etter m ålgruppe
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Figuren over viser at det ved registreringen høsten 2008 var 251 vanskeligstilte husstander. 
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Andre kjennetegn ved de vanskeligstilte er: 
 9 % av de vanskeligstilte er husholdninger med barn.  
 31 % av de registrerte er uten bolig. De er bostedsløse. 
 39 % er i alderen 16 til 34 år. 
 76 % er enslige.  
 Behovet for boliger med bemannings- og/eller oppfølgingsbehov = 173. Av disse 

anbefales det at 109 er samlokalisert. 
 
Tallene forteller at det er et stort behov for to roms boliger. Erfaringstall fra Boligkontoret 
støtter disse kartleggingsresultatene. 29 av de vanskeligstilte bor i kommunal bolig som ikke er 
egnet for dem (men vil være egnet for andre). Dvs. at ut fra registreringa høsten 2008 manglet 
Tromsø kommune totalt 222 boliger (251-29=222) for vanskeligstilte på boligmarkedet. 
 

Vanskeligstilte  i oktober 2008 - Antall husstander  etter målgruppe og 
nåværende  bosituasjon
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Tabellen over viser at mange av de vanskeligstilte disponerer egen bolig (Har bolig som ikke er 
tilfredsstillende), enten i form av at de eier selv eller er leietaker. Det er hele 76 personer som 
er registrert uten bolig: De bor privat1 (39), kommunalt (10) eller bor midlertidig i institusjon 
(27). De er bostedsløse.  
Flesteparten av de bostedsløse er enten sosialt vanskeligstilte, rusmisbrukere eller har psykiske 
lidelser.  
 

Registreringa gir ett bilde av situasjonen den 31.10.2008. Av mangelen på 222 boliger 
foreslås 154 kjøpt eller bygd i perioden fram til 2014. Resterende foreslås dekt gjennom leie av 
boliger for framleie noe som vil gi fleksibilitet og mulighet for tilpasning til endring i behov. 
 
 

3.3. Forventet befolkningsutviklingen i boligsosial sammenheng  

Endringer i demografi vil kunne påvirke omfanget av vanskeligstilte i samfunnet. Tromsø har 
en ung befolkning sammenlignet med andre større byer i landet. Dette er en av årsakene til at 
mange vanskeligstilte er mellom 16 og 34 år. Mens forventet befolkningsøkning fram til 2015 
er 8,3 prosent forventes økningen i aldersgruppen 16 til 34 år å utgjøre opp mot 12 prosent. For 
aldersgruppa 67-79 år er det ventet at økningen vil utgjøre hele 38,5 prosent fram til 2015. Selv 
om de fleste eldre greier seg godt og er ressurssterke, vil det være grunn til å tro at den økende 
eldre gruppa vil medføre ett økt bolig- og hjelpebehov som følge av redusert funksjonsnivå.  

                                            
1 Vanskeligstilte som bor hos foresatte er i planen ikke regnet som bostedsløse 
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4. Boliger, tjenester og virkemidler 
 
Boligkontoret har ansvaret for leiekontrakt og fakturering. De kan også bidra med finansiering 
av etablering i ny bolig eller tilpasning av bolig. Eiendom forvalter kommunens eierskap av 
boliger. Det medfører blant annet at de utøver vedlikehold av den kommunalt eide 
boligmassen. Boligkontoret har ansvaret for de fleste boligpolitiske tiltak, mens fagenhetene 
har det meste av oppfølging i boligene.  
 
 

4.1. Kommunens boliger  

Tabellen under viser fordeling av disponibel boligmasse for vanskeligstilte pr. 31.12.2008. Ved 
registrering av de vanskeligstilte på boligmarkedet høsten 2008 var behovet for 2-roms boliger 
nær 90 % av det totale behovet. Plasseringen av de eksisterende boligene består i for stor grad 
av samling av boliger i større eller mindre klynger. Dette vil i noen tilfeller være forsvarlig i 
forhold til rasjonell og effektiv drift, men vil i andre tilfeller virke mot målsettingene i 
rehabiliteringsprosessen (for eksempel der personer som jobber med å komme ut av rusen 
plasseres i rusmiljø). I andre tilfeller vil store ansamlinger av kommunale boliger virke 
unødvendig stigmatiserende og belastende for beboerne og naboer. 
 

Eide Leid fra SKB * Leid fra andre Totalt  

Kommunale boliger - ordinære 248 11 259
Kommunale boliger i borettslag 142 142
Trygdeboliger 97 97
Omsorgsboliger 320 11 331
Flyktningeboliger 94 13 60 167
Rus og Psykiatri boliger 55 74 15 144

Totalt 956 87 97 1140

Boliger disponert av Tromsø kommune 31.12.2008

 
2 * 
 
 
4.1.1. Boligmassens tilstand 

Etterslepet på vedlikehold og oppgradering av den kommunalt eide boligmassen ble i 2005 
anslått til å være mellom kr. 90 og 100 mill. Nivået på  ressurs-
bruken i vedlikeholdet av de kommunale boligene har vokst i 
2007 og 2008. I 2008 ble kommunale boliger vedlikeholdt med 
ca. kr. 14,5 mill. I snitt utgjorde dette ca kr. 17 000 pr. bolig og 
ca. 207 kr/m2. Normert vedlikehold på kommunale boliger 
regnes å være ca. 100 kr./m2. Vedlikeholdsnivået i 2008 vil 
dermed bidra til å redusere etterslepet som har bygd seg opp. 
De største utfordringene er å få boligmassen oppgradert i forhold 
til lover og forskrifter, da særlig når det gjelder krav til 
brannsikkerhet, elektriske anlegg og våtrom. 
 
 
 
                                            
2 * SKB = Stiftelsen Kommunale Boliger 
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*3 
 
 
4.1.2. Prisfastsetting og husleienivå på kommunale boliger 

Nivået på husleie på boliger anskaffet før 2002 er basert på en forståelse av ”markedspris”. 
Denne husleia knytter seg til selve leieobjektet og justeres årlig i henhold til endring i 
”kommunal deflator”. Bortsett fra i 2003, da husleia på leieobjektnivå ble økt med 10 % utover 
deflator.  
 
Husleienivået på boliger skaffet siden 2002 er satt etter prinsippet ”kostnadsdekkende husleie”. 
Ved kontraktinngåelse er leieobjektpris og kontraktspris lik. I kontraktsperioden legges 
konsumprisindeksen til grunn ved årlig justering av husleia (styrt av Husleieloven).  
 
Ved årsskiftet 2008/2009 viste undersøkelser at kommunens husleienivå ligger opp mot 15 % 
under priser i det private boligmarkedet. Sammenligningen er gjort mot utleieboliger med 
tilnærmet samme standard. 
 
”Kostnadsdekkende husleie” har vist seg å gi høyere husleie enn hva flere aktuelle brukere kan 
bære. På omsorgsboliger subsidierer Boligkontoret noe av dette gjennom å yte kommunal 
bostøtte til de laveste inntektsgruppene. Støtten er sterkt behovsprøvd og utgjorde i 2008 kr. 2,6 
mill. 

 

                                            
3 Strategiene er prioritert i forhold til hverandre. De som må besluttes politiske er merket P og 
administrative merket A 

Prinsippet og målsettingen med kostnadsdekkende husleie er uklart. Fastsetting av husleie 
på de forskjellige boligene bør vurderes i forhold til prinsippet. Boligenes individuelle 
standard bør tas hensyn til i denne vurderinga.  
Prioritet A15 - Strategi (Administrativ): Prinsippet for fastsettelse av husleien vurderes. 

Tiltak: 
1. Vurdere alternative prinsipp for fastsettelse av husleie. 

God verdiforvaltning innebærer å ta vare på boligmassen slik at verdiene de representerer 
ikke taper seg over tid, blant annet gjennom fokus på verdibevarende vedlikehold, 
gjennomføring av lov- og forskriftskrav, tilrettelegging for brukerne og effektiv areal- og 
ressursforvaltning.  
Prioritet A10* -  Strategi (Administrativ): Verdibevarende vedlikehold av de kommunale 
boligene. 

Tiltak: 
1. Sikre en god og oppdatert oversikt over boligmassen og dens tilstand, samt 

vedlikehold av denne oversikten. Angi boligenes egnethet i forhold til grupper av 
beboere.  (Tiltaket er også relevant for strategien under kap. 4.2.1) 

2. Utrede utfordringene i vedlikehold av de kommunale boligene og redusere 
vedlikeholdsetterslepet. Deri også ivareta livsløpsperspektivet ved vedlikehold, 
rehabilitering og oppgradering. 

3. Rullere Boligsosial handlingsplan etter at oversikten over eksisterende boligers 
tilstand og egnethet er registrert. 
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4.1.3. Universell Utforming, tilgjengelighet for alle 

Universell utforming defineres som: 
”Universell utforming er utforming av boliger og omgivelser på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og 
en spesiell utforming” 

Dette krever en bevisst holdning og tiltak innen viktige samfunnsområder. Tromsø kommune 
ønsker å sette prinsipper om universell utforming som rettesnor for egen virksomhet og som 
premiss for alt planarbeid. (Kommuneplan 2007-2018 s.11). 
 
Områder for boliger skal bygges ut med gode uteområder med vekt på lekemuligheter og 
attraktive møteplasser. Denne holdningen vises i følgende strategi: ”Sikre gode bomiljø med 
høyere kvalitet på bygde omgivelser og med universell utforming av bygg og anlegg.” 
(Kommuneplan 2007-2018 s.40). 

 
Universell utforming av boligmassen er i tråd med statlige mål om full deltakelse og likestilling 
for alle innbyggerne, og at ”alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø”. For å 
møte dagens og framtidige behov er det viktig for kommunen å utvikle en boligpolitikk basert 
på prinsippene for universell utforming og bruke planverktøyet i Plan og bygningsloven. En 
sentral utfordring i boligpolitikken er å stimulere til universell utforming og miljø i boliger, 
bygg og uteområder. 
 
Det er fremmet to viktige og sentrale lover i boligsosial sammenheng; en Diskriminerings- og 
tilgjengelighetslov (gjeldende fra 1.1.2009) og ny plandel til Plan og bygningsloven. Det er 
under utarbeidelse ny teknisk forskrift til Plan og bygningsloven. Trolig vil den nye tekniske 
forskriften ha stor betydning for betydningen og omfang av universell utforming. 
 
 
4.1.4. Kommunale eiendommer og tomter 

Kommunen er ikke lenger eier av store sammenhengende utbyggingsarealer. 
Utfordringen for kommunen er etter hvert betydelig med hensyn til å skaffe til veie arealer for 
offentlig infrastruktur og offentlige byggeprosjekter.  
 
Av aktuelle gjenværende arealer i kommunens eie er Storelva, Einehagen (Håpet) og 
Mortensnes, som er regulerte boligområder. Innen disse områdene er det foreløpig kun to-tre 
mindre tomtearealer på Storelva som egner seg til kommunale byggeprosjekter. 
Einehagen er regulert til tyngre blokkbebyggelse med et potensiale på over 300 boliger. Ved 
fremtidig feltvise salg av utbyggingsområdet, har kommunen mulighet til betinge seg kjøp av 
for eksempel 10 % av boligene som bygges. Dette vil sikre en integrering av kommunale 
utleieboliger i den ordinære boligmasse, noe som er ønskelig. 
 
Vestre Mortensnes er allerede i overkant tungt bygd ut med institusjoner. Av den grunn bør kun 
en prosentvis andel fremtidige utleieboliger søkes integrert i ordinær boligmasse, ved 
utbygging av området. 
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. 
 
Kommunen vil fremover i stor grad være 
avhengig av å innpasse en betydelig del 
av fremtidige kommunale boliger og 
øvrig sosial infrastruktur i private 
utbyggingsområder. For at dette skal 
være mulig, må det foreligge 
kommunale bevilgninger som muliggjør 
forhandling om erverv av nye tomter for 
sosial infrastruktur og boliger, evt. mer 
direkte kjøp av boliger enkeltvis eller 
samlet. 
 

  
 
4.1.5. Anskaffelse av kommunale boliger 

I prinsippet kan kommunen ha flere måter å anskaffe nye boliger til ulike formål; 
 kjøpe boliger i markedet når disse legges ut for salg – enkeltvis eller samlet 
 bygge boliger i egen regi 
 forhandle om tomter / eller kjøp av boliger i forbindelse med inngåelse av 

utbyggingsavtaler 
 
Utbyggingsavtaler utgjør et viktig verktøy i anskaffelse av nye boliger i vanlige bomiljøer. 
Kommunens adgang til å forhandle med private utbyggere om boligpolitiske tiltak er hjemlet i 
plan- og bygningslovens § 64b; 

”Avtalen kan regulere antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, og 
nærmere krav til bygningers utforming der det er hensiktsmessig. Avtalen kan også 
regulere at kommunen eller andre skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en andel av 
boligene.” 

Det følger av bestemmelsene til kommuneplanen et ubetinget krav om at utbyggingsavtale er 
inngått med kommunen, før private utbyggere får tillatelse til å igangsette sine byggeprosjekter 
etter at reguleringsplan er vedtatt. Bruken av utbyggingsavtaler som boligpolitisk virkemiddel 
fordrer klare målsettinger og strategier samt sterk grad av samhandling mellom de berørte 
kommunale enhetene. 
 
For at private utbyggere skal kunne tilrettelegge for kommunens behov uten kostbare 
omprosjekteringer, betinger dette at kommunen kommer svært tidlig i dialog med utbyggere. 
Slik kan disse få mulighet til å tilrettelegge for de evt. spesielle behov kommunen måtte ha. 
Dette kan f.eks. dreie seg om krav til utforming av bygninger som skal bygges for eller 
tilpasses eldre, ulike typer funksjonshemming osv. Det kan også være nødvendig å etablere 
basefunksjoner i tilknytning til boliger, boligtyper, boligstørrelse og andre forhold. 

Kommunale bevilgninger til tomtekjøp anses å være den mest kritiske faktoren for å kunne 
være i stand til å gjennomføre kommunens planer om bygging av omsorgsboliger. 
Prioritet A11 - Strategi (Administrativ): Strategisk tomtepolitikk  settes på dagsorden og 
gjenspeiles i kommunens økonomiplan. 

Tiltak: 
1. Kommunen må budsjettere med strategiske kjøp av tomter for senere anvendelse. 
2. Boliger for vanskeligstilte må integreres bedre i kommunens boligpolitikk. 
3. For å kunne følge progresjon i prosjektene må det arbeides med lokalisering av areal 

med ulike krav til prosjektene. 
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En utbyggingsavtale kan fastslå at kommunen (eller andre) skal ha fortrinnsrett til å kjøpe en 
andel av boligene til markedspris. Her kan det brukes takst utarbeidet av uavhengige takstmenn 
som grunnlag for fastsetting av markedspris. 
Også kjøp av tomter til bygging av boliger kommunal regi (mindre institusjoner) er et aktuelt 
tema under forhandling om utbyggingsavtaler. 
 
I alle tilfelle krever dette, at kommunen har utarbeidet klare strategier for hvilke typer boliger 
kommunen vil prioritere, samt i hvilke områder disse er ønskelig å plassere. Herunder kan 
nevnes viktigheten av at enkelte boliger anskaffes med tanke på ivaretakelse av sikkerhet og 
trygghet for voldsutsatte kvinner og barn. 
 
Et viktig redskap for kommunen er å bygge egne boliger. Dette er mest aktuelt for 
samlokaliserte omsorgsboliger, da disse gjerne må tilpasses et bestemt behov samt bemanning. 
Det kan også aktuelt å bygge samlokaliserte Universelt Utformede boliger selv. Avhengig av 
formål/brukerbehov har samlokaliserte boliger oftest behov for fellsareal for beboerne og base 
for bemanning. 
 
Stiftelsen Kommunale Boliger (SKB) har et utstrakt samarbeid med kommunens 
boligtjeneste. Tromsø kommune leier 87 av stiftelsens 267 boliger. Leder for stiftelsen deltar i 
Boligtildelingsutvalget for Boligokontoret/Fylktingetjenesten/Sosialtjenesten samt Rus og 
Psykiatri. SKB har viktige ressurser som kan brukes ytterligere i kommunens boligsosiale 
arbeide. 
I 2008 leide kommunen 97 boliger for fremleie (fra andre enn SKB). Dette er en fleksibel 
løsning som ofte gjør det mulig raskt å kunne gi et tilbud til den vanskeligstilte. Dog vil bolig 
for fremleie redusere noe av langsiktigheten og løsningen passer ikke for de som har vanskelig 
med å bo. Den er også dyrere for de vanskeligstilte, da kommunen skal ha dekt sine 
driftskostnader i tillegg til det huseier skal ha betalt. 
 

 
 

Sammensetting av et differensiert boligsosialt tilbud og behov: 
 

Type bolig Kjennetegn Anskaffelse Status 
Omsorgsboliger 
 

- Samlokalisert med 
felles rom og oppfølging 
med personal base 

- Bygge / Kjøpe 
- Leie 
- Privat eide m/ kom. 
tjenester 

- Mangler 

Enkeltstående 
omsorgsboliger 

- Satellitter nært personal 
base men ikke i naturlig 
fellesskap med andre 
omsorgsboliger 

- Bygge / Kjøpe 
- Leie 
- Privat eide m/ kom. 
tjenester 

- Mangler 

Samlokalisert 
boliger 
 

- Samling av vanlige 
boliger.  
- Motivert av beboers 
sosiale behov.  
- Beboere som ikke bør 
bo i vanlige bomiljø 

- Bygge / Kjøpe 
- Leie fra SKB eller 
ideelle organisasjoner 
- Privat eide m/ kom. 
tjenester 

- For mange 
samlokaliserte miljø.  
- Preges av 
mangelfullt 
vedlikehold 

Vanlige boliger 
i vanlige 
bomiljø 

- Ordinære boliger - Kjøp v/ 
utbyggingsavtaler 
- Kjøp brukt 
- Leie fra SKB 
- Leie fra private 

- Mangler 2-roms 
- Bør erstatte noen 
av de samlokaliserte 
boligene 
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4.2. Tjenester og virkemidler 

Det ytes tjenester i bolig og boligmiljø fra flere instanser i kommunen; 
 Boligkontoret med finansiering, fakturering, boligetablering for flyktninger… 
 Helse og Omsorg med miljøtiltak i boliger og spekteret fra hjemmetjeneste til full 

oppfølging i enkelte omsorgsboliger… 
 Sosialtjenesten i form av økonomisk hjelp og rådgivning… 

 
 

4.2.1. Tildeling av bolig 

Boligtildeling skjer i Tromsø kommune i tre utvalg/team som disponerer egne boliger:  
 Omsorgsboliger til personer under 67 år tildeles av Tildelingskontoret for 

omsorgstjenester. Gjelder øremerkede boliger til utviklingshemmede og fysisk 
funksjonshemmede.  

 Omsorgsboliger til personer over 67 år tildeles av Sentralt vedtaksteam (bestående av 
de 4 hjemmetjeneste-enhetene). 

 Boligsjefen i samarbeid med ett rådgivende tildelingsutvalg for resterende boliger; Rus- 
og psykiatritjenesten, Flyktningtjenesten, Sosialtjenesten og Boligkontoret.  

Det er grupper av vanskeligstilte som har et permanent behov for hjelp med bolig fra 
kommunen. For de fleste andre vil egen eid bolig være den beste løsningen.  

En vellykka boligsosial løsning krever et differensiert botilbud som kan egne seg for 
personer med ulike behov. Erfaringsmessig ser man at når den kommunale boligmassen er 
unødvendig samlokalisert, medfører dette begrensninger i de boligsosiale tiltak og en 
eventuell rehabiliteringsprosess. Eksempelvis er det svært uhensiktsmessig at en 
rusavhengig på vei ut av et misbruk skal bo tett på folk som aktivt ruser seg.  
Prioritet P6 - Strategi: Kommunale boliger anskaffes i henhold til behov, beboeren og 
bomiljøet for øvrig 

 Tiltak:  
1. Innleie av boliger for å ta svingninger i etterspørselen. 
2. Bruke det forventede ”vinduet” med relativt lave boligpriser til å kjøpe seg inn i 10 

boliger i vanlige bomiljø. (Ca 60 m2) 
3. Inngå utbyggingsavtaler med utbyggere som sikrer nye boliger i vanlige bomiljø. 10 

boliger pr. år.  (Universelt Utformet. 62 m2) 
4. Avhende boliger som er lite tilpasset det boligsosiale behovet pga. beliggenhet, 

tilgjengelighet, standard… 7 pr. år. (avhendingen er antatt å gi inntekt) 
5. Alle boliger som skaffes skal være Universelt Utformet. Ved leie av boliger kan 

prinsippet avvikes. 
6. Samlokaliserte boligløsninger skal fortrinnsvis brukes i de tilfeller der dette er 

hensiktsmessig i forhold til målgruppens behov for å sikre gode bomiljø og 
eventuelle tilstøtende oppfølgingstjenester fra kommunen. 

7. Beboerne følges opp med tjenester vedkommende har behov for. Det kan bestå i 
rådgivning, veiledning, omsorgstjenester…. Også valg av bolig må individuelt 
tilpasses. 

8. Samhandlingen med Stiftelsen Kommunale Boliger utredes strategisk. 
9. Etterstrebe sammensetning av bomiljø med folk i ulike aldre, etnisk bakgrunn og 

livssituasjoner. Skape møteplasser og grunnlag for aksept og utvikling av gjensidig 
støtte mellom mennesker med ulike behov. 

10. Ved etablering av samlokaliserte boliger skal man unngå institusjonspreg. 
11. Ved rehabilitering av boliger og uteareal skal prinsippet om universell utforming 

etterstrebes. 
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Nær halvparten av leietakerne i vanlige kommunale boliger fornyer kontrakten sin etter 
standard leietid på 3 år, og mer enn 10 % bor i mer enn 10 år.  
 
Som vist til i kapittel ”4.1.1. 
Boligmassens tilstand” er det stort 
etterslep på vedlikehold og 
oppgradering på kommunale 
boliger. Dette betyr også at det er 
definerte omsorgsboliger som ikke 
lenger tilfredsstiller dagens 
tekniske krav (brannsikkerhet, 
tilgjengelighet…) eller 
arbeidsmiljølovens krav for at 
kommunenes ansatte skal drive pleiearbeide i boligene.  
 
 

 
4.2.2. Lån, tilskudd og bostøtte 

Boligkontoret formidler et sett av finansielle hjelpemidler for de vanskeligstilte. Tromsø 
kommune låner eller får stilt til disposisjon tilskudds midler fra Husbanken. 
 
Startlån  

Startlån er en av kommunens viktigste virkemidler for å hjelpe til å 
skaffe eller beholde egen bolig. Startlån er behovsprøvd og 
kommunen har de siste år utbetalt i snitt kr. 51 mill pr. år mens 
disponibel ramme fra Husbanken i praksis er ubegrenset. Av ca. 
170 søknader pr. år innvilges 50 %. Startlån gis ikke til søkere som 
kan få lån gjennom ordinær bank. Det har så langt ikke forekommet 
større tap på Startlån, og Boligkontoret ser svært få av eksisterende 
låntakere som innebærer tapsrisiko i dagens situasjon.  

Det er ønskelig å gjøre nye søkere på kommunale bolig i stand til å skaffe seg egen eid eller 
leid bolig. Det er også ønskelig med kortere botid i de kommunale boligene. Mulig effekt 
vil være: 

 Økt livskvalitet for den vanskeligstilte 
 Kommunen vil tidligere få frigjort boliger til andre vanskeligstilte 

Prioritet A3 -  Strategi (Administrativ): Kommunen skal videreutvikle metodikk, 
systematiserte tiltak og rutiner som gjør den vanskeligstilte i stand til å eie eller leie 
privat bolig . 

Tiltak:  
1. Allerede fra søknad foreligger; Årsaken til den vanskeligstiltes problemer 

kartlegges (inklusiv samtale med søker) og det iverksettes tiltak for å ta tak i 
utfordringene på individnivå. 

2. Bruke gjennomgående saksbehandlingssystem som gjør individuell tverrfaglig 
oppfølging mulig. 

3. Gi gjeldsrådgivning til søkere og beboere i kommunale boliger 
 
Det må sikres at den vanskeligstilte får riktig bolig både i forhold til behov og boligens 
tekniske standard og utrustning. 
Prioritet A18 -  Strategi (Administrativ): Sikre at den vanskeligstilte får riktig bolig. 

Tiltak:  
1. Sammensetningen av gruppene/teamene som tildeler omsorgsboliger vurderes. 

 

”-Vi må stille krav og ha forventninger om hva 
den enkelte kan yte for å forbedre 
livskvaliteten og livsformen, sa Tom Gunnar 
Nilsen fra Fredrikstad kommune.  
- Kravene må tilpasses den enkeltes evne til endring.  
Vi kan ikke ha flere brukere enn vi kan håndtere, og 
kun sette i gang prosesser som vi greier å følge opp, sa 
han og advarte sterkt mot tjenester som «konserverer» 
grupper på evig sosialhjelp.” 



Boligsosial handlingsplan 2009 – 2014  Side 18 

Etablerings- og utbedringstilskudd 

Tilskuddene brukes som hjelp for å skaffe, eller tilpasse bolig for gruppene funksjonshemmede, 
unge i etableringsfasen, flyktninger og andre vanskeligstilte. Tilskuddene er sterkt 
behovsprøvd.  
 
Kommunen kan flytte midler mellom Etablerings- og Utbedringstilskudd dersom det er 
hensiktsmessig. Til sammen har kommune mottatt ca. kr. 4,8 mill hvert år i tilskudd fra 
Husbanken de siste år. Tilskuddene pr. 31.12.2008 er akkumulert til kr. 5,5 mill på fond 
(Midler overført fra Husbanken men ikke brukt). Dersom tilskudd og fond brukes opp er det 
mulig å søke økte midler. 
  
Bostøtte 

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres i samarbeid av Husbanken og 
kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye 
boutgifter. For å få bostøtte må husstanden være støtteberettiget ut fra spesielle kriterier satt av 
Husbanken. Bostøtte gis til husstander i leide og eide boliger. Ordinga har de siste år medført 
en utbetaling i snitt på ca. kr. 18 000 til 1365 husstander i Tromsø kommune. 
 
Fra 1.7.2009 vil kriteriene for å få Bostøtte gjøre det mulig for flere å få glede av støtte-
ordningen. Kommunal- og Regionaldepartementet forventer at endringene vil medføre at 
ytterligere 50 000 får bostøtte. For Tromsøs vedkommende kan dette innebære en økning på 
hele 650 husstander. Dette til tross er det en utfordring at det finnes grupper som faller utenfor 
de virkemidler som bostøtten og startlån representerer. Disse grupper er husstander som har for 
god inntekt til å få bostøtte og samtidig for lav inntekt til å ha kredittverdighet til å få lån til 
kjøp av nøktern bolig.  Det er en nasjonal politisk utfordring å få de økonomiske virkemidlene 
innrettet slik at også disse gruppe kan få etablert seg i boligmarkedet med egen bolig.  
 
 

 
 

Tromsø kommune bruker under 50 % av disponible årlige midler til Startlån fra Husbanken. 
Tromsø kommune har opparbeidet fond tilsvarende ca. ett års normale overføringer fra 
Husbanken av Etableringstilskudd og Utbedringstilskudd. 
Prioritet A7 -  Strategi (Administrativ): Bruke Startlån og tilskudd i større omfang. 

Tiltak:  
1. Nå målgruppene med informasjon om låne- og tilskuddordninger 
2. Vurdere det kommunale regelverket for Startlån og tilskudd. 
3. Vurdere å bruke Startlån som lån til depositum ved leie av private boliger (eventuelt 

stille garanti). 
 
En av Tromsø kommunes målsettinger er: ”Tromsø kommune vil følge opp vanskeligstilte for 
å gjøre dem i stand til å bo i og beholde en egnet bolig.”  (kommuneplanen 2007-2018 s. 43).  
Prioritet A13 -  Strategi (Administrativ): Legge til rette for at alle kan bo lengst mulig 
hjemme i egen bolig. 

Tiltak:  
1. Tjenestetilbudet skal utformes slik at den enkelte skal få bo i eget hjem lengst mulig. 
2. Kommunen skal videreutvikle bruken av tilskuddordningene og samhandlingen med 

NAV Hjelpemiddelsentralen for å tilpasse eksisterende bolig. 
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4.2.3. Utvikling av boevne 

Utvikling av boevne foregår primært ute i de respektive tjenestene, og omfanget varierer etter 
behov og tilgjengelige ressurser. Boligkontorets tjenester på området begrenser seg primært til 
veiledning av flyktninger i å bo ved etablering i kommunal bolig.  
 
I begrepet boevne inngår; ordinære huslige tiltak, bruk av 
hjelpemidler, økonomi, integrering i nærmiljøet og samhandling 
med lokalsamfunnet. Målsettingen er å oppnå mestring og 
selvstendighet. 
 
I strategier nevnt senere har planen tatt for seg boevne i grupper 
som unge og personer som kommer ut fra fengsel eller 
institusjoner. Det er fokusert på tiltak som gjør den 
vanskeligstilte mest mulig selvstendig i bosituasjonen.  
 
 
4.2.4. Sosialtjenesten - Økonomisk hjelp 

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig ytelse for å komme over en vanskelig økonomisk 
situasjon. Stønaden skal bidra til å gjøre mottaker økonomisk selvhjulpen. Det er en subsidiær 
ytelse - alle andre muligheter skal først være prøvd før stønad ytes.  
 
Sosialtjenesten kan yte stønad til etablering i bolig. Da ytelsen er behovsprøvd, kan søker søke 
på det som anses som mest nødvendig for å etablere seg i en 
bolig. Hva som regnes som nødvendig vil måtte vurderes fra 
sak til sak. Eksempler på hva sosialtjenesten yter støtte til i 
forbindelse med anskaffelse og beholde egen bolig er 
følgende:  

 Garanti for depositum, samt innfrielse av garanti 
 Etablering; Støtte til kjøp av nødvendig innbo 
 Husleie og strøm 
 Innbo- og boligforsikring 
 Husleie- og strømrestanser 

 
 
I 2008 var det 1265 personer som mottok sosialstønad fra 
Tromsø kommune. De siste årene har det vært en nedgang i 
antall personer som har behov for økonomisk bistand. Fra 2007 til 2008 var denne nedgangen 
på 50 personer. 1. kvartal 2009 har tendensen snudde og både Tromsø kommune og landet for 
øvrig erfarer en økning i antall sosialhjelpsmottakere. Dette har imidlertid ennå ikke gjenspeilet 
seg i antall søkere på kommunale boliger i Tromsø. 
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5. Samhandling og kompetanse 
 
Samhandling om boligsosiale utfordringer skjer på to nivå:  

 Individnivå 
 Systemnivå 

Individnivået fordrer at hjelpeapparatet setter den vanskeligstilte 
i sentrum og bidrar på individets premisser. Systemnivået må 
jobbe med effektivitet, rasjonalitet, kommunikasjon og ikke 
minst; helhetstenking.  
 
Samhandling på individnivå 
Mange av de som er vanskeligstilte på boligmarkedet har et sammensatt behov som fordrer at 
flere organisasjonsenheter i hjelpeapparatet bidrar. Det er ikke sjelden at de må forholde seg til 
enheter som eksempelvis Rus og psykiatritjenesten, Sosialtjenesten og Boligkontoret. Denne 
kompleksiteten kan gjøre kommunens hjelpeapparat fremmed for brukeren og fremmedgjør 
brukeren for kommunen. Brukermedvirkning blir dermed vanskeliggjort. 
 
Samhandling på systemnivå 
Den boligsosiale organiseringen i kommunen er kompleks. Den involverer en rekke 
bidragsytere på forskjellige nivå, og samhandling på tvers mellom de ulike hjelpeinstansene 
kan være avgjørende for om bosettingen blir vellykket. I tillegg kommer alle de frivillige 
organisasjonene med deres ressurser. 2-nivåmodellen, med få koordinerende ressurser over 
enhetsnivåene, fordrer evne og vilje hos enhetslederne og fagmiljøene til å tenke helhetlig.  
 
Kompetanse 
Helhetlig boligsosial kompetanse og tenking er 
nødvendig. Mangel på kompetanse vil begrense 
hjelp og gode løsninger for den vanskeligstilte 
på boligmarkedet. Boligsosiale virkemidler og 
tiltak er ofte forutsetning for at 
behandlingstiltak lykkes. Derfor må kunnskap 
hos kommunens ansatte om tilgjengelige boligsosiale virkemidler (lån, tilskudd, tjenester, 
boliger…) kontinuerlig oppdateres. 
 
Tilgjengelig kompetanse henger tett sammen med graden av samhandling internt i og mellom 
enhetene. Kompetanse er en forutsetning for at helhetstenking ivaretas og riktig kompetanse på 
rett sted betinger koordinering. 
 

For å kunne møte individet med den hjelp det fortjener og har krav på, må rutiner og 
holdninger ivareta individets interesser. 
Prioritet A16 -  Strategi (Administrativ): Ivareta brukermedvirkning  i det boligsosiale 
arbeidet.  

Tiltak:  
1. Synliggjøre for brukeren og de ansatte hvordan det kommunale boligsosiale 

hjelpeapparatet fungerer. 
2. Involver interessegruppene for å bidra til å ivareta enkeltindividets og brukergruppers 

interesser (Jusshjelpa m.fl.) 
3. Kommunen videreutvikler holdninger og retningslinjer for sine ansatte som legger til 

rette for verdibasert brukermedvirkning av mottaker av tjeneste: Interne retningslinjer, 
individuelle planer og/eller ansvarsgrupper for bruker/klient. 

4. Danne boligsosialt brukerutvalg. 
 

Med kompetanse menes de samlede evner, 
kunnskaper, ferdigheter, og holdninger og 
den nødvendige vilje som gjør det mulig å 
utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i 
tråd med definerte krav og mål 
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Det er potensiale for mer effektiv drift gjennom strukturert samhandling mellom enhetene i 
kommunen. Dette gjelder spesielt i 1. linjetjenesten som veileder kundene/klientene. 
Prioritet A1 -  Strategi (Administrativ): Videreutvikle den kommunale samhandlingen 
innenfor det boligsosiale området. 

Tiltak:  
1. Gjennomføre prosjekt som sørger for samhandlingsavtaler, rutinebeskrivelser og 

utvikling av system mellom enheter involvert i boligsosialt arbeid. Prosjektet må 
forankres i øverste administrative ledelse. 

2. Skape arena for samhandling på nødvendige nivå og mellom nødvendige instanser i 
kommunen, og ut mot organisasjoner utenfor kommunens organisasjon 

3. Innføre gjennomgående saksbehandlingssystem (dataprogram) som gjør individuell 
tverrfaglig oppfølging mulig. 

 
Manglende kompetanse begrenser muligheten til å finne riktige og sammensatte løsninger 
for den vanskeligstilte på boligmarkedet.  
Prioritet A9 -  Strategi (Administrativ): Den boligsosiale kompetansen må videreutvikles 
gjennom målrettet opplæring. 

Tiltak:  
1. Målrettet å bygge opp den kommunale boligsosiale kompetansen og aktivt (ikke 

bare gjøre informasjon tilgjengelig) kommunisere og informere om hvor den finnes i 
systemet. 

2. Boligkontoret skal ha overordnede ansvaret for videreutvikling av den boligsosiale 
kompetansen i kommunen. 
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6. De vanskeligstilte gruppene – Utfordringer og strategier 
 
De vanskeligstilte gruppene er beskrevet under kapittel 1.1. I tillegg til de ordinære gruppene 
har planen tatt for seg de unge spesielt. Årsaken er at det er en relativt stor gruppe av unge som 
har problem med å ivareta sine egne interesser. Disse behøver ekstra hjelp for å redusere 
sannsynligheten for at de blir mottakere av stønad resten av livet. 
Det er vurdert som hensiktsmessig å behandle de eldre med fysisk eller annen funksjons-
hemming særskilt. Årsaken er at de ofte har spesielle typer funksjonshemminger, deres 
problemer utvikler seg annerledes enn for de yngre og det er ønskelig at de har egne løsninger 
for samlokaliserte boliger. 
 
I Tromsø kommune ønskes Normaliseringsmodellen som grunnlag for boligsosial tenking.                
Denne modellen bygger på at bostedsløse, også de som har rus- og psykiske problemer, har det 
samme behovet for bolig og sosial støtte som alle andre. Det er ikke personen som skal 
normaliseres, men man setter inn tiltak som normaliserer relasjonen mellom personen og 
samfunnet. Metodologien er basert på at bostedsløse skal flytte inn i egen, permanent bolig og 
at hjelp og støtte skal gis i boligen. Man regner også med at ikke alle skal kunne bo uten støtte 
og oppfølging, men at noen vil ha behov for tjenester i boligen. Tjenestene og hjelpen skal 
bidra til å normalisere relasjonen mellom individ og samfunn. 
 
 
 
 

6.1. Økonomisk vanskeligstilte 

Selv om det bare er 20 av de registrerte vanskeligstilte som har økonomi som hovedproblem, er 
det mange flere som har vanskelig økonomi. I 2007 brukte Sosialtjenesten 2,3 mill. på 
husleierestanser. 2,1 mill av dette gikk til ubetalt husleie i kommunale boliger. I tillegg er det 
flere som ikke søker om økonomisk sosialstønad til dekning av husleierestanse. 
Gjennomsnittlig blir årlig ca. 6 av de som bor i kommunale boliger kastet ut. De fleste grunnet 
husleierestanse. 
 
For husstander kan ubetalt husleie få konsekvenser både for nåværende og fremtidig 
livssituasjon, og resultere i bostedsløshet. Der dette berører barnefamilier er den sosiale 
kostnaden spesielt høy. 
 
 

 
 
 

Ubetalt husleie (husleierestanse) er en stor belastning menneskene og det kommunale 
budsjett som berøres av dette. Det vil være lønnsomt med samhandlende tiltak for å 
redusere omfanget av problemet.  

Prioritet A5 -  Strategier (Administrative): Begrense ubetalt husleie og sosiale 
konsekvenser 

Tiltak:  
1. Raskere oppfølging av ubetalt husleie. 
2. Samordnet tiltak fra det kommunale fagsystemet i form av personlig oppfølging 

samt bruk av kuratorer og ansvarsgrupper. 
3. Forebygge/redusere konsekvenser gjennom frivillig eller tvungen trekk i trygd/lønn. 
4. Redusere ventetiden på gjeldsrådgivning betydelig 
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6.2. Flyktninger 

Kun en flyktning ble definert som vanskeligstilt på boligmarkedet i registreringen av 
vanskeligstilte på boligmarkedet høsten 2008. Årsaken er at Tromsø kommune ikke tar i mot 
flyktninger uten å ha klar egnet bolig. Imidlertid fornyer nesten 50 % av flyktningene, som 
andre leietakere, leiekontrakten med kommunen etter den første leieperioden på tre år.  
 

I arbeidet med denne målgruppen, er normalisering og integrering det grunnleggende 
utgangspunktet. Det er derfor ønskelig med en høy grad av bosetting i det private 
boligmarkedet, siden en ikke oppfatter denne målgruppen som vanskeligstilt generelt. En 
ønsker ikke å bidra til økt stigmatisering ved å bosette flyktninger utelukkende i kommunaleid 
boligmasse. 
 

 
 
 
6.3. Fysisk funksjonshemmede 

Høsten 2008 ble det registrert 16 vanskeligstilte på boligmarkedet som hadde nedsatt fysisk 
funksjonsevne (under 67 år).  

– 12 av de vanskeligstilte disponerer bolig som ikke er tilpasset deres funksjonshemming.  
– 14 av de 16 vanskeligstilte på boligmarkedet har behov for bistand fra hjelpeapparatet.  

 
I tillegg bor det 12 personer under 67 år i sykehjemmene. En av dem er under 50 år. Yngre 
personer som trenger heldøgns omsorg kan bli plassert i sykehjem i påvente av mer egnet bolig. 
Det er ikke ønskelig at yngre skal leve sine liv i sykehjem, og med tanke på rollen 
sykehjemmene har som det øverste nivået i omsorgstrappa, må det vurderes om de yngste i 
denne gruppa bør få tilrettelagt et annet botilbud.  
 
Årsaken til nedsatt funksjonsevne kan komme av nevrologiske sykdommer, muskel-
sykdommer, skader etter ulykker eller hjerneskader. Det er store individuelle forskjeller i behov 
for tjenester blant personer med nedsatt funksjonsevne. En del personer i målgruppen kan ha 
store pleie- og omsorgsbehov som varer livet ut. 
 
En ny voksende gruppe er husstander med sterkt funksjonshemmede barn der det stilles store 
krav for å få en tilfredsstillende bosituasjon. I noen tilfeller kan det være nødvendig å 
tilrettelegge for heldøgns omsorg i heimen. Ekstrautgifter ved boligtilpasning kan være en 
betydelig belastning for husstanden. I noen tilfeller velger også pårørende å redusere sin inntekt 
ved at familien selv påtar seg pleieansvar. Denne type utfordringer kan sjelden løses på annen 
måte enn ved å yte tilskudd, og dette kan komme opp i betydelige størrelser. 
 

Tromsø kommune ønsker å bruke bosetting i det private markedet som ett virkemiddel i 
integreringspolitikken. 

Prioritet A12 -  Strategi (Administrativ): Flyktninger  ønskes i størst mulig grad bosatt i det 
private boligmarkedet. 

Tiltak:  
1. Flyktninger bosettes i privat innleide boliger (ikke samlokaliserte). 
2. Gi aktiv hjelp til egen etablering i bolig i løpet av de første tre årene. 
3. Det ytes kontinuerlig boveileding til flyktningene i introduksjonsprogrammet. 
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Kommunen disponerer i dag 15 boliger tilpasset målgruppen, samt tre ordinære boliger (ikke 
samlokaliserte) som er universelt utformet.  

 
 
6.4. Psykisk utviklingshemmede 

24 av de vanskeligstilte på boligmarkedet var høsten 2008 psykisk utviklingshemmet. Alle var 
under 50 år og 19 av dem bodde hjemme hos foresatte.  
 
Alle psykisk utviklingshemmede har behov for oppfølging: 

– 2 har døgnkontinuerlig behov for tjenester 
– 18 har behov for tjenester daglig 
– 4 har i mindre grad behov for tjenester 

Totalt sett har 23 av de 24 vanskeligstilte behov for samlokalisert bolig med bemanning. 
Samlokaliserte løsning er også en metode for å skape seg ett sosialt nettverk. 
 
Antall psykisk utviklingshemmede har økt de senere år og dette vil medføre økte behov for 
tiltak og tjenester i årene framover. De fleste utviklingshemmede har hjelpebehov hele livet, 
men er ikke en entydig gruppe. God tilrettelegging og tilpasset opplæring kan bidra til 
selvstendighetsutvikling og økt grad av mestring og selvbestemmelse.  
 
Pårørende og de utviklingshemmede både ønsker og krever å flytte i egen bolig så tidlig som 
mulig etter fylte 18 år. Det betyr at kommunen må planlegge boliger for denne gruppen når det 
er naturlig å flytte fra foreldrehjemmet. Botilbud bør bygges opp i sentrale bydelsvise områder, 
og i størst mulig grad inngå i den ordinære boligmassen. 
 
 

Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne har ulike behov for botilbud. Dette varierer etter 
behovet for bistand og beboers ønske om boform.  
Prioritet P10 - Strategi: Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt fysisk 
funksjonsevne. 

Tiltak:  
1. Skaffe 10 omsorgsboliger med personal base for tjenester. 
2. Skaffe 6 enkeltstående omsorgsboliger i ordnær boligmasse i nærhet av personal 

base; Satellitter.  
3. Vurdere omsorgsbolig til de yngste som bor i sykehjem 
4. Innføre rutiner ved Tidelingskontoret for kartlegging av boligbehov 5 år fram i tid. 

Dette gjennom ordinære søknader og Individuell Plan. 
 
Tjenestetilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne skal så langt som mulig bidra til å 
fremme selvstendighet og styrke mestringsevnen. Dette også i boliger med stasjonær 
bemanning. 
Prioritet A8 - Strategi (Administrativ): Utforming og valg av botiltak for personer med 
nedsatt funksjonsevne skal henspeile på at hjelpen settes inn på lavest effektive 
omsorgsnivå (LEON-prinsippet) . 

Tiltak:  
1. Tilpasse tjenestene slik at personer med fysiske funksjonsnedsettelser skal kunne bo 

i egen bolig. 
2. Prioritere tilskudd for tilpasning av bolig til husstander med sterkt funksjons-

hemmede barn. Tilskuddene skal være behovsprøvd. 
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Det må tilstrebes en form for differensiering av boliger til utviklingshemmede. Dette kan være 
samlokaliserte omsorgsboliger med personalbase og selvstendige boliger (satellitter) i 
tilknytning til disse. En slik utforming gjør at både personer med omfattende hjelpebehov, og 
de med behov for timebaserte tjenester kan få tjenester fra samme sted.  
 
 

 
 
 
6.5. Personer med psykisk lidelse 

25 vanskeligstilte på boligmarkedet har psykisk lidelse som hovedproblem. 9 av disse er under 
25 år. Boligsituasjonen for de vanskeligstilte med psykisk lidelse er at  

– 13 er uten bolig (bostedsløse)  
– 4 bor hos foresatte 
– 7 leier kommunalt 
– 1 leier kortsiktig privat 

11 har behov for samlokaliserte boenheter med varierende grad av bemanning. De resterende 
kan bo i ordinær bolig med oppfølging.  
 
I tillegg til de 25 med psykisk lidelse som hovedproblem, har 14 personer psykisk lidelse som 
sekundært problem. De fleste av disse (10 personer) har rusmiddelmisbruk som hovedproblem.  
 
Hele 16 av de 25 vanskeligstilte med psykisk lidelse som hovedproblem har også ett sekundært 
problem. 10 av disse er rusmisbrukere. Det vil si at 20 vanskeligstilte på boligmarkedet har en 
kombinasjon av psykiatri og rus som problem. 
 

Det er udekkede behov og ventelister for egnede boliger til utviklingshemmede med ulik 
grad av hjelpebehov. Utfordringene ligger i å sikre en boligutvikling som både ivaretar 
brukernes livskvalitet, et godt fagmiljø og økonomisk rasjonell drift. 
Prioritet P9 - Strategi: Etablere tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede. 

Tiltak:  
1. Skaffe 10 omsorgsboliger med personal base. 
2. Skaffe 14 omsorgsboliger i ordnær boligmasse i nærhet av personal base; Satellitter. 

Disse kan motta tjenester etter behov og kan ha adgang til felleareal tilknyttet 
personalbasen. 

3. Innføre rutiner ved Tidelingskontoret for kartlegging av boligbehov 5 år fram i tid. 
Dette gjennom ordinære søknader og Individuell Plan. 

4. Koordinere bolig- og tjenestetildeling for å sikre et godt og trygt boforhold. 
5. Deler av bygningsmassen på Nansenveien og Fløya (Jadeveien) må utbedres 

 
Strategien ” Utforming og valg av botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne skal 
henspeile på at hjelpen settes inn på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet) *.” 
under kapittel 6.3. gjelder også for psykisk utviklingshemmede.  
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6.6. Rusmisbrukere 

 
50 vanskeligstilte på boligmarkedet i Tromsø har rus som hovedproblem. Av disse bor 25 i 
kommunale boliger:  

– 10 av disse har behov for samlokaliserte boliger med døgnbemanning. Dette er stort sett 
eldre rusmiddelmisbrukere som har pådratt seg omfattende somatiske lidelser.  

– I tillegg er 15 av kommunens leietakere definert som vanskeligstilte etter Husbankens 
standard, da de bor i kommunale hybler hvor boligen ikke har eget toalett og bad. 

Av de 25 som ikke bor kommunalt er 
– 20 uten bolig (bostedsløse) 
– 5 bor hos foresatte eller privat med kortsiktige kontrakter 

 
 
I tillegg kommer 22 vanskeligstilte som har ”rus” som sekundært problem (dobbeldiagnose).  
 
 
 
 
 
 
 
 

I dag har kommunen ingen tilrettelagte hardbrukshus. Dette er et behov som særlig viser seg 
for personer med kombinasjonen av rus og psykiske lidelser og medfører høye 
vedlikeholdskostnader og, i perioder, belastning for leietaker. 
Prioritet P5 - Strategi: Etablere tilrettelagte boliger for utagerende beboere med 
kombinasjonen av rus og psykiske lidelser; Hardbrukshus 

Tiltak:  
1. Etablere 4 samlokaliserte boliger med fellesareal og personal base. 

 
I dag eksisterer ett skjermet tiltak for kvinner fra 18 til 25 år; Minelli med 6 beboere. Av 
dagens vanskeligstilte er det 6 kvinner i den samme aldersgruppen som behøver et 
tilsvarende tilbud (i tillegg til Minelli). Særlig de som har kombinasjon psykisk lidelse og 
rus som problem, er generelt utsatt for seksuell og økonomisk utnyttelse samt vold, og har 
behov for ett overgangstilbud for å lære seg å mestre hverdagen. 
Prioritet P11 - Strategi: Øke tilbudet av overgangsboliger for unge kvinner med psykisk 
lidelser 

Tiltak:  
1. Leie 4 boliger tilknyttet dagens tilbud med fellesareal og tjenester i Minelli. 

 
20 av de vanskeligstilte har en kombinasjon av psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk som 
problem. Av disse er 15 i aldersgruppen 20 til 34 år. 4 av denne gruppen behøver 
samlokaliserte enheter med døgnbemanning. 
Prioritet P7 - Strategi: Etablere skjermet botilbud for unge med både psykisk lidelse og 
rus som utfordring. 

Tiltak:  
1. Etablere 4 samlokaliserte boliger med fellesareal og personal base. 

 



Boligsosial handlingsplan 2009 – 2014  Side 27 

 
 

 
 
 
6.7. Sosialt vanskeligstilte 

Sosialt vanskeligstilte kan være personer som diskrimineres på boligmarkedet på grunn av 
adferd, utseende, sosial status …..  
 
49 har definisjon sosialt vanskeligstilte som hovedproblem: 

– 33 er i alderen 16 til 34 år 
– 28 av 49 er uten bolig (bostedsløse) 
– Nesten alle i denne kategorien bør bo i ordinære boliger (i vanlige bomiljø) 

Mer enn halvparten har i tillegg sekundære problemer som rus, økonomi eller psykiske lidelser. 
 
I tillegg til de som er registrert som sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet, har noen av de 
som allerede bor i de kommunale boligene behov for sosialisering og aktivitet. Sosial angst 

Tromsø kommune har 10 rusavhengige beboere i kommunale boliger som er vanskeligstilt 
grunnet at boligen ikke er egnet i forhold til deres økende somatiske problemer. Dette er 
misbrukere som ikke har noe ønske om å komme ut av rusen. Egne tilrettelagte 
omsorgsboliger vurderes som mest hensiktsmessig for disse vanskeligstilte. 
Prioritet P3 - Strategi: Opprettelse av et egnet boligtilbud til rusmisbrukere med 
somatiske problem. 

Tiltak:  
1. Etablere 10 omsorgsboliger med personal base. 

 
Natthjemmet har gjennomsnittlig belegg på ca. 3,4 senger pr. natt. Kapasiteten på 17 senger 
utnyttes kun få netter i året. Natthjemmet er stengt på dagtid og dermed underkjent av 
Fylkesmannen som midlertidig bolig jfr. § 4-5. 
Prioritet A6 – Strategi (Administrativ): Utnytte deler av Natthjemmets kapasitet til andre 
boligsosiale formål. 

Tiltak:  
1. Utrede bruken av overkapasiteten på Natthjemmet  

 
I dag disponeres Ørretholmen gjennom leie fra Stiftelsen Kommunale Boliger til 
rusavhengige. Den store ansamlingen av 25 beboere, samt manglende fellesareal og lite 
oppfølging, er ikke heldig for rehabiliteringsprosessen. Konsekvensen er uro i bomiljøet, og 
problem med å fylle boligene til tross for at det finnes bostedsløse rusavhengige. Boligene i 
seg selv er fullt anvendelige, og har bra standard. 
Prioritet A4 – Strategi (Administrativ): Utrede en optimal anvendelse av boligene på 
Ørretholmen i forhold til boligenes beliggenhet og antall. 

Tiltak:  
1. Utrede målgruppe og tilpasning av Ørretholmen 

 
15 boliger er utilfredsstillende hybler uten eget bad og WC. I henhold til Husbankens 
føringer for tilfresstillende bolig er disse hyblene ikke egnet bolig.  
Prioritet A17  – Strategi (Administrativ): Utrede hensiktsmessige tiltak for kommunens 15 
hybler uten eget bad eller WC 

Tiltak:  
1. Utrede alternativene avvikling eller ombygging til hybler med bad. 
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virker begrensende både for mulighet for inntektsbringende arbeid, ivaretakelse av bolig og 
helse samt generell livskvalitet.  
 
For noen vil overgangen fra opphold i en institusjon eller fengsel til et vanlig liv være 
vanskelig. Tallene viser at 30 % er bostedsløse når de kommer inn i fengsel mens hele 60 % er 
det ved løslatelse. Noen har behov for botrening for å skape rammer som gjør hverdagen 
enklere. I tillegg vil flere som kommer ut fra lengre opphold i institusjon eller fengsel behøve 
starthjelp til å fylle fritiden. 
 

 
 
 
6.8. Personer med andre funksjonshemminger 

Det er 13 vanskeligstilte på boligmarkedet under 68 år med ”annen funksjonshemming”. Dette 
er i hovedsak personer med Tourettes, ADHD, Autisme eller Asperger.  

– En av de vanskeligstilte kan ved tilpasning av boligen og oppfølging fra hjelpeapparatet 
bo hjemme.  

– 6 kan bo i tilpasset ordinær bolig uten oppfølging fra hjelpeapparatet.  
– 6 er anbefalt å bo i samlokalisert enhet med eller uten bemanning. For tre av disse 

haster det med å få etablert et kommunalt botilbud tilknyttet personalebase.  
 
Erfaring tilsier at det å jobbe med unge som har lidelser innen autismespekteret krever 
spesialisering, og er ressurskrevende. De trenger bistand og tilrettelegginger i hverdagen, og 
trening av ferdigheter. I tillegg har mange ulike psykiske vansker som sekundærproblematikk. 
 
 
 

Institusjons- og fengselsopphold gir ofte berørte muligheten til ”å starte på nytt”. Samtidig 
er overgangen til en normal hverdag utfordrende siden en selv må ta styring over eget liv. 
Det er viktig å skjerme de som kommer ut fra fengsel/institusjon fra belastende miljø og 
samtidig fylle dagene, også fritiden, med positive og utviklende aktiviteter.  
Prioritet P4 - Strategi: Tilrettelegge et differensiert boligsosialt tilbud for de som kommer 
ut fra fengsel eller institusjon. 

Tiltak:  
1. Anskaffe opp til 7 samlokaliserte gjennomgangsboliger med fellesareal som 

muliggjør botrening, sosialisering og aktivisering. 
2. Samhandle med Kriminalomsorgen og institusjoner for å tilby riktig bolig og 

tilpasse tjenester for hvert enkelt individ. 
3. Samhandle med frivillige organisasjoner i oppfølging av beboerne. 
4. Følg opp beboerne individuelt for å oppnå selvstendighet i hverdagen; Botrening, 

aktivitetstilbud, jobb, økonomi. Avlære ”lært hjelpeløshet”. 
5. Bidra med å skaffe egnet bolig med tilpasset ”ettervern” etter gjennomgangsboligen 

 
Både blant kommunens leietakere og ellers finnes beboere som har behov for å fylle 
hverdagen med noe meningsfullt. Samtidig skriker mange av kommunens boliger etter 
enkelt vedlikehold og driftsoppfølging (plenklipping, maling, rydding…).  
Prioritet A14 - Strategi (Administrativ): Aktivisering  av passive beboere gjennom et eller 
flere organiserte tilbud. 

Tiltak:  
1. Skape tilbud gjennom et prosjekt hvor aktiviseringen tar for seg enkelt vedlikehold 

av kommunens boliger (plenklipping, maling, rydding…). 
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En del unge med psykososiale vansker som har hatt opphold i institusjon, har lav boevne 
når de skal etablere seg i egen bolig. For å redusere senere oppfølgingsbehov og øke 
livskvaliteten for denne gruppen vanskeligstilte bør de få tilbud om botrening. 
Prioritet P2 - Strategi: Skaffe egnede treningsboliger for unge med psykososiale 
problemer 

Tiltak:  
1. Skaffe 4 samlokaliserte gjennomgangsboliger med base og fellesareal som 

muliggjør botrening, sosialisering, aktiviteter og oppfølging. Omsorgsboliger. 
2. Følge opp beboerne med ett opplegg for individuell utvikling mot et mål om å oppnå 

størst mulig grad av selvstendighet i hverdagen. 
3. Bidra med å skaffe egnet bolig med tilpasset bistand etter gjennomgangsboligen. 
4. Utrede behov for etablering av permanente boliger til personer i målgruppen. 

 
Ett viktig mål er å komme tidlig inn med riktig hjelp for å forebygge større behov for unge 
senere, dvs. lavest effektive omsorgsnivå. Man må også her tilrettelegge for en helhetlig 
tiltakskjede. 
Prioritet A2  - Strategi: Unngå at ungdom (med andre funksjonshemninger) i 
risikosonen utvikler tilleggsproblemer grunnet manglende tilrettelagt bo- og 
tjenestetilbud. 

Tiltak:  
1. Tilrettelegge for en helhetlig tiltakskjede med tidlig hjelp i form av 

nettverksbygging, arbeid, skole, fritidsaktiviteter og botrening. 
 

 
 
6.9. Eldre 

Det er 53 vanskeligstilte eldre (over 67 år) på boligmarkedet med fysisk eller ”andre” 
funksjonshemminger.  

– 46 av disse er enslige. 
– 70 % er kvinner.  
– 9 av 53 er fysisk funksjonshemmet. 
– resterende har andre funksjonshemminger (som demens og andre alderssymptomer). 

 
Forslått tiltak for de eldre funksjonshemmede er 

– 13 får ordinær bolig (universelt utviklet) uten oppfølging 
– 5 får samlokalisert bolig uten bemanning 
– 35 omsorgsboliger med bemanning  

 
Jfr. ”Handlingsplan for eldreomsorga 2007-2010” har Tromsø kommune et mål om å bygge 
omsorgsboliger som gruppebaserte boenheter med nærhet til personalbaser. Framtidig 
oppføring av omsorgsboliger må organiseres med bokollektivs løsninger med bemanning 
døgnet rundt.  
 
Jfr. ”Demensplan 2015” har Regjeringen gitt føringer for hvordan omsorgsboliger og sykehjem 
bør bygges. Føringene sier at «smått er godt». Det betyr små enheter både bygningsmessig og 
organisatorisk. Små bofellesskap og avdelinger med tilgang til gode uteareal med tilpasset og 
tilrettelagt tjenestebehov.  
 
Forventet befolkningsøkning fram til 2015 er 8,3 prosent. Økningen i aldersgruppa 67-79 år 
forventes å utgjøre 38,5 prosent. Det er grunn til å tro at økende antall eldre vil medføre økte 
utfordringer i form av eldre med redusert funksjonsnivå. Planen tar ikke høyde for økt behov i 
antall boliger men forutsetter at denne vurderes i utredningen av Tromsøysund og Otium. 
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6.10. Unge 

Ungdomsteamet i Sosialtjenesten betjener gruppa unge i alderen 18 til 24 år, derfor er unge her 
definert i samme aldersgruppe.  
 
Tromsø har en ung befolkning sammenlignet med andre større byer i landet. Dette er en av 
årsakene til at mange vanskeligstilte er mellom 18 og 34 år. Mens forventet befolkningsøkning 
fram til 2015 er 8,3 prosent forventes økningen i aldersgruppen 18 til 34 år å utgjøre opp mot 
12 prosent. Det kan forventes en økning i boligsosiale utfordringer blant unge. Dette har også 
Sosialtjenesten registrert i perioden etter at dataene over de vanskeligstilte på boligmarkedet 
ble samlet inn i oktober 2008. 
 
Det har de siste år vært stor boligbygging i Tromsø kommune, trolig betydelig større enn 
økningen i folketallet. Boligenes størrelse har også truffet ungdomsgruppa godt ved at det er 
bygd mange 2-roms boliger. Bare 2 av de som hadde økonomi som hovedproblem var under 25 
år. Erfaringer tilsier at enslige unge i inntektsgruppen under ca. kr 300 000 har problemer med 
å skaffe seg egen bolig. Omfanget er ikke kartlagt da man ikke har egnet og rasjonell metode 
for dette. Det kartleggingsarbeidet som er foretatt viser at relativt mange unge er vanskeligstilt 
med utfordringer som medfører behov for oppfølging fra hjelpeapparatet jfr. tabell under. 
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Totalt
Økonomisk vanskeligstilt 2 2
Flyktning 1. gangsetablert 1 1
Fysisk funksjonshemmet 1 1
Psykisk utviklingshemmet 1 12 1 14
Psykisk lidelse 1 2 1 3 1 1 9
Rusmiddelmisbruker 1 1 3 1 6
Sosialt vanskeligstilt 3 1 4 6 2 3 19
Annen funksjonshemming 1 4 5
Totalt 4 1 4 2 21 13 3 9 57

Vanskeligstilte 2008 - Husstander under 25 år etter  kjennetegn og    
nåværende bosituasjon

 
 

Økning i antall eldre med ulike behov medfører også økt behov for tilpassede boliger.  
Prioritet P8 - Strategi: Skaffe differensierte botilbud for vanskeligstilte eldre 

Tiltak:  
1. Skaffe 20 omsorgsboliger med fellesareal og base for tjenester. 
2. Bygge 9 nye bogruppeorganiserte omsorgsboliger med fellesareal  
3. Aldersdemente må ha små boligenheter både bygningsmessig og organisatorisk. 

Små bofellesskap og avdelinger med tilgang til gode uteareal. 
4. Starte utredning av Tromsøysund og Otium som en ny og moderne omsorgsbase. 

Vurdere om det er aktuelt å plassere flere omsorgsformål på dette området. 
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Tabellen over viser at det var 57 registrerte unge vanskeligstilte på boligmarkedet. 25 er å 
regne som bostedsløse. Halvparten av de bostedsløse bor privat. 
 
 
Noen av de unge vanskeligstilte på 
boligmarkedet har vokst opp uten ordinært 
støtteapparat i form av et velfungerende hjem 
eller god vennekrets. Disse vil ha dårlige odds 
for å klare seg selvstendig inn i det voksne liv, 
og står i fare for å bli varige brukere av 
offentlige stønad. Mange av de unge faller innenfor målgruppen til kommunale fagavdelinger. 
Dermed har de mulighet for å få egnede botilbud og tilpasset oppfølging.  
De sosialt vanskeligstilte får et tilbud om tett oppfølging av ungdomskurator, og det er av stor 
betydning at en stabil og trygg bosituasjon er på plass for å kunne jobbe med resten av sin 
situasjon. Målet er at disse ungdommene skal bli selvhjulpne, både økonomisk og sosialt. 
 
 

 
 
 
 

 

Noen av de vanskeligstilte unge som er på veg inn i den voksne verden mangler gode 
botilbud og evne til å bo og fungere godt i samfunnet. Disse må få den nødvendige hjelp til 
å skaffe egnet bolig, slik at de kan videreutvikle seg til et selvstendig og normalisert liv. 
Prioritet P1 - Strategi: Sørge for et differensiert tilbud til de vanskeligstilte unge som 
styrer dem mot et selvstendig liv. 

Tiltak:  
1. Anskaffe opp til 7 samlokaliserte gjennomgangsboliger med fellesareal og base som 

muliggjør botrening, sosialisering, aktiviteter og oppfølging. 
2. Følge opp beboerne med ett opplegg for individuell utvikling for å oppnå 

selvstendighet i hverdagen; Botrening, aktivitetstilbud, jobb, skole, økonomi… 
3. Bidra med å skaffe egnet bolig med tilpasset ”ettervern” etter gjennomgangsboligen. 

Hvorfor drive forebygging? 
”Det er 19 millioner kroner å spare 
hvis en stopper en 16-åring i 
problemutvikling (hvis han dør som 
44-åring)” 
     - Arne Klyve, Bergensklinikkene 
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7.  Vedlegg 
 
7.1.1. Vedlegg 1: Mandat og prosjektorganisasjon 
 
Mandat for Boligsosial handlingsplan 2009 – 2014 
 

– Det viktigste resultatmålet vil være en sterkere politisk og administrativ målbevissthet 
og styring med boligutviklingen 

– Utvikle en samhandlende organisasjon innen det boligsosiale fagfeltet slik at 
omgivelsene oppfatter Tromsø kommune som en helhetlig organisasjon.  

– Utarbeide ny Boligsosial handlingsplan egnet som et reelt operativt styringsverktøy. 
––  Utvikle en mer aktiv helhetlig strategi for håndtering av de boligsosiale utfordringer.   
––  Den nye strategien skal gi et mer målrettet virkemiddelapparat for å realisere både 

kommunale og statlige målsettinger innenfor den totale boligutvikling i kommunen.  
 
Sammensetting av styringsgruppa og prosjektgruppa 
 
Styringsgruppa  
Per Limstrand, kommunalsjef 
Erik Øwre, byutviklingssjef 
Beate Nèmets, eiendomssjef 
Roar Stangnes, boligsjef  
I tillegg har Husbanken ved Rigmor Richardsen og Halgeir Strifeldt hatt observatørstatus. 
 
Prosjektgruppa 
Ulf R. Hansen, prosjektleder, Boligkontoret. 
Marit Bøckman Ingebrigtsen / Lill Hege Lundell, Sosialtjenesten 
Arne Solheim, Rus og psykiatritjenesten  
Lars Tore Norberg, Flyktningtjenesten 
Arve Nordgård, Eiendom 
Marianne Larssen / Kjell Grønsberg, Plan og næring 
Lone Høgda, Byutvikling og prosjektet ”Universell Utvikling” 
Ellen Bergli, Boligkontoret 
Edel Pedersen, Rådmanns stab Pleie og omsorg 
Anita Nygaard Malmo / Katrin Reil Conradi ”Grønn Barneby” og ”BaByLe” 
Heidi Høie, Rus og psykiatritjenesten 
Marianne M. Myhre, Barneverntjenesten 
Dagfinn Gundersen, Boligkontoret 
 
Brukergruppa  
I starten av prosjektet ble det knyttet kontakt med interessegrupper. Av disse representantene 
ble det dannet en brukergruppe som har bestått av representanter fra:  
”Interinfo”, Sosialkonsulent i Tromsø fengsel, ”Gode naboer”, RIO Nord, Marborg, Mental 
Helse, Krisesenteret for kvinner, Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede, Kirkens Bymisjon, 
Kirkens sosialtjeneste, Røde Kors, Stiftelsen Kommunale Boliger, Gatejuristen i Tromsø. 
 

7.1.2. Vedlegg 2: Fagplaner hvor boligpolitikk er behandlet 
 

– Boligsosial handlingsplan 2003 - 2010 
– Økonomiplan 2009 - 2012 
– Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2008 - 2011 
– Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008 - 2012 
– Den gode omsorg – Handlingsplan for eldreomsorga 2007 – 2010   
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7.1.3. Vedlegg 3: Gjennomføring av planen – Mål, strategier og tiltak 
 
Tabellene under (fra s. 34) viser forslag på strategier og tiltak gruppert etter om de betinger politisk behandling (angitt med P) eller om de ikke 
forventes å betinge politisk behandling (angitt med A for Administrativ). Tallene foran strategiene angir deres prioritering innen hver av gruppene 
 
I forhold til finansiering av tiltakene opplyses følgende: 

– Investering i boliger til vanskeligstilte utløser tilskudd fra Husbanken på fra 20 til 40 % avhengig bl.a. av beboeren og tjenestetilbudet i 
boligen. Omsorgsboliger m/ heldøgns tjenester kan utløse tilskudd på inntil kr. 417’ pr. bolig eller inntil 40 % av boligens kostnad. 

– Ved bruk av ”kostnadsdekkende husleie” er investering og drift av bolig selvfinansierende over boligens brukstid. Noen av beboerne vil 
imidlertid behøve kommunal bostøtte dersom den statlige ikke er tilstrekkelig til at beboer makter å betale husleie. Tjenestedelen av 
omsorgsboligene må kommunen dekke selv. 

– Driftskostnadene i de forskjellige tiltakene vil variere etter i hvor stor grad enhetene ser seg i stand til å omprioritere ressurser. Dette er 
vurderinger enhetene må gjøre i det ordinære planarbeidet. I enkelte tilfeller vil det være mulighet for tilskudd til drift i en overgangsfase. 

– I tabellene under (fra side 34) er kalkulerte investeringskostnader vist i million kroner. Størrelsen på boligene er satt til 62 m2 for UU og 
70 m2 for omsorgsboliger. Prisene vil i praksis differensiere på omsorgsboligene avhengig av antall boliger pr. base, endrede krav til 
størrelse, bruksinnhold… Prisene er grove anslag i 2009 nivå og er før eventuelle tilskudd. 

Tidspunkt for realisering av de ulike prosjektene indikerer oppstart av prosjektering. Avhengig av kompleksitet i prosjektene kan bygging starte 
opp 1 – 3 år etter oppstart av prosjektering. Driftskostnader skal være kartlagt og godkjent før eventuell bygging. 
Planen skisserer behov og tar ikke stilling til utforming og plassering av omsorgsboliger.  
 
En oppsummering av forslåtte tiltak på boliganskaffelse (netto antall tilgang av boliger): 

Antall pr. år   Type bolig 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 SUM 

Omsorgboliger m/base    8*  10 20 33  71 
Enkeltstående omsorgsboliger         20 20 
Samlokaliserte boliger (vanlige boliger) 19*  7 1 -7 -7 13 
Vanlige boliger (i vanlige bomiljø)   10 10 10 10 10 50 
Total endring i boliganskaffelsen  27* 10 27 31 36 23 154 
I tillegg kommer endring i antall innleide boliger for fremleie.         *Ferdigstilles i 2009. Er ikke med under tiltak. 
 
Tromsø kommune kan i mindre grad påvirke faktorer i samfunnet som virker inn på vansker med å skaffe eller beholde bolig. Imidlertid er det 
foreslått boligsosiale strategier og tiltak med det som mål å redusere behovet for kommunale boliger: 

– Den vanskeligstilte blir hjulpet til annen løsning enn leie av kommunal bolig 
– Beboere i kommunal bolig blir raskest mulig hjulpet til å leie privat eller skaffe seg egen eid bolig. 
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Strategier som betinger politisk  behandling (i prioritert rekkefølge):  
 

P1: Sørge for et differensiert tilbud til de vanskeligstilte unge som styrer dem mot et 
selvstendig liv. 

Realisering 

 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Anskaffe opp til 7 samlokaliserte gjennomgangsboliger med fellesareal og base som 

muliggjør botrening, sosialisering, aktiviteter og oppfølging. 
Eiendom   18    

2 Følge opp beboerne med ett opplegg for individuell utvikling mot et mål om å oppnå 
selvstendighet i hverdagen; Botrening, aktivitetstilbud, jobb, skole, økonomi… 

Boligkont 
 

   X X X 

3 Bidra med å skaffe egnet bolig med tilpasset ”ettervern” etter gjennomgangsboligen. Boligkont    X X X 
 
 

P2: Skaffe egnede treningsboliger for unge med psykososiale problemer Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Skaffe 4 samlokaliserte gjennomgangsboliger med base og fellesareal som 

muliggjør botrening, sosialisering, aktiviteter og oppfølging. Omsorgsboliger. 
Eiendom     15  

2 Følge opp beboerne med ett opplegg for individuell utvikling mot et mål om å 
oppnå størst mulig grad av selvstendighet i hverdagen. 

Helse/Omsorg      X 

3 Bidra med å skaffe egnet bolig med tilpasset bistand etter gjennomgangsboligen. Boligkont      X 
4 Utrede behov for etablering av permanente boliger til personer i målgruppen. Boligkont      X 
 
P3: Opprettelse av et egnet boligtiltak for rusmisbrukere med somatiske problem. Realisering 
         
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Etablere 10 omsorgsboliger med personal base. Eiendom   32    
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P4: Tilrettelegge et differensiert boligsosialt tilbud for de som kommer ut fra fengsel 
eller institusjon 

Realisering 

 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Anskaffe opp til 7 samlokaliserte gjennomgangsboliger med fellesareal som 

muliggjør botrening, sosialisering og aktivisering.  
Eiendom.   18    

2 Samhandle med Kriminalomsorgen og institusjoner for å tilby riktig bolig og 
tilpasse tjenester for hvert enkelt individ. 

Rus&psy X X X X X X 

3 Samhandle med frivillige organisasjoner i oppfølging av beboerne. Boligkont    X X X 
4 Følg opp beboerne individuelt for å oppnå selvstendighet i hverdagen; Botrening, 

aktivitetstilbud, jobb, økonomi. Avlære ”lært hjelpeløshet”. 
Helse/Omsorg    X X X 

5 Bidra med å skaffe egnet bolig med tilpasset ”ettervern” etter 
gjennomgangsboligen 

Boligkont    X X X 

 
P5: Etablere tilrettelagte boliger for utagerende beboere med kombinasjonen av rus og 
psykiske lidelser; Hardbrukshus 

Realisering 

 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Etablere 4 samlokaliserte boliger med fellesareal og personal base. Eiendom.    12   
 
P6: Kommunale boliger anskaffes i henhold til behov, beboeren og bomiljøet for 
øvrig. 

Realisering 

 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Innleie av boliger for å ta svingninger i etterspørselen. Boligkont X X X X X X 
2 Bruke det forventede ”vinduet” med relativt lave boligpriser til å kjøpe seg inn i 10 

boliger i vanlige bomiljø. (Ca 60 m2) 
Eiendom  18     

3 Inngå utbyggingsavtaler med utbyggere som sikrer nye boliger i vanlige bomiljø. 10 
boliger pr. år.  (Universelt Utformet. 62 m2) 

Eiendom.   20 20 20 20 

4 Avhende boliger som er lite tilpasset det boligsosiale behovet pga. beliggenhet,  
tilgjengelighet, standard… 7 pr. år. (avhendingen er antatt å gi inntekt) 

Eiendom   -10 -10 -10 -10 

5 Alle boliger som skaffes skal være Universelt Utformet. Ved leie av boliger kan 
prinsippet avvikes. 

Eiendom X X X X X X 

6 Samlokaliserte boligløsninger skal fortrinnsvis brukes i de tilfeller der dette er 
hensiktsmessig i forhold til målgruppens behov for å sikre gode bomiljø og 
eventuelle tilstøtende oppfølgingstjenester fra kommunen. 

Eiendom X X X X X X 
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7 Beboerne følges opp med tjenester vedkommende har behov for. Det kan bestå i 
rådgivning, veiledning, omsorgstjenester…. Også valg av bolig må individuelt 
tilpasses. 

Boligkont 
 

X X X X X X 

8 Samhandlingen med Stiftelsen Kommunale Boliger utredes strategisk. Boligkont X X     
9 Etterstrebe sammensetning av bomiljø med folk i ulike aldre, etnisk bakgrunn og 

livssituasjoner. Skape møteplasser og grunnlag for aksept og utvikling av gjensidig 
støtte mellom mennesker med ulike behov. 

Boligkont X X X X X X 

10 Ved etablering av samlokaliserte boliger skal man unngå institusjonspreg. Eiendom X X X X X X 
11 Ved rehabilitering av boliger og uteareal skal prinsippet om universell utforming 

etterstrebes. 
Eiendom X X X X X X 

 
P7: Etablere skjermet botilbud for unge med både psykiske lidelser og rus som 
utfordring.   

Realisering 

 Tiltak   2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Etablere 4 samlokaliserte boliger med fellesareal og personal base. Eiendom    11   
 
P8: Skaffe differensierte botilbud for vanskeligstilte eldre Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Skaffe 20 omsorgsboliger med fellesareal og base for tjenester. Eiendom    60   
2 Bygge 9 nye bogruppeorganiserte omsorgsboliger med fellesareal  Eiendom     27  
3 Aldersdemente må ha små boligenheter både bygningsmessig og organisatorisk. 

Små bofellesskap og avdelinger med tilgang til gode uteareal. 
Eiendom X X X X X X 

4 Starte utredning av Tromsøysund og Otium som en ny og moderne omsorgsbase. 
Vurdere om det er aktuelt å plassere flere omsorgsformål på dette området. 

Eiendom X      

 
P9: Etablere tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede. Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Skaffe 10 omsorgsboliger med personal base for tjenester. Eiendom     32  
2 Skaffe 14 omsorgsboliger i ordnær boligmasse i nærhet av personal base; 

Satellitter. Disse kan motta tjenester etter behov og kan ha adgang til felleareal 
tilknyttet personalbasen. 

Eiendom      43 

3 Innføre rutiner ved Tidelingskontoret for kartlegging av boligbehov 5 år fram i 
tid. Dette gjennom ordinære søknader og Individuell Plan. 

Helse/Omsorg X X X X X X 

4 Koordinert bolig- og tjenestetildeling som sikrer et godt og trygt boforhold. Helse/Omsorg X X X X X X 
5 Deler av bygningsmassen på Nansenveien og Fløya (Jadeveien) må utbedres Eiendom X X X X X X 
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P10: Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Skaffe 10 omsorgsboliger med personal base for tjenester. Eiendom     32  
2 Skaffe 6 enkeltstående omsorgsboliger i ordnær boligmasse i nærhet av personal 

base; Satellitter.  
Eiendom      18 

3 Vurdere omsorgsbolig til de yngste som bor i sykehjem Helse/Omsorg X X X X X X 
4 Innføre rutiner ved Tidelingskontoret for kartlegging av boligbehov 5 år fram i 

tid. Dette gjennom ordinære søknader og Individuell Plan. 
Helse/Omsorg  X X X X X X 

 
P11: Øke tilbudet av overgangsboliger for unge kvinner med psykisk lidelser Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Leie 4 boliger tilknyttet dagens tilbud med fellesareal og tjenester i Minelli. Boligkont  X     
 
 
 
En oppsummering av forslåtte tiltak på boliganskaffelse (netto investering i boliger før tilskudd): 

Million kroner pr. år   Type bolig 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 SUM 

Omsorgboliger m/base    *  32 60 106  198 
Enkeltstående omsorgsboliger         61 61 
Samlokaliserte boliger (vanlige boliger) *  26 2 -10 -10 8 
Vanlige boliger (i vanlige bomiljø)   18 20 31 20 20 109 
Total endring i boliganskaffelsen  * 18 78 93 116 71 376 
*Ferdigstilles i 2009. Er ikke med under tiltak. 
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Administrative  strategier (betinger ikke politisk behandling): 
 

 
A2: Unngå at ungdom (med andre funksjonshemninger) i risikosonen utvikler 
tilleggsproblemer grunnet manglende tilrettelagt bo- og tjenestetilbud. 

Realisering 

 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Tilrettelegge for en helhetlig tiltakskjede med tidlig hjelp i form av nettverks-

bygging, arbeid, skole, fritidsaktiviteter og botrening. 
Helse/Omsorg  X X X X X X 

 
A3: Kommunen skal videreutvikle metodikk, systematiserte tiltak og rutiner som gjør 
den vanskeligstilte i stand til å eie eller leie privat bolig. 

Realisering 

 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Allerede fra søknad foreligger; Årsaken til den vanskeligstiltes problemer kartlegges 

(inklusiv samtale med søker) og det iverksettes tiltak for å ta tak i utfordringene på 
individnivå. 

Boligkont X X X X X X 

2 Bruke gjennomgående saksbehandlingssystem som gjør individuell tverrfaglig 
oppfølging mulig. 

Boligkont  X X X X X 

3 Gi økonomisk veiledning til søkere og beboere i kommunale boliger Boligkont 
/ Sosialtj. 

 X X X X X 

 
A4: Utrede en optimal anvendelse av boligene på Ørretholmen i forhold til boligenes 
beliggenhet og antall. 

Realisering 

 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Utrede målgruppe og tilpasning av Ørretholmen Boligkont X X     

A1: Videreutvikle den kommunale samhandlingen innenfor det boligsosiale området. Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Gjennomføre prosjekt som sørger for samhandlingsavtaler, rutinebeskrivelser og 

utvikling av system mellom enheter involvert i boligsosialt arbeid. Prosjektet må 
forankres i øverste administrative ledelse. 

Rådmann  X X    

2 Skape arena for samhandling på nødvendige nivå og mellom nødvendige instanser i 
kommunen, og ut mot organisasjoner utenfor  kommunens organisasjon. 

Rådmann  X X X X X 

3 Innføre gjennomgående saksbehandlingssystem (dataprogram) som gjør individuell 
tverrfaglig oppfølging mulig. 

Rådmann  X     
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A5: Begrense ubetalt husleie og sosiale konsekvenser  Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Raskere oppfølging av ubetalt husleie. Boligkont X X X X X X 
2 Samordnet tiltak fra det kommunale fagsystemet i form av personlig oppfølging 

samt bruk av kuratorer og ansvarsgrupper. 
Alle X X  X X X X 

3 Forebygge/redusere konsekvenser gjennom frivillig eller tvungen trekk i trygd/lønn. Boligkont X X X X X X 
4 Redusere ventetiden på gjeldsrådgivning betydelig Sosialtj. X X X X X X 
 
A6: Utnytte deler av Natthjemmets kapasitet til andre boligsosiale formål Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Utrede bruken av overkapasiteten på Natthjemmet  Boligkont X X     
 
A7: Bruke Startlån og tilskudd i større omfang. Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Nå målgruppene med informasjon om låne- og tilskuddordninger Boligkont X X X X X X 
2 Vurdere det kommunale regelverket for Startlån og tilskudd. Boligkont X X X X X X 
3 Vurdere å bruke Startlån som lån til depositum ved leie av private  Boligkont X X X X X X 
 
A8: Utforming og valg av botiltak for personer med nedsatt funksjonsevne skal 
henspeile på at hjelpen settes inn på lavest effektive omsorgsnivå. 

Realisering 

 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Tilpasse tjenestene slik at personer med fysiske funksjonsnedsettelser skal kunne 

bo i egen bolig. 
Helse/Omsorg X X X X X X 

2 Prioritere tilskudd for tilpasning av bolig til husstander med sterkt funksjons-
hemmede barn. Tilskuddene skal være behovsprøvd. 

Boligkont X X X X X X 

 
A9: Den boligsosiale kompetansen må utvikles gjennom målrettet opplæring. Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Målrettet å bygge opp den kommunale boligsosiale kompetansen og aktivt (ikke 

bare gjøre informasjon tilgjengelig) kommunisere og informere om hvor den finnes i 
systemet.  

Boligkont X X X X X X 

2 Boligkontoret skal ha overordnede ansvaret for boligsosial kompetanse i kommunen. Rådmann X X X X X X 
3 Opparbeide egen kompetanse gjennom relasjoner til Husbanken, Fylkesmannen og 

kommuner med tilsvarende utfordringer som Tromsø. 
Boligkont X X X X X X 
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A10: Verdibevarende vedlikehold av de kommunale boligene   Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Sikre en god og oppdatert oversikt over boligmassen og dens tilstand, samt 

vedlikehold av denne oversikten. Angi boligenes egnethet i forhold til grupper av 
beboere. 

Eiendom X X     

2 Utrede utfordringene i vedlikehold av de kommunale boligene og redusere 
vedlikeholdsetterslepet. Deri også ivareta livsløpsperspektivet ved vedlikehold, 
rehabilitering og oppgradering. 

Eiendom  X     

3 Rullere Boligsosial handlingsplan etter at oversikten over eksisterende boligers 
tilstand og egnethet er registrert. 

Boligkont   X    

 
A11: Strategisk tomtepolitikk  settes på dagsorden og gjenspeiles i kommunens 
økonomiplan. 

Realisering 

 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Kommunen må budsjettere med strategiske kjøp av tomter for senere anvendelse. Eiendom   X X X X 
2 Boliger for vanskeligstilte må integreres bedre i kommunens boligpolitikk. Byutvikl X X X X X X 
3 For å kunne følge progresjon i prosjektene må det arbeides med lokalisering av areal 

med ulike krav til prosjektene. 
Eiendom X X     

 
A12: Flyktninger  ønskes i størst mulig grad bosatt i det private boligmarkedet. Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Flyktninger bosettes i privat innleide boliger (ikke samlokaliserte). Boligkont X X X X X X 
2 Gi aktiv hjelp til egen etablering i bolig i løpet av de første tre årene. Boligkont X X X X X X 
3 Det ytes kontinuerlig boveileding til flyktningene i introduksjonsprogrammet.  Boligkont X X X X X X 
 
A13: Legge til rette for at alle kan bo lengst mulig hjemme i egen bolig. Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Tjenestetilbudet skal utformes slik at den enkelte skal få bo i eget hjem så lenge som 

mulig. 
Enhetene. X X X X X X 

2 Kommunen skal videreutvikle bruken av tilskuddordningene og samhandlingen med 
NAV Hjelpemiddelsentralen for å tilpasse eksisterende bolig. 

Boligkont X X X X X X 
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A14: Aktivisering  av passive beboere gjennom et eller flere organiserte tilbud. Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Skape tilbud gjennom et prosjekt hvor aktiviseringen tar for seg enkelt vedlikehold 

av kommunens boliger (plenklipping, maling, rydding…).  
Boligkont  X X X X X 

 
A15: Prinsippet for fastsettelse av husleien vurderes. Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Vurdere alternative prinsipp for fastsettelse av husleie. Boligkont X X     
 

A16: Ivareta brukermedvirkning  i det boligsosiale arbeidet. Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Dokumentere hvordan det kommunale boligsosiale hjelpeapparatet fungerer. Boligkont  X     
2 Involver interessegruppene for å bidra til å ivareta enkeltindividets og 

brukergruppers interesser (Jusshjelpa m.fl.)  
Alle  X X X X X 

3 Kommunen videreutvikler holdninger og retningslinjer for sine ansatte som legger 
til rette for verdibasert brukermedvirkning av mottaker av tjeneste: Interne 
retningslinjer, individuelle planer og/eller ansvarsgrupper for bruker/klient. 

Alle  X     

4 Danne boligsosialt brukerutvalg Boligkont X      
 

A17: Utrede hensiktsmessige tiltak for kommunens 15 hybler uten eget bad eller 
WC 

Realisering 

 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Utrede alternativene avvikling eller ombygging til hybler med bad. Boligkont  X     

 
A18: Sikre at den vanskeligstilte får riktig bolig . Realisering 
 Tiltak Ansvarlig 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Sammensetningen av gruppene/teamene som tildeler omsorgsboliger vurderes. Boligkont X      
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Strategiene gruppert etter de mest relevante boligsosiale mål 
 
Mål : Tromsø kommune skal disponere tilstrekkelig antall boliger med et 
husleienivå som er avstemt i forhold til målgruppen. 
 
– P1: Et differensiert tilbud til de vanskeligstilte unge som styrer dem mot et selvstendig 

liv. 
– P2: Skaffe egnede treningsboliger for unge med psykososiale problemer  
– P3: Opprettelse av et egnet boligtiltak for rusmisbrukere med somatiske problem. 
– P4: Tilrettelegge et differensiert boligsosialt tilbud for de som kommer ut fra fengsel 

eller institusjon  
– P5: Etablere tilrettelagte boliger for utagerende beboere med kombinasjonen av rus og 

psykiske lidelser; Hardbrukshus 
– P6: Kommunale boliger anskaffes i henhold til behov, beboeren og bomiljøet for øvrig. 
– P7: Etablere skjermet botilbud for unge med både psykiske lidelser og rus som 

utfordring.   
– P8: Skaffe differensierte botilbud for vanskeligstilte eldre  
– P9: Etablere tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede. 
– P10: Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne 
– P11: Øke tilbudet av overgangsboliger for unge kvinner med psykisk lidelser 
– A2: Unngå at ungdom (med andre funksjonshemninger) i risikosonen utvikler 

tilleggsproblemer grunnet manglende tilrettelagt bo- og tjenestetilbud. 
– A4: Administrativt: Utrede en optimal anvendelse av boligene på Ørretholmen i forhold 

til boligenes beliggenhet og antall. 
– A6: Administrativt: Utnytte deler av Natthjemmets kapasitet til andre boligsosiale formål 
– A8: Administrativ: Utforming og valg av botiltak for personer med nedsatt 

funksjonsevne skal henspeile på at hjelpen settes inn på lavest effektive omsorgsnivå. 
– A12: Administrativt: Flyktninger  ønskes i størst mulig grad bosatt i det private 

boligmarkedet. 
– A13: Administrativt: Legge til rette for at alle kan bo lengst mulig hjemme i egen bolig. 
– A14: Administrativt: Aktivisering  av passive beboere gjennom et eller flere organiserte 

tilbud. 
– A17: Administrativt: Utrede hensiktsmessige tiltak for kommunens 15 hybler uten eget 

bad eller WC 
  
Mål: Kompetanseheving/-utvikling for ansatte innen boligfaglige området. 
 
– A9: Administrativ: Den boligsosiale kompetansen må utvikles gjennom målrettet 

opplæring. 
 

Mål: Bidra til at det totale virkemiddelapparatet fungerer bedre i henhold 
til kommunens målsettinger. 
 
– A1: Administrativt: Videreutvikle den kommunale samhandlingen innenfor det 

boligsosiale området. 
– A3: Administrativt: Kommunen skal videreutvikle metodikk, systematiserte tiltak og 

rutiner som gjør den vanskeligstilte i stand til å eie eller leie privat bolig. 
– A5:  Administrativt:  Begrense ubetalt husleie og sosiale konsekvenser 
– A7: Administrativt: Bruke Startlån og tilskudd i større omfang. 
– A10: Administrativt: Verdibevarende vedlikehold av de kommunale boligene   
– A11: Administrativt: Strategisk tomtepolitikk  settes på dagsorden og gjenspeiles i 

kommunens økonomiplan. 
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– A15: Administrativt: Prinsippet for fastsettelse av husleien vurderes. 
– A16:  Administrativt: Ivareta brukermedvirkning  i det boligsosiale arbeidet. 
– A18:  Administrativt: Sikre at den vanskeligstilte får riktig bolig  
 
 
7.1.4. Vedlegg 4: Boligsosial ordliste og definisjoner 
 

 Vanskeligstilte på boligmarkedet: ”..personer som i mangel av økonomiske ressurser, med 
fysiske eller sosialmedisinske problemer ikke har mulighet til å skaffe eller bli boende i en 
god bolig i et godt miljø.” 

 Boligsosialt arbeid: Et vellykket boligsosialt arbeid krever en helhetlig tilnærming på 
tvers av organisatoriske grenser og forvaltnings-nivå. Det boligsosiale arbeidet er 
omfattende og dekker alt fra kommunens innsats for å fremskaffe og tildele boliger, til 
enkelttiltak som kan øke den enkeltes forutsetninger for å mestre bo- og livssituasjon. 

 Samhandling: Samhandling vil si at flere aktører som har forskjellige roller jobber 
sammen for å nå felles mål. Hensikten med samhandlingen er normalt å utnytte gjensidige 
fortrinn i fellesskap, for eksempel kunnskaper og ferdigheter, målgruppetilgang, 
infrastruktur eller andre kritiske ressurser for suksess. 

 Samlokaliserte boliger: Flere separate boenheter som ligger samlet. Boligene kan være 
samlet i en oppgang i en blokk, det kan være leiligheter i én bygning og det kan være 
rekkehus eller småhus for eksempel samlet rundt et tun. Samlokaliserte boliger kan også 
ha fellesarenaer. 

 Folkehelse: Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og 
fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte 
individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll 
over eget liv og situasjon. 

 Egen bolig: Man disponerer eid eller leid bolig. 
 Egnet bolig: Bolig som tilfredsstiller gitte behov. For funksjonshemmede og eldre 

betegnelse for bolig tilpasset et bestemt behov som bevegelseshemming, synshemming, 
hørselshemming m.m. 

 Omsorgsbolig: En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta 
heldøgns pleie og omsorg. En omsorgsbolig er beboerens eget hjem. Den enkelte bolig 
kan være utformet som selvstendig bolig eller som bofellesskap/bokollektiv.  

 Bostedsløse: Personer som ikke disponerer egen eid eller leid bolig, og er henvist til 
tilfeldige boalternativ, samt personer som ikke har ordnet oppholdssted for kommende 
natt. Dette omfatter også personer som oppholder seg på institusjoner, hospits eller 
lignende som ikke har eget bosted ved eventuell utskrivelse og denne utskrivelsen vil 
finne sted om to måneder eller mindre. Som bostedsløs regnes også den som bor 
midlertidig hos slektninger og venner. (Personer som bor hjemme hos pårørende er ikke å 
regne som bostedsløse så lenge dette er ”varig”. Personer som bor hos foresatte er i denne 
planen ikke regnet som bostedsløse). 

 Enkeltstående omsorgsboliger: Omsorgsboliger som er plassert i ”vanlige bomiljø”.  
 Laveste effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet): Det fordrer at tilbud på laveste 

omsorgsnivå tilrettelegges for å unngå behov og etterspørsel etter tjenester på ett høyere 
omsorgsnivå. Omfanget av tjenestetilbudet skal til enhver tid tilpasses tjenestemottakernes 
bistandsbehov samtidig som det skal bidra til å opprettholde vedkommendes 
funksjonsnivå og størst mulig grad av mestring. Et mål er å forebygge utslitthet og bidra 
til at pårørende som ønsker det, skal klare å beholde omsorgen lengre. 

 Hardbrukshus: Boliger som er konstruert til å tåle større belastning enn normalt gjennom 
valg av materiale og konstruksjon.  

 Institusjoner: Institusjoner i denne planens sammenheng er for målgrupper innen rus, 
psykiatri og/eller barnevern. 
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Vedtak: 

1. Forslag til Boligsosial handlingsplan 2009–2014 godkjennes.  
2. Foreslåtte strategier og tiltak som krever investering og/eller rammeøkning 

prioriteres og søkes innarbeidet i kommende økonomiplaner. 
3. Operasjonalisering av planens øvrige tiltak vil, der det er naturlig, gjøres i 

samarbeid med brukere, eksterne organisasjoner og berørte i egen 
organisasjon.  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 


