Vedlegg1

Statusboenhetersomdisponeresav tjenestene– 29. september2011.
Boligenhet– Turistveien 72
Disponeresav:

Rusog Psykiatri

Antall boenheter:

7 boenheterog herav1 personalbase

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

Ny bolig.
3 leiligheterharikke rullestolrampe.

Tiltak:

Ingen

Boligenhet– Turistveien 55
Disponeresav:

Funksjonshemmede

Antall boenheter:

7 stk – herav1 personalbase

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Ja

Ferdigstilt2010
Avlastningsbolig 0 -18 år

Tiltak:

Ingen

Boligenhet– Turistveien 51
Disponeresav:

Funksjonshemmede

Antall boenheter:

3

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Det er vedtattat boligenskalsaneresog erstattesi bofellesskapmed6
boliger.

Universell utformet?

Nei

Tiltak

Boligenhet– Idrettsveien 56 og 58
Disponeresav:

Rusog Psykiatri

Antall boenheter:

16 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

Oppført1976
Lav standard

Tiltak

Hevestandardog gjøresom fra 16 til 8 boenheter.

Vedlegg1 – Boligsosialhandlingsplan

Side1

Boligenhet– Parkgata 34
Disponeresav:

Rusog Psykiatri

Antall boenheter:

2 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

Benyttestil ettervernsbolig
Eldrebygg– brastandard

Tiltak

Byggetforeslåssolgt.

Boligenhet– Storgata 24
Disponeresav:

Rusog Psykiatri

Antall boenheter:

4 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :
Tiltak:

Universellutformet?

Ja

Boenhetenhargodstandard.
Ingen

Boligenhet– Skaidiveien20
Disponeresav:

Omsorg

Antall boenheter:

8 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utform et?

Ja

Oppført2002
Godstandard

Tiltak

Ingen

Boligenhet– Krøkebærveien25
Disponeresav:

Omsorg

Antall boenheter:

15 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

Tilpassetfunksjonshemmede,
menetterdagenskrav defineresde
ikke somuniverselltuformet.
Godstandard

Tiltak:

Må oppgrader
estil dagenskrav til universellutforming.
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Boligenhet– Isveien16
Disponeresav:

Omsorg

Antall boenheter:

4 boenheter– herav1 personalbase

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

Tilpassetfunksjonshemmede,
menetterdagenskrav defineresde
ikke somuniverselltuformet.
Oppført1990
Bra standard

Tiltak:

Må oppgraderestil dagenskrav til universellutforming.

Boligenhet– Lakseveien20 - 28
Disponeresav:

Omsorg

Antall boenheter:

7 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

Midlertidig løsningi periodenTuristveien51 oppgraderes.
Oppført1973
Bra standardi forhold til byggeår.

Tiltak:

Leiligheteneomdisponerestil gjennomgangsboliger.

Boligenhet– Idrettsveien 65
Disponeresav:

Omsorg

Antall boenheter:

8 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

Det er flere katergorierbrukeresombenytterboligen
Byggeår1959
Dårlig standard– badi kjeller.

Tiltak:

Boligenforeslåssanertog tomtabenyttettil andreformål.
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Boligenhet– Tåkeheimen100
Disponeresav:

Flyktningetjenesten

Antall boenheter:

8 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

Fra1. mai 2011tatt i bruk av ensligeinnvandrere
Småleiligheterm/badi kjeller, ikke tilrettelagtfor familier
Fullrenovert2008
Ingen

Tiltak:

Boligenhet– Nedre Hauen 1 - 5
Disponeresav:

Omsorg

Antall boenheter:

18 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

Byggeår1981
Dårlig standard

Tiltak:

Jfr saksfremlegg2010/2957-4 til politisk behandlingjuni 2011
Byggetforeslåssanertog erstattetmednyeboenheter
.

Boligenhet– Storvikveien 2 - 12
Disponeresav:

Omsorg

Antall boenheter:

20 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

Tilpassetrullestolbrukere
.
Flerekategorierbrukere
Oppført1978
Bra standard– utvendigrenovert2010

Tiltak:

Boenheteneforeslåsoppgraderttil dagenskrav til universell
utforming.
Midertidig løsningsomtilbud til tjenestenfor funksjonshemmede
inntil ”Tunet” i Mellomvannetboligfelt stårferdig i 2014.
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Boligenhet– Svarthammeren17
Disponeresav:

Omsorg

Antall boenheter:

8 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utfor met?

Nei

Oppførti 1972
Utvendigtotalrenovert2009/2010
Fellesvaskeromi kjeller
Badi leiligheter

Tiltak:

Boenheteneforeslåsi fremtidenbenyttetsom
gjennomgangsboliger.

Boligenhet– Rørvikveien 21
Disponeresav:

Omsorg

Antall boenheter:

8 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

Oppført1972
Dårlig standard

Tiltak:

Boenheteneforeslåssanertog at tomtabenyttestil andreformål.

Boligenhet– Storvannsveien68
Disponeresav:

Omsorg

Antall boenheter:

4 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

Oppført1960
Renovert– fra 8 til 4 boenheter

Tiltak:

Boenheteneforeslåsi framtidenbenyttetav Psykiatri

Vedlegg1 – Boligsosialhandlingsplan

Side5

Boligenhet– Strandgata 71
Disponeresav:

Omsorg

Antall boenheter:

21 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Universell utformet?

Nei

I dager detfølgendebrukergrupperi bygget:
- 11disponeresav flyktnigetjenesten
- 10disponeresav Helseog Omsorg
Tilpassetfunksjonshemmede,
menetterdagenskrav defineresde
ikke somuniverselltuformet.
Det er heisi bygget
Godstandard

Tiltak:

Alle 21 boenheteneforeslåsi fremtidendisponerttil eldre.

Boligenhet– Leiligheter i borettslag
Disponeresav:

Gjennomgan
gsboliger

Antall boenheter:

49 boenheter

Eid/leid?

Eid

Merknader :

Arbeidsgruppaharikke klart å fremsskaffeet kvalitetssikretriktig
antallboligertotalt. Det finnesingensamletoversiktoverboligmassen
somgir informasjonom hvemsombor i leiligheten,typebruker,
standard
, areal,antall rom osv.

Tiltak:

Universell utformet?

Nei

Opptil 7 boenhetertilbys solgttil desomharboddoverbottiden
på2 år.

oooOooo
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Vedlegg2
Boligsosialhandlingsplan – samlet oversikt av tiltak ene
21.10.2011

Realisering

Pri
Kap
5.4

Tiltak
1

Det måutarbeides enelektroniskboligoversiktsom er
oppdaterttil enhvertid.

Ansvarlig
Eiendom

2012

Eiendom

X

Eiendom/
Tjenestene

X

2013

2014

2015

2016

2017

X

Det måogsågjøresenvurderingav hvilke
datasomskalmedi enslik oversikt.

I

Det måutarbeidesprosedyre
r for hvordan
vedlikeholdetav databasenskalhåndteres.

I

I

5.4

2

Boligmassenstilstandskalavdekkesog detskal
utarbeidesvedlik eholdsplaner
.

5.4

3

Det foreslåsat følgendeboligerselges:
Parkgt34 – samtidigsemulighetensomligger
i å byggeet størrekommunaltbyggpådenne
tomtenog tilliggendekommunaletomter.
Brakkeriggi Rypefjord, Fjordadalen
Noenboligermåomdisponerestil andre
brukergrupper.
Lakseveien20 – 28 omdisponeresfra omsorg
til gjennomgangsboliger
Svarthammeren
17 foreslåsomdisponertfra
Omsorgtil gjennomgangsboliger.
Storvannsveien68 – foreslåsomdisponertfra
Omsorgtil Psykiatri.
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Strandgt71 – foreslåsomdisponertfra
Flyktningetjenestentil Omsorg.
Følgendeeiendommerforeslåssanertog tomta
benyttettil andreformål:
Det er vedtattat Turistveien51 skalsaneresog
erstattesmedbofellesskapmed6 boliger
Idrettsveien65
Følgendeeiendommerforeslåssanertog tomta
benyttettil andreformål. For NedreHauen
forutsettesdetat antallenhetererstattesmednye
sentrumsnære
omsorgsboliger.(Jfr. egensak)Med
tankepåsalgbørenhetenevurderessolgttil
vanskeligstiltesomungeog flyktninger, som
virkemiddeltil at defår mulighetentil å eieegen
bolig. Eksempelvisvedat enheteneselgestil enpå
forhåndfastsattgunstigpris, og forbeholdessolgt
til deprioritertegruppene:
NedreHauen1 – 5
Rørvikveien21

I

5.5.1

4

Husleienmåjusterestil markedsverdi.
Dette måsesi sammenheng
medstøtteordningi form
av bostøtteog økonomiskveiledning.

Eiendom

X

5.7.1

5

Det foreslåsat størreandelav boligmassenskal
leiesav privatefor å ta svingningeri
etterspørselen.

Eiendom

X

5.7.1

6

Samlokaliserteboligløsningerskalfortrinnsvis
brukesi detilfeller derdetteer hensiktsmessig
i
forhold til målgruppensbehovfor å sikregode
bomiljø og eventuelletilstøtende

Eiendom/
Innvandrer
tj./Helse
og

X

III

I
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Omsorg

5.8.1

7

Boligkontoretflyttes organisasjonsmessig
ut av
Servicekontoretog leggessomenegenenheti
Serviceog utvikling. Det innebærerat:
Det måutarbeides ny prosedyre
r og nye
rutinerfor boligformidling.

Rådmann

X

5.8.1

8

Langsiktigplanleggingav boligsosialtarbeidskal
ivaretas:
Det skal etableresenstrategiskboligsosial
gruppemedRådmann,enkommunalsjefog
representantfra planavdelingen.

Rådmann

X

5.8.1

9

Det søkesom kompetansetilskudd
med
fullfinansieringfra Husbankentil et treårig
prosjektfor etableringav nytt boligkontor,som
skalarbeidemedgjennomføringog
implementeringav ny boligforvaltningi
Hammerfestkommune.

Rådmann

X

5.8.3

10

Låne- og tilskuddordningerskalgjøresgodtsynlig
for brukerne:
Brukekommunenshjemmesidesom
informasjonsmedium.
Det skal utarbeideseninformasjonsfolder til
publikum.
Bruk av ”torsdagsannonsering”
i FD.

Boligkont
oret

X

5.8.3

11

Kommunenskalvidereutviklebrukenav
tilskuddordningene
.

Boligkont
oret

X

6.1

12

Manglendekompetansebegrensermulighetentil å

Rådmann

X

I

II

I

II

II
II

oppfølgingstjenester
fra kommunen.
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finne riktige og sammensatte
løsningerfor den
vanskeligstiltepåboligmarkedet.
Målrettetbyggeoppden kommunale
boligsosialekompetansen
.
6.1

13

Det måutarbeidessamhandlingsavtalerog
rutinebeskrivelserfor enheterinvolvert i
boligsosialtarbeid.

Kommuna
lsjef

X

6.1

14

6.1

15

7.1.1

16

7.1.1

17

Skapearenafor samhandlingmedprivateaktører
på boligmarkedetfor om mulig å benyttestørre
andelprivateutleieboliger.
Det skal tas i bruk elektroniskgjennomgående
saksbehandlingssystem
somgjør individuell og
tverrfagligoppfølgingmulig.
Det mågjøresenanalyseom hvasomligger til
grunnfor vanskeligstilteeldresomframkommeri
figur 2 i rapporten.
Begrenseubetalthusleieog sosialekonsekvenser.
Utarbeideprosedyrefor oppfølgingog
håndteringav husleierstanser.

Eiendom

X

X

Kommuna
lsjef

X

X

PLO

X

Eiendom/
Økonomi

X

7.2.1

18

Utarbeideframtidig bolig behovfor
innvandrertjenestendenæremste5 årene.

Innvandrer
tj.

X

7.2.1

19

Bosetteflyktninger i privat innleideboliger.

X

7.2.1

20

Yte kontinuerligboveiledningtil flyktningenei
introduksjonsprogrammet.

Innvandrer
tj./Eiendo
m
Innvandrer
tj.

7.2.1

21

Boliger somallerededisponeresav flyktninger
somkandefineressomvanskeligstilte,eller som

I
III
I
III
III
II
II
II
II
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alleredeer godtintegrertderdebor, foreslåssolgt
til leietaker. Frigjort kapital benyttestil
rehabiliteringog investeringi nyeboenheter.
7.2.1

22

Det søkesom kompetansetilskudd
fra husbanken
medfullfinansieringav et treårigprosjekthvor
siktemåleter kartleggingog vurderingav
konsekvensermed”ghettofisering”i enkeltedeler
av kommunen.
Innførerutinerfor kartleggingav boligbehovtil
personermednedsattfysisk funksjonsevne5 år
fram i tid.
Dettegjennomordinæresøknaderog
Individuell Plan.

Rådmann

X

7.3.1

23

PLO

X

7.3.1

24

Utarbeideoversiktav behovetfor framtidig antall
omsorgsboligermedpersonalbase
for tjenester.
Gjelderogsåbehovfor enkeltstående
omsorgsboligeri ordinærboligmassei
nærhetenav personalbase– Satelitter.

PLO

X

7.3.1

25

Prioriteretilskuddfor tilpasningav bolig til
husstandermedsterktfunksjonshemmede
barn.

Boligkont
or

X

7.4.1

26

PLO

X

X

7.5.1

27

X

28

Helseog
Omsorg
Helseog
Omsorg

X

7.6.1

Psykiskutviklingshemmede.Setiltakenei kap
7.3.1nr 23, 24 og 25.
Det foreslåsat Storvannsveien68 i fremtiden
disponeresav Psykiatri.
Det mågjøresengjennomgangav boligbehovet
for brukereinnenrusog psykiatri.

7.7.1

29

Det måopprettesentverrfagliggruppefor å
avdekkeboligbehovetfor sosialtvanskeligstilte.

NAV/Sosi
al

X

I

III

II

I
II
II
I
I
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7.8.1

30

9

31

I
I

Sørgefor et differensierttilbud til vanskeligstilte
ungesomstyrerdemmot et selvstendigliv.
Kartleggehvilke boligbehovdeter for denne
aldersgruppeni Hammerfestkommune.
Planenskalrullerespolitisk årlig.

PLO

X

Rådmanne
n

X

X

X

X

X

X

øøøØøøø
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Hammerfestvoksenopplæringssenter
v/ virksomhetslederAlvinVaséli

10.11.2011

Prosjektgruppafor boligsosialhandlingsplan
Hammerfestkommune

Kommentartil boligsosialhandlingsplan
Visertil forslagtil boligsosialhandlingsplanfor Hammerfest.Somvirksomhetslederfor Hammerfest
voksenopplæringssenter,
somogsåinkludererInnvandrertjenestenog bofellesskapetNordlys,vil jeg
kommemed noenkommentarertil planen:
Generelle kommentarer:
Det er veldigpositivt at Hammerfestkommunehar satt i gangarbeidetmed en slik boligsosial
handlingsplan,og jeg serat det er mangefornuftige tiltak somforeslås.
Undertegnedestøtter ogsåat ansvaretfor de kommunaleboligeneomorganiseresi egenenhet,
blant annetfor å få i gangnyerutiner og heveden boligsosialekompetansen.
Vi støtter ogsåforslagetom at innvandrertjenestener representerti det omorganiserte
boligtildelingsutvalget.
Kommentarerangående flyktningboliger og boligtiltak ovenfor dennegruppen:
Omdisponeringav flyktningtjenestens11boligeri Strandgata71
Det foreslåsat boligenhetenesomflyktningtjenesteni dagdisponereri Strandgata71
omdisponerestil omsorg.Boligenei dette bolig- og kontorkompleksetble realisertetter initiativ
fra flyktningtjenestenfor 5-6 år siden,og dette, sammenmed kjøpav flere leiligheterpå
Fuglenes,Baksalenog Rypefjord,ble finansiertblant annetgjennomHusbankensvirkemidlertil
bygging/kjøp av slikeboliger.Vi forstår at det er et behovfor flere omsorgsboligerfor eldre,men
det er et spørsmålom det er en godløsningå ta boligerfra dagensbrukere– uten at det foreslås
et enesteforslagtil erstatningfor disseleilighetene.
I dagbrukesdisseboligenefor flyktninger i bosettingsfasen,og de kanbo i slikeboligerinntil tre
år. Fornybosatteflyktningerer det megetgunstigå ha boligersentralt,da det er nærhettil
innvandrertjeneste,skolerog andreinstansersomer viktig å ha kontakt med i en etableringsfase.
Nybosatteflyktningerer hellerikkei en situasjonhvor de har økonomitil bil, mangeer vantetil
byliv, og for mangevil det føre til økt isoleringdersomkommunensmålsettingblir å ha
flyktningboligerlengstmuligunnasentrum.
Forøvrigvil det bety megetstore problemerfor innvandrertjenestenå bosetteflyktningeri tråd
med kommunensmålsettingerdersommanblir fratatt disseboligene,uten at mankommermed
alternativer.

Salgav kommunaleboliger til vanskeligstilteog flyktninger
Det drøftesmuligheterfor å selgekommunaleboligertil brukeresomav ulike årsakerer etablert
i et bomiljøog har problemermed å flytte fra kommunaleleide boliger.Dette kanværeen
løsningfor enkelteavvårebrukergrupper,og da bør man sepå hvordanman løserdette i andre
kommunersomogsåhar slikeutfordringer.
Husleienivåetmå justerestil markedsverdi
Det foreslåsat husleienivåetmå justerestil markedsverdi.Husleieprisenei Hammerfesthar økt
myede sisteårene,og å ha en kommunalprispolitikksomkanbidra til endahøyereboligutgifter,
ogsåfor de somleier privat, er alt annetenn en sosialboligpolitikk.Forflyktningermed lave
inntekter i en etableringsfasevil det bety at langt flere blir nødt til å søkebostøtte/sosialhjelp,
noe somvi slett ikkesynesbør værenoemål,heller tvert om. Husleieprisenebør ta
utgangspunkti de reellekostnadenefor utleieboligene,medregnetvedlikeholdskostnader,
og
fordelesjevnt på de kommunaleutleieboligene,forutsatt at de er i godstand.
Bosetteflyktninger i privat innleide boliger
Somet tiltak foreslåsdet at flyktningerskalbosettesi privat innleideboliger.I dager det slik at
de aller, allerflesteflyktningersomhar blitt bosatti Hammerfestde sisteti årene,i dagbor i
privateutleieboligereller i egneboligerde selvhar investerti. Imidlertid er vår erfaringat mange
trenger2 - 3 år før de kommeri en sliksituasjon,blant på grunnav økonomiog kunnskapom
hvordanvi innretter ossnår det gjelderboliger.Flyktningerfra Asiaog Afrikakommerfra helt
andreboligforhold ennden norskebefolkningener blitt vant til, og stiller i utgangspunktetandre
kravtil boligkomfort.Fordommermot innvandrereblant boligutleiereer en kjent sakblant
innvandrertjenestensmedarbeidere, og de få eksemplenepå dårligbehandlingav boligerfra
flyktninger,brukesofte for alt det er verdt av enkelteboligutleiere,inkludert Hammerfest
kommune,når innvandreresøkerbolig.
Å tro at manskalløseboligbehovetfor nybosatteflyktningerved å leie privateboliger,er derfor
et utrolig lite veloverveidforslag.Det er nettopp i denneetablerings- og bosettingsfasendet er
aller størstbehovfor kommunaleflyktningboliger,bådenår det gjelderflyktningenesøkonomiog
innvandrertjenestens mulighettil å drive en aktiv boveiledningovenfornyankomneflyktninger.
I enkeltetilfeller har innvandrertjenesteni samarbeidmed Hammerfesteiendomleid private
boligernår storefamilier har blitt bosatt,og et slikt samarbeidmellomHammerfesteiendomog
privatehuseierekani noentilfeller løseboligbehovetved nybosetting.
Etableringi privateutleieboligereller kjøpav egneboligerer noe somblir aktualisertfor de fleste
etter at de har hatt mulighettil å skaffeseginntekt og etablert segi lokalsamfunnet,og
innvandrertjenestensamarbeiderkontinuerligmed etablerteflyktningerfor å skaffeboløsninger
på det privatemarked.
Forslagettil utvalgetom å løseboligbehovetvednybosettingerav flyktningerpå det private
utleiemarkedet,bør derfor leggesbort fort.
Kompetansetilskuddfor å kartlegge”ghettofisering” i byen
Det foreslåsat det skalsøkeskompetansetilskuddfra Husbankenfor å opprette et treårig
prosjektfor å kartleggeog vurderekonsekvenserav ”ghettofisering”i delerav byen.Nå
spesifiseresdet ikkehvautvalgetmenermed ghettofisering,hvilkeområderdet gjelderog hvilke
grupperdette gjelder.Men vi har en anelseom at utvalgeter bekymretfor at innvandrereog

flyktningerofte velgerå etableresegi sentrum.Hammerfester en bitteliten by, og å snakkeom
ghettofiseringav deler av byenfordi noengrupperetablerersegselvi de sentrumsnæredeler av
byen,er å oppkonstruereproblemerav ingenting.At innvandrereforetrekkerå leie/kjøpeboliger
i disseområdene,er deresegetvalg.Mangehar ikkebil, de er vantemed tett byliv og
foretrekkerå bo sentrumsnærtfordi dette gir nærhettil arbeid,skoler,til butikker,møteplasser
og til sosialomgang.Behovetfor å eie egeneneboligi utkantenav byen,er heller ikkeså
påtrengendehosmangeinnenfordennegruppensomhosdengjennomsnittligenorskefamilie.
Erfaringenetyder nødvendigvisheller ikkepå at manblir mer integrert av å bo på Prærien,da
sosialeomgangsmåterblant nordmennhar endret segkraftig etter at kabel-TVenog internett ble
en del avlivenevåre.Dette betyr imidlertid ikkeat manikkebør oppfordreog bidra til flyktninger
og innvandrerebosettersegi ulike boligområderutenfor bysentrum,og mange av de
veletablertehar ogsåbosattsegi slikebydeler. Men å brukeprosjektmidlertil å kartlegge
”ghettofisering”i Hammerfest,er å kartleggeet ikke-eksisterendeproblem.
Flyktningerhar problemer med søppelhåndtering
I forslagetsiesdet at flyktningerhar problemerå tilpassesegnorskeboforhold,at det er stor
slitasjepå leiligheterbeboddav flyktningerog at de ikkeinnretter segetter reglerfor
søppelhåndtering.At dette er reelleproblemer,er det liten tvil om, men utvalgetgeneraliserer
disseproblemenetil å gjeldehelegruppen,og får derfor et pregaven fordomsfulltilnærmingtil
problemene.
At flyktningersombosettesfra landmed helt andreboforhold,klima,offentlige tjenesterog
regelverkenni Norge,vil ha problemermed å sette seginn i hvasomforventesav dem når de
bosettesi en modernenorskleilighet,er innlysende.Derfor er det ogsåaktiv boveiledningen
viktig del av bosettingsprosessen
når nyeflyktningerbosettes,og de aller flestelærermegetfort
hvasomforventesav demog hvordande skalhåndtereoppvarming,elektriskehjelpemidlerog
søppelhåndtering.Likeveler det riktig å rette søkelysmot denneproblemstillingen,og se
hvordanmankangjøreboveiledningog oppfølgingi boligerendabedre,bådeovenfornybosatte
flyktningerog andresombeborkommunaleleiligheter.
Utarbeideframtidig boligbehovfor innvandrertjenesten de nærmestefem år
Utvalgetforeslårå utrede boligbehovetfor flyktninger/innvandrerei årenefremover,noe somvi
syneser et fornuftig forslag.Men behovetfor flere kommunaleboligerfor dennegruppenog
andregrupper,er til stedei dag,og manmå derfor i samarbeidmed Husbankenalleredenå
kommemed initiativ og forslagtil å løsedenneproblematikken.At det noengangerogsåkan
gjøresi samarbeidmed privateaktøreri boligmarkedet,kanheller ikkeutelukkes,men dersom
det er snakkom at slikeboligerskaldelfinansieresgjennomtilskuddfra Husbanken,bør de være
kommunalteid. Erfaringerfra slikeprosjekt,har vist at privateutleiere somhar fått bygd
utleieboligermed hjelp av Husbankenstilskuddtil boligerfor vanskeligstilte/omsorg,har endret
kriterienefor utleie såsnartbindingstidenfra Husbankengårut.
Samarbeidmed private boligaktørerfor å få større andelav utleieboliger
Endel av kommunesutleieboligerer i dagforbeholdt nytilsatte i kommuneneller som
rekrutteringstiltak.Dennegruppener ofte fagfolkmed relativt godeinntekter,og vil væreen
gruppedet vil værelangt lettere å skaffeutleieleilighettil på det privatemarkedenn nybosatte
flyktninger.Dersomkommunenøkte samarbeidmedprivate boligaktørermed siktepå å skaffe

rekrutteringsboligertil nytilsattefagfolk,kunnede kommunaleleilighetenesomi dager
forbeholdt dennegruppen,frigjørestil eldre,flyktningerog andreboligtrengende.
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Høringssvar på Boligsosial handlingsplan 2012 —2017
Viser til Boligsosial handlingsplan som er sendt ut til høring, med høringsfrist 14.11.11.
Husbanken Hammerfest har gått gjennom planen og anser planforslaget som et godt
gjennomarbeidet dokument. Planen er utarbeidet i samsvar med boligpolitiske føringer og
Husbanken arbeid for vanskeligstilte på boligmarkedet.
En boligsosial handlingsplan er en samordna plan for vanskeligstilte husholdninger innenfor en
helhetlig boligpolitikk i kommunen. Høringsforslaget, som nå er lagt ut, gir et oversiktlig bilde av
kommunens boligsosiale behov og utfordringer, og gir klare føringer for mål og strategier for videre
arbeid om:
Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen
Økt kunnskap om statlige virkemidler
Mer samkjørt boligpolitikk mellom sektorene
Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse
Mer målrettet og effektiv bruk av virkemidlene
Større effektivitet ved å samordne ressursene

Vi har en merknad til figur 2. og figur 3, på side 14, "Vanskeligstilte pr. 1 mai 2011 - husstander
etter målgruppe" og "Vanskeligstilte pr. 1 mai 2011 - husstander etter målgruppe og nåværende
bosituasjon"
Disse fremstillingene virker litt vanskelig å tyde, og vi er usikker i forståelsen av figurene. De viser
0 personer som er økonomiske vanskeligstilte, samtidig som dere definerer 50 eldre som økonomisk
vanskeligstilte (side 31) i kommunale boliger.
Figur tre viser at "128 personer disponerer egen bolig, enten iform av at de eier eller leier bolig
privat" Betyr det, at det ikke er noen av disse vanskeligstilte som bor i kommunale boliger? Her er
også de 50 eldre med i tabellen. Dette virker litt uklart.

Det viktigste med å utarbeide en handlingsplan er at den følges opp og har høy politisk og
administrativ forankring i kommunen, tverrsektorielt samarbeid og bred medvirkning i videre
arbeid.
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Fra Husbankens side er vi er fornøyde med at planen inneholder konkrete forslag til tiltak og
oppfølging.
Fra Husbankens side ser vi fram til å delta sammen med dere i det videre arbeidet, sett i
sammenheng med partnerskapsavtalen mellom Husbanken og Hammerfest kommune.

Utover dette har Husbanken Hammerfest ingen merknader til planen.

Med hilsen
HUSBANKEN

Violet Karoliussen

Bente Bergheim

