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Høringssvar - om nye oppgaver til større kommuner 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for over 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  
 
FO har innspill til endringene som gjelder «Det boligsosiale området – tilskudd 
til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig». 
 
Mange av våre medlemmer jobber på områder hvor de direkte eller indirekte 
kommer i kontakt med mennesker som av ulike årsaker er å betrakte som 
vanskeligstilte på boligmarkedet, og har behov for bistand til å skaffe seg bolig 
og beholde den. 
 
Regjeringen har som mål at også vanskeligstilte skal kunne skaffe seg og 
beholde en trygg og god bolig. Ulike boligsosiale virkemidler og tiltak skal bidra 
til dette. Økende boligpriser og større press på boligmarkedet gjør at stadig flere 
får problemer med å komme inn på boligmarkedet. De ulike boligsosiale 
virkemidlene som forvaltes av Husbanken har avgjørende betydning for 
kommunenes arbeid med å skaffe egnet bolig til vanskeligstilte.   
 
Kommunene har forvaltet Husbankens tilskuddsordninger slik de har funnet det 
mest formålstjenlig. Derfor har kommunenes håndtering av de ulike ordningene 
og bruk av tilgjengelige ressurser variert. Regjeringen forslår å overføre 
ansvaret for tilskudd til etablering og tilpasning av bolig til kommunene, og 
innlemme tilskuddsordningene i rammetilskuddet. Endringen vil forenkle 
arbeidet for kommunene ved at rapporteringsplikten overfor Husbanken faller 
bort, og staten reduserer ressursbruken på kontroll og rapportering. For å sikre 
at kommunene prioriterer arbeidet med boligetablering for vanskeligstilte, 
foreslår departementet å lovfeste kommunens plikt til å vurdere søknader om 
finansiering. 
 
 
FO støtter forslaget om lovfesting av kommunens plikt til å vurdere å gi tilskudd 
til finansiering av bolig for vanskeligstilte og tilskudd til tilpasning av bolig for 
personer med nedsatt funksjonsevne.  
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Når det gjelder forslaget om å innlemme tilskuddsordningene i rammetilskuddet 
og redusere muligheten for kontroll og rapportering, mener FO det vil være 
svært uheldig. Det er forventet at de boligsosiale utfordringene vil øke. Derfor er 
det rimelig å anta at kommunene vil måtte bruke mer ressurser på boligsosialt 
arbeid og vanskeligstilte på boligmarkedet i årene som kommer. FO er 
bekymret for at konsekvensen av å overføre ansvaret for tilskudd til etablering 
og tilpasning av bolig til kommunene, og innlemme tilskuddsordningene i 
rammetilskuddet, vil føre til manglende prioritering. Det er en risiko for at 
kommuner med stram økonomi nedprioriterer bevilgning til dette formålet, når 
tilskuddene ikke er øremerket og det ikke må rapporteres på aktivitet og bruk av 
midler. 
 
FO mener staten må ha et overordnet ansvar for oppfølging av kommunenes 
boligsosiale arbeid, og at tilskuddsordningen må benyttes som et virkemiddel 
for å stimulere til økt aktivitet.  
 
Rapportering er helt nødvendig for å synliggjøre aktivitet og vise hvordan 
kommunene håndterer ordningen, plikten som følger av loven og rettighetene 
den enkelte innbygger har. FO mener derfor at informasjonen om kommunenes 
aktivitet og ressursbruk knyttet til ovennevnte formål, må være offentlig 
tilgjengelig. Rapportering via KOSTRA vil i så henseende være et minimum. 
 
 
  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 Sign                                                                 Sign 
Mimmi Kvisvik Allis Aresdatter 
Forbundsleder Rådgiver 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


