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Bostedsløse personer utgjør ett av fem
Tilskudd til tilpasning av bolig Det blir følgeforskning av
velferdsteknologiprosjektet ved
innsatsområder i gjennomføringsfasen av er styrket og Husbanken har
sykehjemmet, og kommunen inviterer
kommunens program. Handlingsplan og lansert ny veileder for
strategi er utarbeidet. Les mer om planen kommunenes saksbehandling. frivillige til idedugnad om samarbeid.
Les smått om nytt høsten 2013 på s.2.
under.
Mer på s. 2.

6259 bostedsløse personer i Norge
Tall fra kartleggingen av bostedsløse som ble gjennomført av Norsk
institutt for by- og regionforskning i 2012 viser en liten økning fra
2008.
Funn fra kartleggingen viser at over
Som del av kartleggingen er det gjort en isolert
halvparten, 54 prosent, av de
bostedsløse er rusmisbrukere og 38
prosent er psykisk syke. Sju av ti
bostedsløse er menn. 23 prosent av de
bostedsløse er født i utlandet. 679 er
barn som er bostedsløs sammen med
sine foreldre.

analyse av bostedsløse i kommunene som
deltar i Husbankens boligsosiale program.
Satsningskommunene skiller seg imidlertid
ikke ut fra resten av utvalget. Rapporten
Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging kan
leses i sin helhet på NIBR sine nettsider;
http://www.nibr.no/no/

Programplanen er klar og strategien er lagt!
Tiltak for å møte boligbehovene hos fire utvalgte målgrupper og endring i organiseringen av det
boligsosiale arbeidet skal sørge for at kommunen når målet med boligsosialt utviklingsprogram.
Hovedmålet for programarbeidet er
definert: ”Holmestrand kommune har
ved utgangen av 2015 et tverrfaglig
bolig- og tjenestetilbud som sikrer
bostedsløse- og vanskeligstilte
innbyggere en trygg og tilpasset bolig”.
Delprosjekter
Innsatsen i programmet skal fokuseres i
fem delprosjekter: 1) Forbedret
organiseringen av boligarbeidet. 2)
Boligbehov hos demente og/eller eldre

funksjonsutfordringer. 3)
Boligbehov hos personer med
psykiske lidelser og/eller ruslidelse.
4) Boliger til bostedsløse. 5)
Boligbehov hos funksjonshemmede.
Arbeidsgrupper arbeider nå med
både planlegging og gjennomføring
av tiltak på de ulike områdene.
Ansvaret for arbeidet er fordelt på
fem av virksomhetslederne i
kommunen.

Hele planen for kommunens
boligsosiale arbeid fram mot 2015
inkludert strategien for
gjennomføring er tilgjengelig på
Husbankens og Holmestrand
kommunes internettsider.
http://www.husbanken.no/
http://www.holmestrand.kommune.n
o/artikkel.aspx?MId1=557&AId=273
8&back=1

Husbanken ønsker økt bruk av tilskudd til tilpasning av boliger i kommunene
Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker i dag å bo hjemme i egen bolig så lenge som
mulig. I tillegg har samhandlingsreformen ført til at flere mennesker med helse- og omsorgsbehov
forventes å kunne motta nødvendige tjenester i eget hjem. Fra 2013 er tilskudd til tilpasning av boliger
styrket, og Husbanken har lansert en ny veileder for å hjelpe kommunene i behandling av søknader.
I forbindelse med at skattefradragene for
store sykdomsutgifter fases ut, har
myndighetene styrket tilskuddet til
tilpasning. Kommunene oppfordres til å
bruke tilskuddet mer aktivt for å bistå
personer med funksjonsnedsettelse i
tilpasning av boligen.
Behovet for å gjøre eksisterende boliger
mer tilgjengelige er stort, bare ti prosent
av boligene er tilgjengelige for
rullestolbrukere. Økt tilgjengelighet gir
økt selvstendighet og mindre behov for
tjenester. Økt tilgjengelighet kan også
legge til rette for tjenesteyting i hjemmet
når det er nødvendig. Det er god
samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger
og tilskudd til tilpasning er et godt
virkemiddel for å få dette til.
Hvem kan søke, og hvordan?
Tilskudd til tilpasning tildeles personer
som har behov for tilrettelagt bolig.
Søknad om tilpasning sendes til
kommunen, og søknadsskjema er
tilgjengelig på kommunens nettsider.

Tilskuddet kan utgjøre inntil 100
prosent av tilpasningskostnadene og
vurderes på bakgrunn av en
økonomisk behovsprøving.
Tilskudd til hva?
Det kan gis tilskudd til tilpasning av
egen bolig og av leid bolig. Det kan
gis tilskudd til spesialinnredning og
tilpasning, ombygging for
tilrettelegging av boligen eller
uteområder, som f.eks.:
 Utvendig terrengarbeid for å
bedre tilgjengeligheten
 Spesialinnredning av kjøkken/bad
 Forsterkning av bygninger for å
kunne tåle belastning fra heis
eller andre tekniske installasjoner
 Påbygging/ombygging av bolig
for å få alle rom på et plan
 Utbedringer som gir personer
med funksjonsnedsettelse
mulighet til å bo hjemme lenger.
 Innstallering av velferdsteknologi
i boligen.

Smått om nytt høsten 2013
Følgeforskning av
velferdsteknologi-prosjektet
på Holmestrand sykehjem
Oslofjordfondet har tildelt midler til
følgeforskning av pilotprosjektet som
gjennomføres i hhv. Risør, Lier, og
Holmestrand kommune.
Forskningsprosjektet gjennomføres av
en forskergruppe fra Høgskolen i
Buskerud og skal identifisere
kompetansebehovet og
organisasjonsendringer som oppstår
ved innføring av velferdsteknologi.
Kunnskapen skal anvendes direkte av
bedriftene, kommunene og høgskolen,
samt danne grunnlag for søknad om
ytterligere forskning på
implementering av velferdsteknologi i
større skala.

Å løfte i fellesskap
Holmestrand kommune inviterer
til åpent møte for å samle byens
frivillige og offentlige krefter den
23. september 2013, på
Holmestrand fjordhotell.
Hensikten er å inspirere frem
gode ideer for samarbeid mellom
sektorene.
KS og Frivillighet Norge har
utviklet en plattform for samspill
og samarbeid mellom frivillig og
kommunal sektor som skal være
et utgangspunkt for etablering av
tilsvarende på lokalt nivå.

Veilederen
I 2012 ble det klart at mange
kommuner ikke bruker tilskudd til
tilpasning så aktivt som ønskelig.
Opplysninger tyder på at det er
betydelig, og for stor variasjon i
kommunenes praksis for tildeling
av tilskudd. Hensikten med
veilederen er å tydeliggjøre og
formidle god bruk av tilskuddet,
støtte kommunene i vurderingene
som må gjøres og motvirke
uheldige forskjeller i kommunenes
praksis. Veilederen finnes på
husbankens hjemmesider;
http://www.husbanken.no/
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Styringsgruppe
Anne Marit Bakka, Kommunalsjef (styringsgr. leder)
Elisabeth Larsen, Virksomhetsl. hjemmetjenester
Hilde Ruså, Virksomhetsl. heldøgns omsorg
Mona Pettersen, Virksomhetsl. helse og oppvekst
Wenche Gregersen, Virksomhetsl. bolig- og
aktivitetstilbud for funksjonshemmede
Bodo Havelberg, Virksomhetsl. kommunalteknikk
Svend Bergan Grane, Virksomhetsl. plan- og bygg
Inger Michelsen, Virksomhetsl. NAV
Janne Visnes Melgaard, Økonomisjef
Ellen Andvig, Institutt for forskning innen psykisk
helse og rus, HiBu (faglig repr.)
Stein-Roger Westbye, Husbanken (observatør)
Gunnar Sveri, Husbanken (observatør)
Solfrid Nilsen, Programleder (styringsgruppens
sekretær)

Kontakter i Husbanken region sør
Stein-Roger Westbye
stein-roger.westbye@husbanken.no,
mob: 93 01 90 61, dir.tlf: 32 26 26 48
Gunnar Sveri
gunnar.sveri@husbanken.no,
mob: 95 92 14 00, dir.tlf: 32 26 26 92
Anita Pettersen
anita.pettersen@husbanken.no
mob: 45 00 63 26, dir.tlf: 32 26 26 38

Programleder
Solfrid Nilsen
Tlf. 33064113
Mob. 93650608
e-post: solfrid.nilsen@holmestrand.kommune.no

