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Holmestrand kommune deltar i
Boligsosialt utviklingsprogram fra
2011 – 2015. I 2011 mottok vi én
million kroner i tilskudd til
foranalyse og programmets første
seks måneder. Litt om den første
tiden under.

Et forskerteam fra NIBR utfører
analysearbeidet i Holmestrand. Her
avbildet etter arbeid i Groruddalen.
Holmestrandrapporten ventes før
sommerferien. Les mer på s. 2.

Holmestrand er representert i nettverk, på
fagseminarer og konferanser som følge av
deltakelse i utviklingsprogrammet. Bildet
er fra programledersamling i Skien. Les
om høydepunkter på s.2.

God driv i Holmestrands boligsosiale utviklingsprogram
Siden oktober 2011 er det lagt ned stor innsats i kommunen for å etablere programorganisering, skape
forståelse for boligsosiale utfordringer på tvers av fag og virksomheter samt bidra i datainnsamling til
foranalysen. Brikkene er snart lagt for spennende delprosjektaktivitet.
Fra 2011 til 2012
På bakgrunn av kommunens
levekårsutfordringer og arbeid med
Boligsosial handlingsplan 2011-2014
ble det i 2011 besluttet å søke
deltakelse i Husbankens boligsosiale
utviklingsprogram. I desember ble
programleder ansatt, styringsgruppen
etablert og anbudskonkurranse om
foranalyse utlyst.
I løpet av våren er programgruppen
etablert og områder for delprosjekter
er pekt ut. Holmestrand kommune har
parallelt vært godt representert ved
Husbankens faglige arrangementer.
Mange har også stilt opp til intervjuer
og bidratt med flott innsats for å sikre
datainnsamling til foranalysen. Det er
all grunn til å gratulere med vel
gjennomført første halvår.

Veien videre
I mai vil seks representanter fra
ulike virksomheter i kommunen
gjennomføre prosjektlederkurs i
regi av Husbanken. Planlegging av
delprosjekter vil igangsettes, og
håpet er at spennende prosjektideer
kan presenteres for
styringsgruppen i august.
Når resultatet av foranalysen
foreligger vil styringsgruppen
utarbeide en endelig plan for
gjennomføring av hele
programmet, med mål og
strategier.

Boligsosialt utviklingsprogram er
forpliktende og langsiktig
samarbeid mellom Husbanken og
kommunen. Ni kommuner i Region
sør har inngått avtale for å
forebygge og bekjempe fattigdom
og bostedsløshet gjennom økt
boligsosial aktivitet og
kompetanse i kommunene.
Kommunene mottar tilskudd for
gjennomføring av programmet.
Husbanken har hovedansvar for
selve programsatsningen, mens
kommunene har ansvar for den
lokale gjennomføringen. Det er
også kommunene som bærer
hovedansvaret for
utviklingsprosessene lokalt, selv
om Husbanken og andre bidrar.

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
gjennomfører foranalyse i Holmestrand
Helge Renå leder
analysearbeidet i
Holmestrand. Med
seg har han Evelyn
Dyb og Camilla Lied.
Foranalysen skal framheve kommunens
boligsosiale utfordringer, få fram ny
kunnskap og sette dette sammen til en
helhetlig analyse. Analysen vil bidra til
forståelse og avgrensing av det
boligsosiale feltet i Holmestrand
kommune, og legge et grunnlag for å
utpeke satsingsområder for videre
arbeid.
Gjennomføring
Datainnsamling utføres med et bredt
spekter av metoder som intervjuer,
dokumentstudier og statistiske
analyser.

NIBR gjennomførte de første
innledende intervjuene 5. mars 2011
med 4 informanter. I april
gjennomførte de intervjuer med
informanter på politisk, strategisk
og operativt nivå i kommunen,
eksterne samarbeidspartnere i
stiftelser, USBL, PIV, frivillige
organisasjoner og brukere. Som ledd
i datainnsamlingen vil det den 24.
mai også gjennomføres et
dialogmøte, der relevante parter er
invitert, for diskusjoner om
foreløpig analyseresultat.
Analyseresultatet vil foreligge i en
sluttrapport lovet ferdig før
sommerferien. I september vil det
gjennomføres et arrangement der
forskerne fra NIBR deltar og legger
frem resultatene.

Boligsosialt utviklingsprogram Holmestrand
Postboks 312
3081 Holmestrand
postmottak@holmestrand.kommune.no
Styringsgruppe
Anne Marit Bakka, Kommunalsjef (styringsgr. leder)
Gina Iren Andersen, Virksomhetsl. hjemmetjenester
Hilde Ruså, Virksomhetsl. heldøgns omsorg
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Janne Visnes Melgaard, Virksomhetsl. økonomi
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)

Programgruppe

Husbanken legger til rette for kunnskapsutvikling og
erfaringsutveksling
Holmestrand kommune har benyttet seg godt av læringsarenaene i
Husbanken til faglig påfyll og nettverksbygging
Aktiviteter som sikrer
erfaringsutveksling er noe
Husbanken bidrar med, så vel som
videreformidling av kunnskap og
læringsarenaer for systematisk
kompetanseheving.
I november var Holmestrand
kommune representert med ni
deltakere på programkonferanse i
Sandefjord, der temaet var boliger
for de mest vanskeligstilte. Siden har
vi vært representert ved konferanse
om ”boliger for fremtiden”,
seminardager om ”startlån som
virkemiddel” og ”psykisk helse og
rus”. I tillegg deltar vi i boligsosialt
nettverk for små og mellomstore
kommuner, har deltatt på
kunnskapsmøte og frokostseminarer.

Dagsseminar i Vestfold
Temaet for dagsseminaret var rus
og psykisk helse – bolig og
hjelpetiltak med bruker i sentrum.
Fylkesmann åpnet seminaret og
Sverre Nesvåg holdt innledende
foredrag om Nye krav til
hjelpeapparatet i varslet St.meld.
om rusfeltet. Gunnar Sveri holdt
innlegg om Housing First, og
Kirkens bymisjon delte erfaringer
fra boligsosialt oppfølgingsarbeid
som har resultert i metodeboken
Bo-team. Holmestrand har
anskaffet boken til bruk i eget
oppfølgingsarbeid.

Even Thornquist (psykiske helsetjenester for voksne)
Mads Westby (NAV, økonomiske virkemidler)
Heidi Bakke Johansen (sjefsfysioterapeut)
Janne Fjørtoft (boliger og aktivitetstilbud for
funksjonshemmede)
Ambjørg Marie Akerholdt (demensomsorg)
Tone N. Stangeland (omsorgsboliger)
Jon Løvaas (kultur)
Helge Skarstad (NAV sosial/oppfølgingtj.)
Mari Orten (folkehelsekoordinator)
Anne Mette Løvaas (eiendomssjef)
Jan Arne Jacobsen (økonomisk rådgiver)
Marit Green Tymczuk (enslige mindreårige flyktninger)
Inger Christensen (3K planlegger)
Solfrid Nilsen (programleder)

Kommende delprosjektledere
Even Thornquist
Mads Westby
Heidi Bakke Johansen
Janne Fjørtoft
Ambjørg Marie Akerholdt
Tone N. Stangeland

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

Gunnar Sveri, Husbanken region sør

