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Boligtjenesten – oppgaver og tjenester (1)

• Saksbehandling, vurdering og tildeling av ca 2000 boliger der kommunen 
har tildelingsrett. Dette er kommunale boliger, tilrettelagte boliger, boliger fra 
private utleiere, boliger fra stiftelser m.m

• Inngåelse og oppfølging av kontrakter ift kommunale boliger.

• Leie til eie: formål at innbyggere kan kjøpe sine boliger som de leier. 

• Barna først - prosjekt. Målet er at enslige forsørgere som kun har NAV inntekter får 
mulighet til å kjøpe egen bolig. Samarbeidsprosjekt mellom NAV og Boligtjenesten.



Boligtjenesten – oppgaver og tjenester (2)

• «Ditt valg Bolig først» prosjekt fra tidligere Drammen er et Housing First 
tiltak som er inne i sitt 7. år. «Bli boende» er et prosjekt fra tidligere Nedre 
Eiker. Både Housing first og Bli boende er et lavterskeltilbud til innbyggere med 
rusproblem som trenger hjelp til å bo og beholde sin bolig. Drammen var en av 
de første kommunene i Norge som startet opp dette.

• Saksbehandle og vurderer søknader på bostøtte.

• Saksbehandler og vurderer søknader på Startlån og tilretteleggingstilskudd 
etter midler fra Husbanken. Ramme for Startlån i 2021 var kr. 450 millioner.





Mål for Boligtjenesten og premisser for ny organisering

Mål for tjenesten

• De som kan eie, eller leie privat, skal det

• Der det er definert eierpotensiale, skal 
det etableres en boligsosial prosess med 
mål om å kjøpe egen bolig

• Færre fravikelser (utkastelser)

• Bidra til trygge og gode boforhold og 
forsvarlige oppvekstsvilkår.

Premisser for organisering

• Brukerorientert organisering

• En dør inn

• Enkel og forståelig organisasjon for «alle»

• Relevant og god ledelse

• Tverrfaglig samarbeid

• …



Ønskede resultater

• Bedre levekår og bomiljøer for barnefamilier og alle som bor i kommunal bolig.

• Mindre tomgangsleie, Leie til Eie for flest mulig. Realisering av midler til 
Drammen Eiendom som kan benyttes til bedre og flere kommunale boliger til 
alle brukergrupper.

• Lavere barnefattigdom- foreldre får mulighet til å løsrives fra kommunen

• Større fokus på riktig bolig til riktig leietaker 

• Grundigere kartlegging som fører til bedre og mer effektiv saksbehandling. 

• Økt stabilitet for mennesker i utsatte livssituasjoner

• Fagpersoner med riktig kompetanse kan gjøre en riktig og helhetlig vurdering på 
brukers tjenestebehov i kombinasjon med boligperspektiv.

• Husleierestansen vil gå ned, større fokus på sosialt arbeid og oppfølging i 
leieforholdet. 



Dagens organisering av Boligtjenesten 
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Fokus på oppgaver og arbeidsflyt

Kartlegging

Oppfølging

(Verktøykasse)

Forvaltning

(Verktøykasse)

Brukers behov

Veileder (kontaktperson)
Oppfølging av bruker 
i systemer –
dokumentasjon, 
vedtak, økonomi etc

Oppfølging av 
bruker ute, 
oppfølging ved 
kontakt



Verdiverksted - organisering med fokus på 
arbeidsflyt?

Bruker 
henvender seg

Kartlegging

BT m/partnere
Veileder utpekes

Veileder bygger 
lag og henter 
kompetanse 

internt og 
eksternt

IP / 
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lages med 
tydelig roller og 
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og ansatte i BT 

og eksterne



Takk for oppmerksomheten!


