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Helhetsperspektivet
Gir en oversikt over hovedutfordringer og hvordan disse 
påvirker hverandre:
• Økt behov for kommunale boliger
• Økning i antall vanskeligstilte
• Behov for differensierte boligtilbud

– Med tilpasset oppfølging

• Bomiljø

Beskrivelse av mål og strategier 

Beskrivelse av investeringsplanen – det kartlagte behovet 
skal være med på å avgjøre hvor det investeres

 Fokus på utvikling og innovasjon

Positivt



 Flere konkrete tiltak - hvordan skal vi nå målene? Hvem 
skal planlegge, koordinere og utføre tiltakene?

Vi savner en drøfting av utfordringer som kan 
vanskeliggjøre måloppnåelse, for eksempel hvordan 
kostnadene skal dekkes;
• Behov for økt bemanning

• Kostnader ved å utvikle differensierte boligtilbud

• Andre kostnader knyttet til tilrettelegging av boligmassen

Hvordan tenker man å legge til rette for utvikling og 
innovasjon?

Hva savner vi i planen?



Uk

Hva menes med strategien:
«Vri innsatsen fra midlertidige botilbud til trygge, permanente boliger 
med oppfølging» 

Eie egen bolig eller leie kommunal bolig?

 Kartlagte behov skal være med på å avgjøre investeringer 

• Kartleggingen 2016 i Bydel Gamle Oslo viser at det er behov for 
alle typer boliger, men Boligbygg er pålagt et nedsalg av 
kommunale boliger i bydelen.

• En av strategiene er å øke antall utleieboliger og spre disse over 
hele byen – skal kartlagte behov vektlegges – det er indre øst 
bydelene som har det høyeste boligbehovet i hht. kartleggingen?

Hva er uklart i planen?



 Leie før eie?

Prisregulerte boliger for førstegangskjøpere?
• Knyttet opp mot startlånsordningen?

• Prisøkning følger konsumprisindeksen?

Kollektivsamfunn – sosialt bidrag mellom grupper?
• Demente sammen med studenter?

• Barnefamilier sammen med unge, enslige flyktninger?

Hente erfaringer fra andre land? Overføringsverdi?

Kan vi tenke helt nye tiltak?



Strategisk boligplan i BGO

 Bydel i sterk vekst
• 46 % befolkningsvekst fra 2001 – 2014 (fra 33’ til 48’)

• Oslo økte med 25 % i samme periode

• Det var 1.056 søknader til kommunal bolig i 2016

 556 innvilget – 478 avslag 

 216 husstander ble bosatt i bydelen i 2016 (461 pers, hvorav 178 barn)

 Nedgang i kommunale boliger
• Fra 2001 – 2014 var det svak nedgang i kommunale boliger

 Færre plasser i spesialisthelsetjenesten

 Kortere behandlingsforløp innen rus- og psykiatri



 Betyr: flere vanskeligstilte til bydel

 Betyr: strengere prioritering til kommunale boliger

 Betyr: kommunal bolig tildeles de mest vanskeligstilte 

 residualisering
Konsekvens:

Et reelt sett kraftig svekket tilbud 

av kommunale boliger!



Normaliseringsprinsippet innebærer:
• Selvbestemmelse

• Menneskeverd

• Deltagelse

• Integrering

Tilbakemeldinger fra «alle»:
• Rusmisbrukere og barnefamilier må ikke blandes

• Psykisk syke og barnefamilier må ikke blandes

Normaliseringsprinsippet

vs.

«barn og rus hører ikke sammen»

En 
utfordring i 
boligsosialt 

arbeid



Har identifisert behov for ti differensierte boligtilbud 
• Forsterkede boliger

• Samlokaliserte boliger med personalbase

– Med tett og stabil bemanning

– Med og uten døgnbemanning

• Samlokaliserte boliger med ambulante tjenester

• Skjermede boliger/skjermet beliggenhet

– Hensyn til beboere og naboer

• Gjennomgangsboliger

Det er også behov for ordinære boliger

Differensierte boligbehov i BGO



Økt bemanningsbehov
• Koordinere arbeidet

• Personale i enkelte av boligene

• Bomiljøarbeidere 

• Booppfølgere 

• Vedtaksteam/saksbehandlere ved Boligkontorene

Kostnader ved ombygging

Tomgangsleie

Kostnader forbundet med 

tiltakene



 Sosiale/menneskelige kostnader
• Utrygge bomiljøer for brukere og naboer
• Ensomhet
• Ustabil og utrygg livssituasjon
• Økt sosial ulikhet
• Økte helseutfordringer
• Økt utenforskap

Økonomiske kostnader
• Kostnader til vedlikehold som følge av: tung slitasje og hærverk
• Husleietap
• Økt bruk av midlertidig botilbud
• Flere innleggelser i spesialisthelsetjenesten
• Fremtidig bydelsbetaling for utskrivningsklare pasienter innen 

rus/psykiatri
• Forebyggende arbeid – større behov for tidlig intervensjon

Kostnader ved ikke å utføre 

tiltakene



• Husstander i kommunale boliger med aktiv sosialsak 
per 2/11-16 – kategorisert etter antall barn:

Barnefamilier

Enslig = 933 husstander Par = 228 husstander
Barn totalt = 

1.432

Husstander totalt 

= 1.162

Antall enslige 

med barn

Antall barn –

enslige

Antall par 

med barn

Antall barn –

par

Totalt antall 

barn

0 barn 642 0 29 0 0 Uten barn: 671

1 barn 90 90 25 25 115

Med barn: 490

2 barn 61 122 42 84 206

3 barn 62 186 51 153 339

4 barn 39 156 34 136 292

5 barn 29 145 30 150 295

6 barn 5 30 10 60 90

7 barn 3 21 2 14 35

8 barn 2 16 3 24 40

9 barn 1 9 9

10 barn

11 barn 1 11 11

Totalt 291 766 199 666 1.432 1.161


