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Samordning og utfordringer  
 

Hvilke utfordringer vil Nesodden kommune møte i 

arbeidet med løse de boligsosiale utfordringene?   

 
Policyanalyse, utvikling og iverksetting av offentlig politikk 



 Status på det boligsosiale arbeidet i Nesodden kommune 

Husbankens «bolig for velferd» kommuneprogram  

 

 Teoretisk utgangspunkt 

– Policyanalyse  

– Gjenstridige policyproblemer 

 

 Hva bør Nesodden kommune være bevisst når de går inn 

i Husbankens kommuneprogram «Bolig for Velferd»? 

– Gjenstridig policyproblemer; hva kan vi forvente oss av 

utfordringer?  

 

 

 

Si noe om  



 Kommunale planer ivaretar det boligsosiale perspektivet 

 Gir et godt bilde av situasjonen, utfordringene 

 Mangler beskrivelser av rolle- og ansvarsfordeling 

 Mangler felles målsettinger og felles strategi 

– Kommuneplanenes samfunnsdel: Strategisk boligutvikling for og 

boliger til vanskeligstilte omtales i liten grad. 

– Boligsosial handlingsplan:  

– Beskriver utfordringene i NK godt.  

– «Kommunen bør gjennomgå organiseringen for å løse identifiserte 

utfordringer» Uten spesifisert ansvar eller konkretisert innhold. 

– Årlig budsjett 

– Ingen plan for NAV 

Status boligsosialt planarbeid 

 i Nesodden kommune 



 Utpreget siloorganisering 

 Få felles målsettinger 

 Tjenestene opptatt av å værne om «egne brukere», egne 

avdelinger og egne budsjetter 

 Få formelle samarbeidsarenaer, det meste av 

samarbeidet er uformelt 

 Stor velvilje blandet de ansatte til å hjelpe vanskeligstilte 

 Uklar rolle- og oppgavefordeling 

 De ulike avdelingene dekker i stor grad alle tjenestene 

egne brukere har behov for.   

 

 

Status organisering boligsosialt arbeid 



 Veldig fragmentert 

 Mangler samlet oversikt over brukere som søker 

kommunal bolig,  

 Mangler tilstrekkelige og formelle tildelingskriterier 

 Uskikkethet om hvilke søkere som har størst behov 

 Konflikt 

 

Eks: tildeling av kommunale boliger 



 Svert liten sirkulasjon i kommunal boligmasse 

 Manglende bo oppfølging 

 Manglende oppfølging av utgående leiekontrakter 

 Få alternative boliger  

 Mangler rutiner for å øke sirkulasjonen  

 Bør etablere samarbeid om startlån og oppfølging av 

bosatte i kommunale boliger. 

 

Kvalitetssikring av private utleieenheter 

 Krav til kommunalt godkjente utleieenheter medfører 

begrenset tilgang til det private leiemarkedet.  

 

Eks: sirkulasjon i kommunal boligmasse  



 Kommunal boligmasse vurderes som uegnet til sitt formål 

 

 Relativt høy dekningsgrad av kommunale boliger i forhold 

til andre Follokommuner.  

– Lite antall boliger for vanskeligstilte, men høyere antall 

trygdeboliger og omsorgsboliger 

 

 Mangler gode kommunale boliger til flere brukergrupper, 

særlig til de vanskeligst stilte, brukere med store 

utfordringer knyttet til rus og psykiatri. 

 

 

Eks: Kommunal boligmasse og fremtidige 

behov 



 Flere utfordringer i arbeidet med å være en aktiv aktør i 

boligutviklingen. 

 Krav i regional areal- og transportplan gjør det krevende å 

bygge ut rimelige boliger (80-20). 

 Økende andel vanskeligstilte på boligmarkedet fremover. 

 Lav andel boligblokker. 

Eks Strategisk boligutvikling 



Boligsosialt arbeidet i Nesodden 



Strukturering av et policyproblem 

Policyproblem er observasjon + verdi  



Gjenstridig policyproblem 

aktører Mange på flere nivåer 

alternativer mange 

interesser/verdier konflikt 

resultat/produkt Sikkert/usikkert (Privat boligmarked) 

utfall  Kalukulerbart/ ukalkulerbart 

Boligsosialt arbeid 



 Key ingredients in solving or at least managing complex 

policy problems include successfully working across both 

internal and external organizational boundaries and 

engaging citizens and stakeholders in policy making and 

implementation. Wicked problems require innovative, 

comprehensive solutions that can be modified in the light 

of experience and on-the-ground feedback.” 
(Tackling Wicked Problems, A Public Policy Perspective; Australian Government, Australian Public Service Commission. 

Commonwealth of Australia 2007.) 
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Difi anbefaler:  
Gjenstridige problemer kan bare løses gjennom:  

– Et tydelig politisk lederskap  
– Ta initiativer og beslutte strategiske mål 

– Samordningsutfordringene må synliggjøres og løftes frem 
– Bredden av konsekvenser på tvers av sektorer må synliggjøres 

– De gjenstridige problemene må identifiseres innen hver sektor eller i 

grenseflatene mellom sektorene 

– Det må legges et løp for hvordan arbeidet med problemene skal foregå 

– Område eller sektorgjennomganger kan være et godt verktøy for å 

identifisere gjenstridige problemer 

– Prosesser og arbeidsformer må støtte opp under samordning 
– Prosedyreregler og retningslinjer bør sikre at gjenstridige problemer 

fanges opp på et tidlig tidspunkt og at det skjer en tidlig avklaring av 

ansvar for videre prosess, hvem har aksjer 

– Ledere og ledelse i forvaltningen må få og bruke handlefrihet slik at 

samordningshensyn ivaretas  



 

Utforming og iverksetting av offentlig politikk 

policyanalyse (Howlett) 

agendasetting 

formulering 

    beslutnings- 

      taking 
 

implementering 

evaluering 



 Agendasetting: den mest kritiske fasen i policysirkelen  

Måtene et problem blir anerkjent på, er viktige 

forutsetninger for om og hvordan problemet vil bli 

løst.  

– hvilke ideer problemet bygger på?  

– hvilke aktører deltar? 

– hvilke strukturer er involvert?  

 

 Formulering hvilken forståelse av et problem vektlegges 

og gjøres gjeldene?  



 Beslutningstaking, velger retning for videre handlinger  
– negative 

– positive og  

– ikke-avgjørelser  (det som ikke tematriseres) 

 Iverksetting 
– Aktører.  Hvem er de? Hvilke interesser og ressurser har de? 

– Verktøykassen: klar sammenheng mellom mål og midler? 

– Arena for omkamp om mål og virkemidler. 

– Iverksettingsapparatet – mer eller mindre komplekst 

– Omgivelsene – legitimitet og popularitet for målsettinger og 
virkemidler?  

 Evaluering 
– Evaluering og læring 



Forventede utfall av policy-prosesser  

 Boligsosialt arbeid i NK er preget av Omstridt 

 Normale policy endringer: mindre endringer gir lagvis politikk;  

aktørene, ideene og institusjonene endrer seg veldig sakte 

 Atypiske policy endringer: fundamentale og substansielle endringer av 

policy involverer endringer i grunnleggende sett av policy ideer, institusjoner, 

interesser og prosesser 

 Fortløpende lagvis politikk kan føre til at  duplisering av initiativ, 

forvirring rundt policy mål og inkonsistent bruk av policy instrumenter. 



Forventede utfall av policy-prosesser  

 Layering kan føre til mislykket politikk, det kan undergrave policy monopol 

og kan så lede til en atypisk policy endring 

 To andre typer policy endringer: 

 Systemiske forstyrrelser: eks: makroøkonomiske faktorer / kriser 

utenfor systemet og vedvarende oppmerksomhet kan føre til at nye 

aktører trer inn 

 Delsystemers søl/ policy søl: når ulike delsystemer trer over i hverandre 

eller møter hverandres grenser (Bakgrunnen til NAV-reformen). 



Deltar i Husbankens kommuneprogram «Bolig for velferd»  

«Hvordan ulike sektorer og forvaltningsnivåer kan arbeide 

målrettet og samarbeide om boligsosialt arbeid for å skaffer boliger 

til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til 

å mestre boforholdet.» 

Nesodden kommune skal utarbeide en handlingsplan med 

langsiktig del og en del over årlig innsats.  

– Årlig rapportering på måloppnåelse  

– Halvårlig rapportering på status i arbeidet.  

– Sluttrapport i avslutningsfasen av programmet gir føringer for 

videreføring.  

– Husbanken følger opp rapporteringen fra kommunen. 

NY GIV  

i planarbeidet for Nesodden kommune?  

https://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/bolig-for-velferd/
https://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/bolig-for-velferd/
https://www.husbanken.no/boligsosialt-arbeid/bolig-for-velferd/


Policyproblemer som urealiserte behov, verdier og muligheter til 
forbedring.  

 

Boligsosialt arbeid i Nesodden kommune 

 Dette spesifikke policyproblemet påvirker hva vi bør ha fokus på for 
å lykkes i policyprosessen. Hva bør på plass i handlingsprogrammet?  

1. Planarbeid (dokumentasjon/ mål/handling)  

2. Formelle strukturer (organisatoriske følger ansvar og myndighet) 

3. Formelle forpliktende samarbeidsarenaer med myndighet 

 

 felles problemforståelse på tvers av sektorene.  

 Samordningsutfordringene  og konsekvensene i og på tvers av 
sektorene må løftes frem. 

 Bredden av konsekvenser på tvers av sektorer må synliggjøres.  

 De gjenstridige problemene må identifiseres innen hver sektor eller i 
grenseflatene mellom sektorene 

 

 

Hvordan gripe handlingsrommet?  



Foranalysen (nøytral evaluator???) bidrar til at problemene 

blir bredt anerkjent.  

 

 Analyser på tvers av og i hver sektor (nettverksanalyser) 

 Nye grupper høres, både ledelse og tjenesteutøvere, (negativt at 

brukerne ikke hørt) kan bidra til nyansert virkelighetsforståelse 

 Omfattende og ærlig beskrivelse, et bredt spekter av problemer 

løftes frem.  

 Alle har tilgang til analysen, kan bidra til økt kunnskap på tvers av 

sektorer, gi likere problemforståelse, økt forståelse for 

utfordringene på tvers av sektorene.  

 Burde vært gjort økonomiske analyser og generelle analyser 

av organisering og maktstrukturer i Nesodden kommune.  

 

Agendasetting 



 Noe variasjon i hvilke ideer problemet bygger på samtidig 

som flere kunne vært nyansert og drøftet. 

– Eks krav om kommunal godkjenning gir færre boliger på 

boligmarkedet det private boligmarkedet. Streng praksis i flere år, 

har bidratt til at flere har fått utleieenhet kommunalt godkjent?  

Det som ikke nevnes /problematiseres foranalysen:  

 policyproblem privat marked, ikke offentlig styrt?  

 Hva koster dagens organisering og problemløsning Nesodden 

kommune. Hvilke økonomisk intensiver bidrar til dagens 

praksis i hver enkelt sektor og på tvers av sektorene?  

 Grunnleggende om organisering i Nesodden kommune: ujevne 

sektorer i størrelse, organisering, makt og innflytelse.  

 

Agendasetting forts.  



 

Andre aktører enn foranalysen til Rambøll setter dagsorden 

 debatt om hardbruks hus i avisa, ingen vil ha dem i 

nærheten av seg.  

 Politikerens ønsker og mål. 

 

Gir prosessen tilstrekkelig rom for ideer? 

 

Agendasetting forts. 



 Planarbeidet må forbedres og struktureres (utforming, eierskap 
evaluering, og systematisk høres på tvers) 

 Ansvar og myndighet må samsvare: Etablere formelle 
samarbeidsstrukturer som følger ansvarsområder (makt- 
ansvar) 

 Anerkjenne og etablere struktur for å ivareta ulike og flere 
parallelle ideer og forståelser av årsak-virkning. 

 Konkurrerende mål bør anerkjennes og struktureres  

 Rolle- og oppgavefordeling bør defineres 

 Siloene bør bygges ned og bør tjenestene standardiseres og 
tildeles på tvers av siloene? .  

 

Bidrar til likere problemforståelse få frem ulikhet 

Kan gi nye ideer. Etablere felles mål og mer samstemt 
politikkutforming? 

 

 

Avgjørende i videre arbeid med  

agendasetting: 



Hvilken forståelse av et problem vektlegges og gjøres gjeldene?  

Identifisering og vurdering av løsninger til policyproblemet. 

 

 Foranalysen peker på muligheter (formulering) anbefalinger og gir 
eksempler fra andre kommuner (peker). 

 Nå vurderer noen i Nesodden hva som bør bli neste steg i 
prosessen? Hva er videre prosess? NAV ikke en del av dette.  

 5 mnd. siden foranalysen ble presentert uten at det er lagt en prosess 
videre:  
– Foranalysen diskuteres i og mellom tjenesten, (hvem har ansvar, hvorfor er 

det slik) ulike aktører er i gang med å posisjonere seg i forhold til videre 
prosesser som kommer. 

– Konkret endringsarbeid er i igangsatt uten flere foranalyser og uten formelle 
beslutninger. (Eks: NAV kommunalt godkjente boliger)  

– Denne lange tidspausen uten planlagt videre prosess er trolig uheldig og 
sementerer eksisterende praksis og gir rom til maktbruk innefor de uformelle 
systemene  

– Nye forståelser av et problem for mer betydning og gjøres gjeldene.  

– Sementeres lanserte løsningsforslag?  

 

 

Formulering 



Når NK skal i gang med videre formulering, hva vil være viktig da?  

 Åpne prosesser på tvers med rom for idemyldring, høy takhøyde  

 At prosessen bidrar til å skape en felles problemforståelse 

 En bør styre hvem som deltar f.eks brukerne bør høres og andre grupper som i 
mindre grad høres)   

 Nye faggrupper kan møtes i nye arenaer; det kan gi nye gode ideer og 
løsningsforslag. Løsning på tvers  av sektorer 

Formuleringsfasen er ikke avhengig av en klar problemforståelse og det kan 
være en rekke deltagere. 

 

Når en gjennomgår et helt politikkområde er det en fordel at flere ideer eller løsninger 
til utfordringene kan ses sammenheng  

 Flere løsningsforslag bør utredes hver for seg og de bør ses i sammenheng. 

 

 Eks. Kommunalt godkjente utleieboliger: 
– Forståelse av at dette begrenser tilgangen på boliger i det private leiemarkedet legges til grunn  

– Kunne gjort som Stavanger, etablert en ordning med krav om at alle skal ha kommunalt 
godkjente utleieleiligheter «ryddet opp i utleiemassen»  

– Hva betyr det for kvaliteten på boligene som vanskeligstilte bor i?  

– Hvordan påvirker dette den generell inkluderingen? (barn og unge) 

 

 

Formulering forts. 



Hvordan få til gode prosesser beslutningstaking hvor en finner 
retning for videre handling?  

 Positive (endre) 

 Negative (ikke ende) 
– Ikke- avgjørelser (muligheter til avvike fra status quo ble ikke vurdert i 

fasene agendasetting og formulering)  

 Bør vær mulighet for helhetlig beslutningstaking for hele 
politikkområdet, sektorovergripende. (Færre ikke-avgjørelser)  

 Konkret:  
– Få felles mål  

– Ny organisering  

– Klare ansvaras- og oppgave linjer 

– Tjenester på tvers av målgrupper 

– Likere tjenesteyting på tvers av avdleinger? 

– Mer koordinert bruk av virkemidler på tvers av sektorer.  

 

Beslutningstaking 



 De ulike aktørene har ulike interesser og ressurser. 
Organiseringen i kommunen legge føringer på hvilket resultat 
som er mulig -  dette peker på status que. (eks 
målgruppeorganisering) 

 Det er i varierende grad klar sammenheng mellom mål og 
midler.  

 Samtidig er det usikkerhet og politikkområdet inkluderer privat 
boligbygging. Andre aktører påvirker 

  Arena for omkamp om mål og virkemidler. 

– Komplisert iverksettingsapparatet, ulike makt og påvirkningsmulighet  

– Debatt i media, hvor skal hardbrukshusene ligge?  

– Klare mål ansvarsforhold/ vs kompetanse, motivasjon og interesse 
hos de ansatte som avgjørende for vellykket iverksetting 

 Knytte dette til sektorenes ordinære tjenester (økonomiplanen) 

 

Iverksetting 



 Utformingen av «programstyret» av 

kommuneprogrammet blir vesentlig.  

 Skal en endre eksisterende planverk? Kan være vesentlig 

og av betydning for hvilken evaluering og læring som kan 

gjøres og  

 Eks: Pr. dags dato er det ingen kommunal planer som 

omfatter NAV sitt område.  

 Evaluering er starten på agendasettingen.  

Evaluering 
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Takk for oppmerksomheten! 

Ta kontakt! 

Åse Tea Bachke 

92 02 44 87 
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