
HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM EGEN LOV FOR BOLIGSOSIALT ARBEID  
 
Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av Larvik kommunes bolignettverk, som består av ansatte fra 
kommunens ulike tjenesteområder.  
 
Bolignettverket mener det er positivt med en egen lov for boligsosialt arbeid. Det er viktig å presisere 
det boligsosiale feltet som velferdsområde på linje med helse, utdanning og arbeid. Det vurderes 
sannsynlig at en egen lov kan bidra til økt måloppnåelse og mer likeverdig tjenesteyting for 
vanskeligstilte på boligmarkedet. En egen lov kan samtidig gjøre det enklere å få oversikt over ulike 
ansvarsforhold og styrke forutsetningene for samhandling mellom aktuelle aktører.  
 
Internasjonale forpliktelser 
I mai 2020 vedtok kommunestyret ny Kommuneplanens samfunnsdel for Larvik kommune. Planen er 
basert på FNs bærekraftsmål, og øvrig planverk skal relateres til sju prioriterte bærekraftsmål. Blant 
disse finner vi God helse, God utdanning, Bærekraftige byer og lokalsamfunn og Samarbeid for å nå 
målene. Alle disse kan relateres til boligsosialt arbeid. Det vurderes derfor både viktig og relevant at 
lovforslaget knyttes opp mot internasjonale forpliktelser med fokus på menneskerettigheter, helse 
og velferd.  
 
Faglig og økonomisk samarbeid 
Vi mener det er svært viktig at Husbanken videreføres som faglig og økonomisk samarbeidspartner 
for kommunen. Vi trenger en koordinerende aktør som tilrettelegger for kunnskapsutvikling, 
erfaringsutveksling og innovasjon. Samtidig er det økonomiske samarbeidet en forutsetning for at 
kommunen skal kunne tilby velfungerende finansieringsordninger for vanskeligstilte på 
boligmarkedet.  
 
Strategisk planlegging, samordning og samhandling 
Vi slutter oss til at det er behov for å tydeliggjøre kommunens ansvar på strategisk nivå, med 
planlegging, samordning og samhandling, både for å ivareta den enkelte innbygger og 
lokalsamfunnet. En presisering av plikt til å ivareta boligsosiale hensyn i overordnet planlegging kan 
styrke mulighetene for at arbeidet skal preges av en sosial og helhetlig boligpolitikk, framfor en 
avgrensning til boligsosial politikk.  
 
En tydeliggjøreing av ansvar for medvirkning kan bidra til økt bevissthet slik at medvirkning i større 
grad benyttes som verktøy i samhandling. Brukernes behov kan bli bedre ivaretatt og at kommunen 
kan potensielt få innspill til å løse sine oppgaver på nye måter. Økt samhandling mellom aktørene 
kan styrke forutsetningene for varige løsninger. Det er viktig at loven gir rom for at samhandlingen 
kan bli konstruktiv og effektiv.   
 
Saksbehandling og klageadgang 
Det vurderes hensiktsmessig at det skal fattes enkeltvedtak ved avgjørelser knyttet til søknad om 
bistand til å skaffe eller beholde bolig. Likeledes at hovedinnhold i vedtaket skal angis. Det kan styrke 
alle involverte parter, spesielt i saker som har en vedvarende karakter. En presisering av klagerett 
tydeliggjør den enkeltes rettigheter og kan bidra til å sikre ansvarlig saksbehandling. Vi mener 
samtidig det vil føre for langt å gi enkeltpersoner krav på bolig. Lovforslagets presisering av 
kommunens plikt til å gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet vurderes 
derfor å være hensiktsmessig.  
 
 
 
 
 



Innlemming av øremerkede tilskudd 
Kommunen er tettest på de lokale utfordringene, og dermed nærmest til å definere aktuelle tiltak. 
Det vurderes derfor hensiktsmessig at kommunen får mulighet til å disponere tilskuddsmidler slik at 
de kan tilpasses lokal kontekst. Trange kommunale budsjetter kan imidlertid gjøre det utfordrende å 
sikre at øremerkede midler som er omgjort til rammetilskudd faktisk benyttes til formålet. Mange 
ulike målgrupper og behov medfører ofte en prioritering av lovpålagte oppgaver. Vi slutter oss derfor 
til vurderingen om at en egen lov styrker sannsynligheten for at det avsettes midler til boligsosialt 
arbeid i det kommunale budsjettet.  
 
 
Innføring av tilsynshjemmel 
Tilsyn fra statsforvalter vurderes som en positiv mulighet for å kvalitetssikre arbeidet og som arena 
for kunnskapsutvikling. Under forutsetning av at statlig tilsyn vil bidra til dette ønskes en slik hjemmel 
velkommen. For å få fullt utbytte av ordningen bør statsforvalter være tilgjengelig for faglig 
veiledning og kunnskapsutveksling også utenom tilsyn. Det vil være viktig å sette fokus på helheten i 
det boligfaglige arbeidet, inkludert strategisk planlegging og samhandling for en sosial og bærekraftig 
utvikling.    
 
Lovforslaget vil ikke innebære vesentlige endringer for hvordan vi løser det boligsosiale arbeidet i 
Larvik kommune. Mye er allerede godt ivaretatt i kommunen. Vi vurderer likevel at det kan legge 
kraft bak den nye nasjonale strategien for sosial boligpolitikk, og bidra til å styrke kommunens 
samlede innsats. Det er imidlertid en forutsetning at kommunen har tilgang til nødvendige ressurser 
slik at innsatsen kan utøves som helhetlig praksis med god faglig kvalitet.  
 
 


