Oppsummering av kafèbord-dialogene
1. Å bosette “Den sammensatte brukeren” har vi ofte store utfordringer med. Gråsonene er mange og ansvarslinjene uklare. “Den
sammensatte brukeren” kan være brukere som har en oppførsel og omgang med andre mennesker som truer samfunnssikkerhet
til den øvrige befolkningen ved bosetting. Psykiater Karl Henrik Melle sier: “Hvis vi gir for mye menneskerettigheter til én person
kan det gå ut over menneske-rettighetene til andre personer i samfunnet”. Hvilke refleksjoner har dere om dette?
Samtalens høydepunkt
Råd til administrasjonen
Tema vi tar med videre
 Individets behov må i enkelte
 Tettere samhandling vedrørende
tilfeller vike for helhetens hensyn
kommunestyrevedtak – spesielt når
vedtak er vanskelig å utføre
 Politikerne støtter de vurderinger
 Bli handlingsretta
boligkontoret har gjort
 Det må settes trykk på tomtekjøp,
 Området må settes på dagsorden
boligutvikling fra politisk til
hos administrasjonen
administrativt nivå og vice versa
 Tettere samhandling vedrørende
kommunestyrevedtak – spesielt når
vedtak er vanskelig å utføre
 Man må tørre å bruke bo-historikken
til å ta vanskelige beslutninger
 Kommunen må kvittes seg meg
ghetto plassene, og etablere
midlertidig enkle bohenheter for å
ivareta både innbygger + nærmiljø
 Politisk ansvar å legge til rette for
boliger til denne gruppen
 Tomtepolitikken må prioriteres
 Det må tas en total gjennomgang på
boligmassen
2. Vi har beskrevet flere målgrupper i boligsosial handlingsplan som har behov for boligsosial oppfølging. Økonomiplanen legger til
grunn at tjenester som kan samordnes skal samordnes slik at ressursbruken sikrer bærekraft i dag og fram i tid. Hvilke kriterier
bør ligge til grunn når vi samordner boligsosiale tjenester?
Samtalens høydepunkt
Råd til administrasjonen
Tema vi tar med videre
 Helhetlig oversikt – noen må ha den
 Samhandling og samarbeid mellom
 Helhetlig oversikt
de ulike virksomhetene
 Egna bolig – samordning av tenkning
 Behovet personen har skal styre
og handling
 Utøvelse av ledelse for samordning
 Drakamp mellom ulike
 Hva er egna?
 Alle må se nytten av samordning
grupperinger om boligtildeling –
prioritering
 Langsiktig tenkning – tenke mer likt,
 Drakamp mellom ulike grupperinger
 Ta med spørsmålet i gruppa
nytt og sammen
om boligtildeling – prioritering
 Mest mulig info til nabolaget – fører
 Løfte tema politisk (->VBS) for å få
til samordning
fokus på tematikken. Hva er egna
bolig – hvilke grep må vi ta for å få
 Behovet til personen skal styre
en helhetlig boligpolitikk? Finne en
tiltaket, ikke situasjonen personen
form som skaper engasjement og
er i
eierforhold.
 Dynamisk prosess
 Avklare hva som er godt nok?
 Vi må ha oversikten over
boligtildeling
 Drakamp mellom ulike grupperinger
om boligtildeling – prioritering
 Taushetsplikt – problematikk –
hvordan håndtere det?
Beslutningsprosessen er viktig
 Moral og etikk knyttet til
atferd/sammensatte behov
 Tydelige kriterier for beslutning
 Rettferdig fordeling krever klare
regler
 Totaloversikt over hva vi tilbyr av
bolig: hva har vi? Hva tilbyr vi? Hva
har vi i dag? Hva skal vi tilby i
framtid? Egnethet og kvalitet på det
vi har?
 For lite oversikt gir lite kunnskap –
vanskelig for engasjement og
beslutning
 Langsiktig plan
 Hvor mye skal overlates til private
aktører og ikke -> sentrumsplanen
viktig

3. “Å ha et egnet og trygt sted å bo, er grunnleggende i Norsk velferdspolitikk”. Det boligsosiale arbeidet skal omfatte alle vi
definerer som vanskeligstilt. Vi skal ha et gjennomgående folkehelseperspektiv i alle tjenester hvor målet er at folk skal mestre
sitt eget liv. Hva er en vanskeligstilt innbygger i Verdal?
Samtalens høydepunkt
Råd til administrasjonen
 Person som har en sammensatt
 Å få samordnet og se helheten til
problemstilling (rus/psykiatri,
innbyggeren.
arbeidsledighet, sosial “nød”
 Rustjenesten må ha ressurs til
 De som ingen vil ha rundt seg
“utekontakt”- arbeid direkte mot
(nimby)
brukeren.
 Vanskeligstilt i Verdal kommune i
 Behov for tydelig definisjon av
prioritert rekkefølge: 1.
vanskeligstilt
Rusmisbrukere uten egen bolig. 2.
 Hva Verdal kommune/adm legger i
økonomisk vanskeligstilte
begrepet
innvandrere. 3. økonomisk
 Vanskeligstilt når det gjelder
vanskeligstilt “Verdaling” uten
boligsosialt arbeid
arbeid, ung ufør, innbygger med
 Sørge for at politiske vedtak blir satt
psyk.lidelser.
ut i livet, jf “småhus-saken”
 En vanskeligstilt innbygger i Verdal
 Få på plass/søke om nødvendige
er person som har havnet i en
tilskuddsordninger som finnes på
situasjon hvor vedkommende ikke
nasjonalt plan
kan ta vare på seg selv, mangler styr
på økonomien. Mister/ikke har
bolig.
 Unge i “ny-etableringsfasen” som
ikke kommer inn på boligmarkedet.
 Om du er vanskeligstilt i “øyeblikket”
er det ikke alltid mye
veiledning/hjelp å som skal til for å
komme på rett kjøl!

Tema vi tar med videre
 Vanskeligstilt når det gjelder
boligsosialt arbeid
 Vanskeligstilt innbyggere i Verdal!

