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En spennende konferanse
• Vi vil møte fagfeller og gamle venner
• Vi vil lære
• Av teori
• Av praksis

VELKOMMEN TIL TROMSØ

Boligkonferansen 2018

• Vi vil ha debatt
• Vi vil være aktuelle
• Vi vil utfordre

Utfordring 1: Bostøtte
Den viktigste velferdsordningen for de svakeste. Enkel,
utjevnende og rettighetspreget.
Å indeksjustere en støtteordning som har sakket
akterut opprettholder status quo.
• Boutgiftstak
• Uførereform

Dagens inntekt?
• Inntekten i januar
• gir bostøtte i februar
• for å betale husleia i mars

En ordning for de økonomisk mest vanskeligstilte: Få
har en buffer
• AAP-utbetaling hver 14. dag
• Variasjon i utbetalinger for de med KVP og Intro:
Skulle det ikke lønne seg å jobbe?
Reduserte tilbakebetalingskrav.
• Men endringene fremstår litt som et statlig
sparetiltak
• De vanskeligstilte og kommunene sitter igjen med
regningen

Utfordring 2: Samhandlingsreform

Utfordring 3: Husbanken

• Et ambisiøst prosjekt
• Somatikken var «enkel», nå blir det verre: Rus og
psykiatri er mer komplisert enn en brukket lårhals
• «Follow the money»

• Den Norske Stats Husbank
• 1946: Vi bygger landet
• 200x: Fokus på de vanskeligstilte og samarbeidspartner
og sparringpartner for kommunen
• 2020: Bostøtte og startlån?
• Husbanken er en norsk suksesshistorie, hvordan foredler
vi den:

• Går insentivene i retning best behandling?
• Er det konflikt mellom økonomistyring og gode
pasientforløp?
• Hvem er utskrivningsklar? Hvem har definisjonsmakten?
• Hvordan blir stat og kommune best sammen?

•
•
•
•

Gjennom vingeklipping?
Gjennom å lage den altomfattende statlige instans?
En mellomting?
Eller videreutvikler vi til noe vi ikke har sett før?
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Utfordring 4 – 99:
• Byutvikling og de
vanskeligstiltes rolle

• Høyt sykefravær

• Boligprisutvikling

• Boligforsyning

• Trygdeutgifter
• Universell utforming

• Kommunesammenslåing

• Bomiljøarbeid
• Utenforskap
• Eierlinja
• Leie til eie
• Et mer profesjonelt
utleiemarked
• Økende
sosialhjelpsutgifter

• Digitalisering
• Airbnb
• Hyblifisering
• Tek10 og tek17
• Integrering

Var det noen som var i tvil om hvor mangeartet
boligsosialt arbeid er?

• Integrering og
normalisering vs. gode
bomiljø
• HMS i arbeid med syke
som helst skal bo
hjemme

• Tilskudd til etablering
• Det grønne skiftet og
og tilpasning
innvirkning på
• Kommunetilskudd i
boligarbeidet
ramma

Vi må utvikle oss
• KBL er til for kommunene
• Hva er viktig for deg?
• Høsten 2017: interessentanalyse
•
•
•
•

Dere vil ha boligkonferanse
…men dere vil like mye ha regionale tiltak
…og informasjonsarbeid er viktig
…og gjerne på Facebook, men helst på gode gammeldagse
nyhetsbrev

• Dette vil vi få til
• Mer av det vi allerede gjør bra
• …og mer av det vi ikke allerede gjør.
• …men det koster
• …både penger og tid

En praktisk øvelse
• Åpne en nettleser
• Tast inn: www.facebook.com/kblbolig
• Klikk på
• Klikk på
• Klikk på

Ha en fantastisk konferanse i nydelige Tromsø!
Invester en time til landsmøtet i kveld!
Bidra og kom med innspill på mail, Facebook, og andre
steder! Vi blir ikke bedre enn medlemskommunene
gjør oss!

• Klikk på
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