
Kategorisering av boligsøkere i risikogrupper

Riktig leietaker i riktig bolig

Boliger for fremtiden 10-11 feb

Anne Sigrun Endresen Cathrine Lunn
Saksbehandler helse og omsorg Saksbehandler psykisk helse og rus
Tjeneste og utviklingsavdelingen Tjeneste og utviklingsavdelingen



Tjeneste og utviklingsavdelingen (TUA)

Behandler søknader og fatter vedtak om helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Kongsberg kommunale eiendom KF
• Kommunale utleieboliger
• TUA – 224 kommunale boliger

Borettslag
• Kommunen har tildelingsrett
• TUA – 101 leiligheter med innskudd

3 saksbehandlere som jobber med blant annet boligtildeling

Hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), opphold i institusjon, tilrettelagt bolig, 
avlastning, rehabilitering, psykisk helse og rus team, dagaktivitetstilbud, omsorgslønn, 
brukerstyrt personlig assistent og omsorgslønn

• Psykisk utviklingshemming (Bente Anita)
• Psykisk helse og rus (Cathrine)
• Fysiske funksjonsnedsettelser (Anne Sigrun)



Utfordring – riktig leietaker i riktig bolig

Kanskje boligen er egnet….  men er det riktig  bomiljø?

Hvilke risikoer gir et leieforhold i denne boligen?

Er boligen egnet?

Hva er leietakers behov?

Hva kan vi fremskaffe av boliger?

Mange forhold spiller inn… et evig puslespill!



Trygg hjemme

Bilde fra Laagendalsposten

NOU 2012-4 Trygg Hjemme

«Trygg hjemme»-samarbeidet driftes av en arbeidsgruppe 

med representanter fra alle aktuelle kommunale 

tjenesteytere.

• Brann og redning

• Tjeneste- og utviklingsavdelingen

• Hjelpemiddelkontoret

• Integrering

• Kongsberg kommunale eiendom KF

• Psykisk helse og rus

• Hjemmetjenesten

• Kommuneoverlegen



Trygg hjemme

Kategorisere bolig og leietaker mot ovennevnte risikogrupper

NOU 2012-4 Trygg Hjemme

Tverretatlig gjennomgang:
Kategorisere leiligheter og 
leietakere i risikogrupper.



Kategorisering av leiligheter

Varsle:
• Brannalarm med direkte varsling 

åpner for RG 2-7

Slokke:
• Sprinkelanlegg eller vanntåke 

åpner for RG 4-7

Redde:
• Døgnbemanning åpner for RG 0-7
• Leilighet på bakkeplan OK for RG 0-7
• Rømningshøye 3-5 m OK til RG 3
• Rømningshøyde over 5 m OK til RG 1
• Døgnbemanning, vanntåke og sprinkel 

er kompenserende tiltak

Risikogruppe:
• RG settes på laveste score for V-S-R
• Kongsberg Kommunale Eiendom KF 

har satt risikogruppe for hver eneste 
leilighet, og gitt kopi til oss i TUA

• Med skjema på hver eneste leilighet 
så vet vi hvilke tiltak som bør 
iverksettes for å gjøre leiligheten 
egnet for høyere risikogrupper

Merk! Vi får ikke alltid iverksatt ønskelige 
tiltak. Mer om det senere.



Kategorisering av leietaker
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Kategorisering av leietaker
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KKE får kopi av skjemaet og sjekker at det er match mellom DENNE risikogruppen/leietakeren og den aktuelle boligen.

Ti l tenkt bolig med bemanning



Mismatch mellom bolig og leietaker – hva gjør vi?

Når brikkene ikke passer Når tryllehatten ikke finnes

Da er tid for tverretatlig samhandling…



Vurderinger – håndtering av mismatch

3

• Avkrysning på forflytningstid 
gir RG4 eller høyere

• Ingen lang forflytningstid 
gir RG 0-3 

• På forflytningstid så er 
det kun sprinkel eller 
vanntåke som ivaretar 
risikogruppe 4-7
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Vurderinger – håndtering av mismatch?

• En som har lang forflytningstid bør altså bo sprinklet

• Hvis vi ikke har ledig en sprinklet bolig så blir det mismatch

• Hva gjør vi da med tildeling?
• Installerer vanntåke eller sprinkel… hvis vi har penger…. som vi sannsynligvis vi ikke har.

• Vi kan utsette tildeling/innflytting fordi vi ikke kan tilby en egnet bolig

• Vi har ingen fasit….
• Men viktig å vurdere risikoen for beboer, uansett om han/hun blir boende eller tildeles ny bolig

• Vi registrerer det som et avvik når vi må gjøre tildeling som gir mismatch mellom bolig og leietaker 
• Jobbe målrettet og langsiktig. Med kartleggingen vi nå gjør så har vi bedre kontroll fordi vi avdekker 

risikoforhold på en bedre måte.

• Tenk over: Hva er alternativet for boligsøker? Bli boende på opprinnelig bosted, hvor det ikke er 
hverken sprinkel eller annen tilrettelegging?  

• Vi klarer ikke bli kvitt all mismatch, men vi får synliggjort utfordringene.  



Samarbeid gir resultater

Peckelsgate9



Samarbeid gir resultater

Tusen Takk for oss!


