
Veileder i arbeid med bostedsløshet 

Innledning. 
Det er en menneskerett å ha en god og trygg bolig. Personer som har problemer med rus, psykiske lidelser, sitt 
sosiale liv eller økonomi har også krav på å bo. 
 
I Norge var det 1996  6200 registrerte bostedsløse, i 2003 var dette redusert til 5200. Reduksjonen var i Oslo, 
for det øvrige land var det en liten økning, men med store variasjoner mellom kommuner. De bostedsløse hadde 
i 2003 vesentlig større problembelastning mht rus og psykiatri enn i 1996 
 
Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer eid eller leid bolig, men er henvist til tilfeldige eller 
midlertidige boalternativer, samt personer som ikke har ordnet oppholdssted for kommende natt. 
 
Bostedsløs i Norge i liten grad synonymt med uteligger. Husstandene er under tak, men har et utilfredsstillende 
liv med midlertidige og ofte dårlige oppholdssteder. 
 
Denne veileder er utarbeidet som et vedlegg til sluttrapporten i Prosjekt bostedsløse. Innholdet er basert på de 
erfaringer som er samlet i Prosjekt bostedsløse, men tar også med erfaringer som Husbanken og 
prosjektdeltakerne har gjort i sitt øvrige boligsosiale arbeid. Målgruppe for veilederen er ansatte i kommunal og 
statlig virksomhet, samt frivillige organisasjoner som arbeider med bostedsløse og motvirking av bostedsløshet. 
 
De som ønsker mer detaljert kunnskap om Prosjekt bostedsløse og dets erfaringer finner sluttrapporter fra alle 
delprosjektene på www.husbanken.no/bostedslose . Prosjektdeltakerne var Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, 
Kristiansand, Tromsø og Drammen kommuner samt de frivillige organisasjonene Kirkens Bymisjon i Oslo, 
Frelsesarmeen i Oslo og Kirkens sosialtjeneste.. 
 
Fafo Rapport 465 som er en kortversjon av rapporten ”Den vanskelige fortsettelsen” og strategidokumentet ”På 
vei til egen bolig” fra fire departementer bruker eksempler fra Prosjekt bostedsløse. Rundskriv U-10/2002 
Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold gir både eksempler og veiledning i arbeidet. Disse 
dokumenter er godt kjent dem som arbeider innen fagfeltet.   

Kommunale strategier mot bostedsløshet 
Systematisk og samordnet arbeid kreves for at en kommune skal redusere og motvirke bostedsløshet. Ulike 
etater/enheter i den kommunale organisasjon og samarbeidspartnere som boligforvaltere, frivillige 
organisasjoner og namsmenn må samarbeide mot felles mål.  
 
Prosjekt bostedsløse utarbeidet en mal for kommunalt strategiarbeid mot bostedsløshet.  Med utgangspunkt i 
boligkriterier, tjenestekriterier og samarbeidskriterier kunne kommunene utarbeide en strategi. På 
www.stavanger.kommune.no finner du et eksempel på en politisk vedtatt plan utarbeidet med utgangspunkt i 
veilederen. 
 
Noen kommuner har i stedet valgt å legge spesiell vekt på bostedsløshet i sine boligsosiale handlingsplaner. Et 
eksempel på dette fins på www.drammen.kommune.no . Andre har valgt å legge en samlet strategi mot 
bostedsløshet inn i boligpolitiske dokumenter. Dette gjelder bl.a. Bergen.  Den boligpolitiske handlingsplan fins 
på www.bergen.kommune.no  Trondheim kommune har valgt å lage en egen politisk sak om arbeidet mot 
bostedsløshet. Den fins under søkeord bostedsløse på www.trondheim.kommune.no   
 
Bydel St. Hanshaugen i Oslo var deltaker i prosjekt bostedsløse og opprettet et ”Boligtorv” som kjerne i sin 
veiledningstjeneste og en boligkjede for vanskeligstilte i bydelen. Dette arbeidet medførte raskt at hospitsbruk 
ble avviklet.  Rapporten fra dette tiltaket fins under prosjekt bostedsløse på www.husbanken.bostedslose.no . 
 
Felles for prosjektkommunene er at de har utarbeidet planer for å etablere boliger for bostedsløse og å 
forebygge at bostedsløshet oppstår.  Felles for alle planene er også å unngå dårlige 
døgnovernattingssteder, og å erstatte midlertidige løsninger med varige boliger. Flere av kommunene 



har utviklet modeller for boliger med booppfølging som er mindre kostnadskrevende enn de tidligere 
midlertidige tilbudene uten oppfølging. 

Tverretatlig samarbeid 

Nasjonalt og Regionalt. 
I Prosjekt bostedsløse samarbeidet Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet 
om oppstart og finansiering. Sosial- og helsedirektoratet og Husbanken samarbeidet om gjennomføring og 
fagutveksling. 
 
I ”På vei til egen bolig”, nasjonal strategi mot bostedsløshet er samarbeidet utvidet med Justisdepartementet og 
Helse- og omsorgsdepartementet. Husbanken sentralt og regionalt skal koordinere de statlige instansers innsats. 
Ut over departementene gjelder dette i særlig grad fylkesmenn, Kriminalomsorgen og UDI. Målet er at statlige 
instanser skal opptre enhetlig overfor kommunene. 

Kommunalt 
I Prosjekt bostedsløse var det et krav at sosialsektor og boligsektor i kommunene skulle samarbeide. Dette ga 
resultater på den måten at instansene samarbeidet om felles løsninger. Det er ikke uvanlig at det er 
motsetningsforhold mellom fagenhetene innen helse og sosial sektor og boligsektor. For å motvirke 
bostedsløshet er det også viktig med samarbeid med namsmenn. Der det fins frivillige organisasjoner innen 
fagfeltet, kan det være nyttig at også de trekkes inn  
 
Dersom det legges arbeid i utarbeidelse av felles mål og handlingsplaner viser det seg at motsetningene blir 
vesentlig mindre. Svært vanskeligstilte, for eksempel bostedsløse eller tidligere bostedsløse, har ofte vanskelig 
for å finne frem i hjelpeapparatet og kan lett falle mellom stoler, og ingen tar ansvar for et helhetlig tilbud. Det 
anbefales utarbeidelse av individuell plan der en legger spesiell vekt på ulike instansers ansvar. Booppfølging 
medfører ikke at hjemmesykepleien, sosialkontor eller andre instanser ikke har ansvar for vedkommende, når 
denne typer tjeneste trengs.   

Mange tidligere bostedsløse trenger oppfølging fra 2. linjetjenesten innen psykiatri eller rus.  

Frivillige organisasjoner 
Noen frivillige organisasjoner har botilbud og booppfølging for vanskeligstilte som prioritert oppgave.  
Rapportene fra de frivillige organisasjoner i prosjekt bostedsløse fins på www.husbanken.no/bostedslose. 
Kommunen må selv ta seg av myndighetsutøvelse som vedtak om tiltak og tjenester, men kan privatisere eller 
konkurranseutsette drift av tjenester. Det er gitt midlertidig dispensasjon fra Lov om offentlige anskaffelser  slik 
at det kan inngås avtaler om boligsosiale tjenester med frivillige organisasjoner uten konkurranseutsetting.   
 
Dersom kommuner vurderer konkurranseutsetting i form av Offentlig privat samarbeid (OPS) der også private 
selskaper kan levere anbud, eller ønsker veiledning om kontraktsinngåelse med frivillige organisasjoner fins det 
veiledningsmateriale på www.husbanken.no/ops..  
 
Frivillige organisasjoner kan eie andeler i borettslag og boligsameier innenfor den 10%-regel som gjelder 
kommune og stat når boligen videreutleies til boligsosialt formål. 

Husbankens virkemidler 

Kompetanse 
Husbankens ansatte har gjennom utdanning og arbeidet med boligsosiale handlingsplaner, 
kartleggingsprogrammet Bokart, gjeldsrådgivning og Prosjekt bostedsløse opparbeidet høy kompetranse innen 
boligsosialt arbeid. Husbankens virkemidler er prioritert inn mot tiltak for de mest vanskeligstilte, og 
Husbankens regionkontor har ansatte som kan sette tiltakene inn i en helhet. 



Lån og tilskudd 
Husbankens individrettede tiltak Startlån og individuelle botilskudd forvaltes av kommunene. Ordningene gir 
kommunen mulighet til å hjelpe husstander til en egnet bolig. Lån og tilskudd til utleieboliger som etableres av 
eller i samarbeid med kommunen ytes direkte fra Husbanken. 

Bostøtte 
Alle søknader og oppfølging av søknader om bostøtte formidles gjennom kommunen. Innen Husbanken 
arbeides det kontinuerlig med målretting av bostøtten slik at den skal nå alle vanskeligstilte. Bostøttekontoret i 
kommunen er til en hver tid orientert om regelverk og de skjønnsvurderinger som kan gjøres. 

Kompetansetilskudd  
Husbanken disponerer midler til forsknings og utviklingsarbeid. Kommuner, frivillige organisasjone, 
forskningsinstitusjoner mv kan søke Husbanken om utviklingsmidler når det gjøres undersøkelser eller utvikles 
tiltak som kan være av verdi ut over den enkelte kommune. Husbankens regionkontor har nærmere opplysninger 
om dette. 

Pådriver 
Husbanken vil aktivt følge opp kommunenes arbeid mot bostedsløshet. Det vil bli gitt tilbud om deltakelse i 
kommunenettverk for erfaringsutveksling med sammenligningsdata bostedsløshet og forhold som har betydning 
for bostedsløshet. Dette arbeidet er en del av strategien ”På vei til egen bolig”. 

Bo-oppfølging 

Innhold i bo-oppfølging er godt beskrevet i Lov om sosiale tjenester med rundskriv. For tidligere bostedsløse er 
stabilisering i en god bolig viktig. Det kan være behov for mye tjenester i en overgangsperiode, men det er også 
viktig å følge opp over lang tid for å unngå at ny bostedsløshet oppstår.   
 
Det er selvsagt individuelle forskjeller for hva som er sentralt. For noen kan disponering av økonomiske midler 
være det viktigste, for andre husarbeid og orden i huset og for noen kosthold.  Svært mange bostedsløse har 
problemer med rusmidler og i den sammenheng adferd. Både kommunale tjenester og 2. linjetjenesten må 
involveres i dette  
 
I større kommuner kan det være hensiktsmessig å ha egen team for booppfølging innen sosialtjenesten.  I 
mindre kommuner være en integrert del av de vanlige tjenester. Fra prosjekt bostedsløse er erfaringen at 
stabilitet og forutsigbarhet i oppfølgingen er viktig, mens bostabiliteten er uavhengig av om det er døgnvakt 
eller ikke. 
 
I prosjekt bostedsløse konkluderes det med at en vellykket stabilisering i bolig for tidligere bostedsløse er helt 
avhengig av en systematisk oppfølging. 

Boform 

Ordinære leiligheter 
Brukerundersøkelser viser at bostedsløse ønsker seg en leilighet for seg selv, og svært mange opplever et behov 
for oppfølging i boligen for å kunne bli boende. I Prosjekt bostedsløse er det svært gode erfaringer med 
bostabilitet for dem som fikk dette tilbudet. Leietakerne følges opp av ansatte i booppfølgingteam.   
 
Stavanger kommune har oppfølging av 200 rusmisbrukere, et flertall tidligere bostedsløse,  i ordinære 
leiligheter. Informasjon om oppfølgingstjenesten fins i prosjektrapporten på Husbankens hjemmesider.   

Samlokaliserte leiligheter. 
Den mest brukte boform i prosjektet er samlokaliserte leiligheter. Dette er selvstendige leiligheter men med 
felles inngang/oppgang. En del steder har booppfølgingsteam base i samme oppgang, og noen steder er det 
tilgjengelig fellesareal.  Fellesarealet blir lite brukt uten at personalet er tilstede. 
 



Bostabiliteten er svært god i disse leilighetene. Rapporten ”Ble det et hjem” fra prosjekt bostedsløse i Bergen 
konkluderer med at den enkelte leilighet ble et hjem, men at samlokaliseringen medførte irritasjon og konflikter 
beboerne i mellom.  Konfliktmengde er økende med økende antall boenheter samlokalisert. 

Småhus  
Etter modell fra Skæve huse i København, har flere prosjektkommuner planlagt egne boliger for personer som 
vanskelig kan integreres i et vanlig bomiljø, Trondheim kommune har startet opp med 5 småhus på 35 m2 
lokalisert nært, men ikke i tilknytning til boligområder. Det har blitt lagt vekt på kvalitet og det synes som om 
dette har blitt en god måte for målgruppen 

Bokollektiv 
Boligene med eget rom og felles kjøkken, bad, WC og/eller oppholdsrom er den boform som har vært minst 
vellykket i Prosjekt bostedsløse.  Det er i hovedsak unge som har fått tilbud om bokollektiv, men der det har 
bodd voksne, har samme erfaring blitt gjort.  
  
De ulike kollektivene har ulike forklaringer som alle peker mot denne boformen. Først og fremst skaper 
påtvungent fellesskap irritasjon og uoverensstemmelser om rot og evt. manglende hygiene. For rusmisbrukere 
har fellesrom ført til økt rusmiddelbruk. Flere utagerende ungdommer i samme bolig har medført økt 
aggresjonsnivå. Et bokollektiv ble nedlagt fordi enkeltleiligheter var mindre bemanningskrevende og ga bedre 
bostabilitet. Et bokollektiv hvor formålet var opplæring til å klare egen bolig ble det opplevd at kollektivet 
skapte så mange problemer at læringsverdien ble borte. 
 
Bokollektiv har vært vellykket, når beboerne på forhånd har valgt å bo sammen. Her har fellesskap motvirket 
sosial isolasjon. De som velger å opprette bokollektiv for tidligere bostedsløse, må legge vekt på en 
booppfølging som inkluderer relasjonsbygging mellom beboerne for positivt å utnytte fellesskapet.  

Bosenter med botrening og vurdering 
Tre slike sentre er en del av prosjektet, men det ene blir først tatt i bruk i 2005. For større kommuner kan dette 
være et godt tilbud som midlertidige bolig i en overgangsfase når det arbeides med anskaffelse av permanent 
bolig. For mindre og mellomstore kommuner anbefales at både vurdering av oppfølgingsbehov og selve 
botreningen skjer der vedkommende skal bo permanent. 

Døgnovernatting. 
Med ett unntak hadde prosjektkommunene tilbud for døgnovernatting og midlertidige husvære som hospits og 
lignende. Prosjekt bostedsløse har for en stor del gått ut på å redusere eller avvikle hospitsbruk, og mange av 
leietakerne kommer fra hospits. 
 
I større kommuner vil det være behov for noe midlertidige botilbud. Det anbefales at det inngås kvalitetsavtaler 
når private driver midlertidige bosteder. Midlertidig husvære som virker nedverdigende kan i en kriseperiode ha 
svært uheldig innflytelse på en utvikling som ellers er negativ.  

Avtaler 

Husleiekontrakter og tidsbegrensning. 
Husleielovens §11 gir kommuner anledning til å gi spesielle kontrakter ved utleie. §11.1 gir kommunen 
mulighet til å øremerke boliger til spesielle grupper, for eksempel rusmisbrukere eller personer med psykiske 
lidelser. Kontraktene etter § 11.1 kan være tidsbegrenset, men behøver ikke være det. Kommunen vil ha kontroll 
med at kontrakten ikke kan overføres slik en ordinær husleiekontrakt kan innen nærmeste familie. Denne § 
brukes i liten grad overfor tidligere bostedsløse selv om noen av de samlokaliserte boligene i praksis er 
spesialboliger. 
 
Tidsbegrensede kontrakter etter husleielovens § 11.2 var vanligst i Prosjekt bostedsløse. Bruk av §11.2 er i 
hovedsak begrunnet i en prøvetid for å vurdere om vedkommende klarer å bo med de forpliktelser som følger 
med et leieforhold. Husleiekontrakten kombineres da med en oppfølgingsavtale etter Lov om sosiale tjenester. 
Ved bruk av denne regel har utleier mulighet for å begjære utkastelse uten dom når kontraktsperioden går ut, 



men selve prosedyren for utkastelse er den samme. For husstander i prosjektet har kontraktene som hovedregel 
blitt forlenget for nye tidsbegrensede perioder, noe som neppe er meningen med bestemmelsen. Dersom en 
bolig er ment som en varig bolig, bør det avtales slik, enten som ved en ordinær husleiekontrakt  eller som en 
spesialbolig, når det er tilfelle. 
 
Et mindretall hadde standard husleiekontrakter som er tidsubegrenset. Det er i rapportene ikke formidlet noen 
problemer i den forbindelse. 
 
I Prosjekt bostedsløse har bostabiliteten for husstander eller personer som har fått bolig med bo-oppfølging blitt 
svært god.  Dette gjelder både ved vanlige kontrakter og med kontrakter etter husleielovens §11.2. 
Konklusjonen er at bo-oppfølging er viktigere enn kontraktform 

Tjenestekontrakter etter sosialtjenesteloven 
I tillegg til husleiekontraktene har de fleste husstandene i prosjektet inngått en avtale om bo-oppfølging etter 
sosialtjenesteloven. Disposisjonsavtaler om økonomi er ofte en del av avtalen.  Avtalen er gjensidig på den 
måten at kommunen forplikter seg til å yte tjenester og leietakeren forplikter seg til å stille opp til avtaler. 
 
Avtalene er svært hensiktsmessig og oppfattes som bindende selv om de rent juridisk kan sies opp med 
øyeblikkelig virkning. Eksempler på slike avtaler fins på Husbankens hjemmesider. 

Lav terskel inn – høy terskel ut. 
Personer eller husstander som har vært bostedsløse over noe tid, har ofte levd et hardt liv og opplever det som 
vanskelig å stabilisere seg i et husleieforhold.  I prosjekt bostedsløse har det vært svært få utkastelser. Årsaken 
til dette ligger i en god oppfølging. 
 
Utkastelser kan i noen tilfeller være nødvendig, men overfor vanskeligstilte bør denne belastning unngås så sant 
det er mulig. For kommuner som får ansvar for både midlertidig husvære og ansvar for å være behjelpelig med å 
skaffe egen bolig til dem som ikke klarer det selv, innebærer utkastelser ekstra resursbruk. Dette er dokumentert 
i en undersøklese hos Fylkesmannen i Akershus. 

Krav til rusfrihet. 
Alle husstander i prosjektet må følge husordensregeler. Det er i tillegg lagt inn avtaler om å forholde seg til 
oppfølgingspersonale. Det rapporteres at husstandene forholder seg til dette, ikke uten utfordringer eller 
problemer, men ting løser seg og fungerer over tid. Når hovedmålet er stabil boligsituasjon må en vise 
fleksibilitet. 
 
Noen steder er det lagt inn krav om rusfrihet To større botiltak hvor dette er tilfelle, er det ved 
prosjektavslutning ledige boenheter, og langt større utflytting enn i de øvrige tiltak. 
 
Årsaker er alltid sammensatte, men det kan pekes på at krav til rusfrihet nok fører med seg utkastelser eller 
utflyttinger tilbake til bostedsløshet finner sted for personer som trenger tid for å stabilisere sin livssituasjon og 
evt få kontroll på sitt rusmiddelforbruk. 

Naboklager og NIMBY (Not In My BackYard) 
Bl a når botiltak for vanskeligstilte skal etableres, oppstår det naboprotester. Forventninger om bråk, 
sprøytespisser og dårlige naboforhold kommer frem. Erfaringene fra Prosjekt bostedsløse er helt entydig på at 
boliger med organisert bo-oppfølging ikke blir en belastning i nabolag. 
 
Vanskeligstilte bør bo i vanlige bomiljø, og fagfolk, administrasjon og politikere må stå sammen om dette. 
 
Kommuner og frivillige organisasjoner i prosjekt bostedsløse har utarbeidet rutiner for nabokontakt. Uten at 
taushetsplikt brytes kan en ved spørsmål svare at det er boliger vanskeligstilte som etableres. Kommuner eller 
frivillige organisasjoner kan også stille på møter med naboer. Det er gode erfaringer med å oppgi en 
kontaktperson og et tlf nummer som kan kontaktes dersom naboer har spørsmål, klager på hendelser el. l. I 
prosjekt bostedsløse har disse telefonene fått svært få henvendelser. 
 



 
 


