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God informasjon ved kontraktsskriving og innflytting, tjenester tilpasset husstandens
behov i boforholdet og sosiale tiltak i utsatte bomiljøer er viktige elementer i arbei-
det med å integrere vanskeligstilte i vanlige bomiljøer. Gode og stabile boforhold for
vanskeligstilte er nødvendig dersom kommunen skal forebygge utkastelser og bli mer
forutsigbar som samarbeidspart for aktører i det private boligmarkedet. 

De som arbeider med bosetting og framskaffelse av boliger til vanskeligstilte melder
om behov for tiltak innen boinformasjon, booppfølging og bomiljøarbeid. Behovet
meldes i flere politiske saker de senere årene.

Målgruppen for dette heftet er alle som arbeider med inkludering og bosetting av
vanskeligstilte, som for eksempel flyktninger og personer med rusproblemer eller
psykiske lidelser, og andre som ønsker mer informasjon om denne type arbeid. Dette
heftet er ment som et hjelpemiddel i arbeidet. Her finnes praktiske råd, tips og
eksempler på hvordan ulike virksomheter arbeider innenfor feltet.

Heftet er utarbeidet av Helse- og velferdsetaten, med bistand fra journalist Kjersti
Botnedal i ComDesign as. Husbanken har finansiert utgivelsen av heftet.

Vi vil takke alle som har bidratt til utgivelsen av heftet, både de som har latt seg
intervjue og de som har bidratt med andre innspill.
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God informasjon ved kontraktsskriving og innflytting, tjenester tilpasset husstandens
behov i boforholdet og sosiale tiltak i utsatte bomiljøer er viktige elementer i arbei-
det med å integrere vanskeligstilte i vanlige bomiljøer. Gode og stabile boforhold for
vanskeligstilte er nødvendig dersom kommunen skal forebygge utkastelser og bli mer
forutsigbar som samarbeidspart for aktører i det private boligmarkedet. Oslo kommu-
nes strategi bygger på en helhetstanke med aktivt samspill på disse tre områdene. 
Vi har tro på at denne strategien vil gi en synergieffekt som vil komme alle til gode -
den enkelte beboer, bomiljøet og de ulike boligforvalterne.

Booppfølging og bomiljøtiltak for å integrere vanskeligstilte i vanlige bomiljøer er en
av hovedstrategiene i Sosialt boligprogram.1 I Oslo har det de senere årene vært sat-
set på mange større og mindre prosjekter for å utvikle gode metoder for booppføl-
ging og bomiljøarbeid. Vi kan nevne blant annet Oppfølging av vanskeligstilte
kommunale leietakere, Bo i Oslo – veiledningstjeneste for bomiljøarbeid, Bosteds-
løshetsprosjektet, Konflikthåndtering i bomiljø og flere prosjekter innenfor Handlings-
programmet Oslo Indre Øst.

Fra 2004 fikk bydelene tildelingsrett til kommunale boliger i egen bydel.2

Bakgrunnen for reformen var blant annet at bydelene skulle kunne drive målrettet
boligtildeling og oppfølging av beboere i egen bydel, og dermed forebygge utkas-
telser og bidra til utvikling av gode og bærekraftige bomiljøer. Også andre saker har
lagt vekt på behovet for tiltak innen booppfølging og bomiljøarbeid, blant annet er
booppfølging en sentral del av Handlingsplan for psykisk helsearbeid.3

Mange arbeider for å bedre befolkningens bosituasjon og levekår. Dette dreier seg
om alt fra nærmiljøarbeid i boligområder til ulike hjemmebaserte tjenester og indivi-
duell oppfølging av blant annet psykisk syke og rusmisbrukere. I Oslo foregår
arbeid med boinformasjon, booppfølging og bomiljø både i bydelene, flere etater4,
boligforvaltere og i frivillige organisasjoner. Aktørene har ulike oppgaver og vinkling-
er på arbeidet.
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1. Innledning

1 Bystyresak 286/99 Sosialt boligprogram II
2 Se Bystyresak 78/01 Kommunale boliger for vanskeligstilte – Tildeling, booppfølging og bomiljøtiltak
3 Bystyresak 389/04 Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004-2008
4 Barne-og familieetaten, Rusmiddeletaten, Storbyavdelingen v/Ungbo, m.fl. Se kommunens nettside

www.oslo.kommunene.no for mer informasjon om disse virksomhetene.
5 Det finnes unntak fra denne arbeidsdelingen. Blant annet forvalter Ungbo sine egne boliger, samtidig

som de tildeler boligene og gir booppfølging. Det finnes også andre forvaltere av kommunale boliger,
som for eksempel Omsorgsbygg KF, og bydelene kan leie inn hele gårder og inngå kontrakter med
beboerne selv. Samarbeid med private aktører, både boligeiere/forvaltere og organisasjoner som driver
med ulik typer av booppfølging, fører til en viss tilpasning av denne arbeidsdelingen.

6 Arbeidet var en del av Prosjekt 78/01, som var en oppfølging av bystyresak 78/01 i regi av
Boligvirkemiddeletaten. Fra 1.1.2004 ble Boligvirkemiddeletaten en del av Helse- og velferdsetaten.

Ansvarsdelingen for det kommunale arbeidet med kommunale boliger og boopp-
følging/bomiljøarbeid er i hovedsak tredelt. Bydelene har ansvar for behandling av
søknader om kommunal bolig, tildeling av boligen og booppfølging. Boligbygg
Oslo KF forvalter boligene og har ansvar for kontraktskriving, boinformasjon og
fysiske bomiljøtiltak. Helse- og velferdsetaten har byomfattende ansvar for kom-
petanseutvikling innen kommunens helse- og velferdstjenester. Etatens rolle er 
å legge til rette for bydelenes arbeid og være en pådriver for faglig utvikling.5 

I 2002 ble det gjennomført en kartlegging av ressursbehovet i bydelene for arbeid
med boinformasjon, booppfølging og bomiljøarbeid. Samme år la en arbeidsgrup-
pe bestående av personer fra tre bydeler, Boligbygg Oslo KF, Ungbo og Boligvirke-
middeletaten fram forslag til rutiner og standard for arbeidet.6 Arbeidsgruppen
anbefalinger har vært et viktig grunnlag for dette heftet. Heftet har hentet stoff fra
ulike kilder, blant annet fra heftene “Individuell booppfølging” og “I Rus og
Psykiatri – hvordan møte utfordringene i boligarbeidet”, utgitt av Boligvirkemiddel-
etaten. Med dette heftet følger Helse- og velferdsetaten opp behovet for en samlet
framstilling og konkrete råd og tips til arbeidet.



Det anbefales at informasjonen: 
� Gis både skriftlig og muntlig 
� Gis på det språk leietaker mestrer
� Er enkel og lettfattelig
� Er tilpasset situasjonen og informasjonstidspunktet
� Er individuelt tilrettelagt og ved behov tilrettelegges i samarbeid med 

de som har fattet vedtak om tildeling av bolig og som kjenner søkeren
� Også gis ved bruk av audiovisuelle hjelpemidler 
� Utdeles til leietaker for senere bruk
� Gjentas i ulike sammenhenger/møter senere

For å nå fram til beboerne med dårlig norskkunnskap, bør informasjonen tilretteleg-
ges ved bruk av tolk. Ikke bare en tolk som oversetter ordene, men en tolk som
kjenner både den kulturen mottakeren kommer fra og den norske som det forventes
at beboere i et boligfellesskap skal følge. En slik tolk blir en kulturformidler - en kul-
turtolk eller en situasjonstolk. 

For mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser er det særlig viktig å opparbei-
de et tillitsforhold. Forutsigbarhet er vesentlig for disse gruppene. Det vil ofte være
av stor betydning at en kjent kontaktperson er til stede når boinformasjonen blir gitt.

Minstestandard for boinformasjon bør være at:
� Kontraktsforvalter er til stede på visning av boligen
� Innholdet i kontrakten og husordensreglene gjennomgås ved kontraktsinngåelse 
� Det foretas hjemmebesøk etter innflytting for å sikre seg at innholdet i kontrakten

og husordensreglene er forstått

For å få til en god bosetting og boligetablering av vanskeligstilte grupper, bør en
kvalitetssikre arbeidet med boinformasjon ved bruk av sjekklister. Dette er også vik-
tig for å få en mest mulig ensartet praksis. Eksempler på sjekklister og annet infor-
masjonsmateriell legges fortløpende ut på Helse- og velferdsetatens nettside.9

Det er utarbeidet to videoer/DVDer til hjelp i arbeidet med boinformasjon. Disse er
oversatt til flere språk, og omhandler temaer som ventilasjon, vann, strøm, brann,
husordensregler, m.m. Boligbygg Oslo KF har laget Bo sammen.10 Ta kontakt med
Boligbygg på postmottak@boligbygg.oslo.kommune.no eller telefon 23 46 05 00 for
mer informasjon. Husbanken og Utlendingsdirektoratet har laget videoen/DVDen
Gratulerer med ny bolig. Denne kan bestilles fra Husbanken på firmapost.oslo@hus-
banken.no eller telefon 22 96 16 00.
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Boinformasjon er den informasjonen en leietaker får ved kontraktsinngåelse og inn-
flytting i en bolig. Dette omfatter i hovedsak informasjon om leietakers rettigheter og
plikter i henhold til leiekontrakt og gjeldende husordensregler. 

For de kommunale boligene, er det kontraktsforvalter som har ansvar for å gi den
nødvendige boinformasjonen. Dersom en søker har behov for spesielt tilrettelagt
informasjon, må bydelene melde fra til forvalter om dette. I de nye kriteriene for til-
deling av kommunale boliger7 er det et krav at behovet for hjelpetiltak for at søker
skal mestre bosituasjonen skal vurderes og at nødvendige tiltak skal tas inn som et
vilkår i vedtaket om kommunal bolig.8 

Det å gi tilstrekkelig og tilpasset boinformasjon ved innflytting i en bolig er en nød-
vendig del av arbeidet for å integrere vanskeligstilte i ordinære bomiljøer. God infor-
masjon ved inngåelse av leiekontrakten er også viktig for en eventuell booppfølging
senere. 

Det er viktig at den som informerer sikrer seg at mottaker har forstått budskapet.
Hvordan vi oppfatter og fortolker andres budskap er farget av vår kunnskap og tidli-
gere erfaringer, på samme måte som det budskapet som sendes er farget av sende-
rens bakgrunn og oppfattelse av situasjonen. I all kommunikasjon er det derfor viktig
å være tydelig på hvilket budskap man ønsker å få fram, og hvem som er mottaker
av dette budskapet.
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7 Bystyresak 127/03 Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune
8 Vurdering av tilrettelagt boinformasjon og eventuelt booppfølging anbefales også ved vedtak om kommunalt

lån og tilskudd til kjøp av bolig. Helse- og velferdsetaten har i 2005 en ordning med boligguider som kan gi
informasjon og veiledning til de som skal kjøpe bolig ved hjelp av lån fra kommunen. Tjenesten bygger på
prinsippet om hjelp til selvhjelp, og boligguidene fokuserer på å gi informasjon og veiledning slik at den enkelte
selv kan finne en bolig. Det er etablert en base med boligguider som bydelene fritt kan benytte ved behov.

9 www.hev.oslo.kommune.no
10 Videoen ble utarbeidet som en del av bomiljøprosjektet Boligbygg hadde sammen med Helse- og velferdseta-

ten (Bolig- og eiendomsetaten) på slutten av 1990-åene. Prosjektet var finansiert av Husbanken.
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– Vi er også opptatt av å bedre bomiljøet og å legge til rette for å engasjere beboer-
ne i sitt bo- og nærmiljø. Det er imidlertid minst like vanskelig å mobilisere til å ta
verv i kommunale gårder, som i private boligselskap. I kommunale gårder bor det
dessuten mange mennesker som ikke har overskudd til å ta på seg verv, og som er
kanskje redde for at det vil kreve for mye. Vi håper at våre tiltak med bomiljøvakt-
mestre og døgnåpen vakttjeneste vil lette noe av belastningen på dem som velger 
å engasjere seg i gårdsstyrene eller på annen måte. 

– Boligbygg ønsker å opprette brukergrupper som består av beboere fra ulike gårder.
Disse kan møtes og diskutere hva som kan gjøre for å bedre bomiljøet og hva
Boligbygg kan bli bedre på. 

– Vi samarbeider med Oslo kommunale leieboerorganisasjon (OKL) om etablering av
gårdstyrer. OKL har drevet med dette arbeidet og opplæring av gårdsstyrer i flere år.
De har de siste årene fått tilskudd fra Husbanken til et eget bomiljøprosjekt for 
å intensivere arbeidet. Boligbygg bidrar til kostnadene ved å drive gårdsstyrene. 
Vi planlegger også et beboerblad som vil komme ut fire til fem ganger i året.

– Når det gjelder bomiljø og booppfølging er det imidlertid en grensedragning mot
bydelene, vi har ansvaret for det fysiske bomiljøet mens bydelene har ansvar for
oppfølging av beboerne. Det hadde antagelig vært lettere å fange opp beboere med
behov for oppfølging om vi kunne få inn i kontrakten at de skulle få hjemmebesøk
oftere. Dette har de blant annet i Sverige.

Boligbygg har gjort en stor innsats med henhold til rehabilitering – vil tro det er av
betydning at boligen ser bra ut ved innflytting – har dere erfaringer med dette?
– Vi mener at det er viktig og motiverende å flytte inn i en bolig i god stand. Vi har
pusset opp boligmassen for betydelige summer og dette gleder beboerne seg over,
både de som flytter inn og de som har bodd lenge i gårdene. Beboerne ser nå resul-
tatene av innføringen av gjengs leie. Det er imidlertid for tidlig for oss å måle om det
medfører mindre hærverk på boligene. Det er likevel ikke tvil om at det har betydd
mye for trivselen hos beboerne.

Intervjuet er foretatt våren 2005
For mer informasjon om Bolibygg Oslo KF, se www.boligbygg.oslo.kommune.no
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Innsats for informasjon til leietakere og bedre
bomiljø - Intervju med direktør Amund Alm i Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF eier rundt 10.600 boliger, av dette er 8.000 i egne gårder, resten
er andeler i borettslag og sameier. Boligbygg har en god stund jobbet med å bli mer
utadrettet og å legge til rette for bedre informasjon og service til beboere og søkere. 

Tildeling av kommunal bolig og inngåelse av kontrakt
Hva gjør dere ved tildeling av kommunal bolig? 
– Boligbygg har faste visningsdager og drar ut sammen med bydelen og den aktuelle
boligsøkeren. Søkeren får da sett boligen sammen med oss og bydelen. På denne
måten får vi sammen informert boligsøkeren om boligen og kontraktsforholdet. Vi har
med oss kontrakten ferdig til undertegning, og søkeren aksepterer eller avslår boli-
gen der og da. 

– Vi har god erfaring med dette. Det er også mer effektivt både for oss og boligsøke-
ren som slipper å komme til oss for å hente nøkkel, se på boligen, levere nøkkel og
komme tilbake for signering av kontrakt.  

– Boligbygg har utarbeidet en DVD på 11 språk, denne har vi med oss og viser i boli-
gen. På den måten får vi gjennomgått temaer som brann, strøm, vann, ventilasjon
m.m. ute i boligen, og kan lettere demonstrere hvordan den konkrete boligen funge-
rer. Det er lettere å få en følelse av om søkeren har forstått informasjonen når vi kan
demonstrere det i praksis. Både vi og bydelen får også et inntrykk av om det er
behov for mer informasjon og oppfølging enn det som gis der og da.

Bomiljø i kommunale gårder 
Mange opplever at bomiljøet i de kommunale gårdene har blitt dårligere, og at en
større andel av beboerne har større problemer enn tidligere. Dette er et problem
Boligbygg er opptatt av. 

Kan du si noe om hvordan Boligbygg ivaretar bomiljøet i gårdene? 
– Vi har bomiljøvaktmestere, som er et kontaktledd mellom oss og beboerne.
For å gjøre bomiljøene tryggere og bedre er det også etablert en 24 timers vakttele-
fon. Hit kan beboerne henvende seg etter kontortid med spørsmål som ikke kan
vente til neste dag. Beboerne kan ringe dersom det er bråk eller uro i gården, ved
vannlekkasje i leiligheten eller i gården, om uvedkommende har kommet seg inn 
i gården, eller om andre forhold som gjør dem bekymret. Ordningen inkluderer også
kommunale leiligheter i borettslag. 
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Å etablere og mestre et boforhold forutsetter praktiske, sosiale og kulturelle ferdig-
heter. Booppfølging innebærer at en gjennom individuelt tilpassede tiltak skal gjøre
den enkelte mest mulig i stand til å ta ansvar for sitt boforhold. Arbeidet er primært
knyttet opp mot boforholdet, men kan også omfatte andre forhold i beboerens liv.
Oppfølgingen omfatter veiledning, opplæring og ferdighetstrening gjennom deltakelse
i beboerens hverdag.

Boppfølgingsarbeidet er en del av sosialtjenestens generelle oppgaver knyttet til 
råd og veiledning. Booppfølging kan også utføres ved å treffe vedtak i medhold av
sosialtjenesteloven § 4-2. Ansvaret for booppfølging er plassert i den bydel som
boligen ligger i, slik at arbeidet i størst mulig grad kan samordnes med øvrig
bistand til husstanden. 

I følge kriteriene for tildeling av kommunale boliger,11 skal hjelpetiltak som anses
nødvendige for at søker skal kunne mestre bosituasjonen, spesifiseres og forelegges
søker til godkjennelse, før de tas inn som et vilkår i vedtaket om kommunal bolig. 
I vedtaket må det også framgå hvilken instans som vil være ansvarlig for oppføl-
gingen. Dette er viktig for at riktig instans kan koples inn i god tid før bolig tildeles,
slik at perioden fra vedtak til innflytting kan utnyttes til planlegging og inngåelse av
en samarbeidsavtale mellom bruker/leietaker og booppfølger. Utflytting fra institu-
sjon til egen bolig bør planlegges i god tid før utskrivning for å få tilrettelagt 
nødvendige tiltak.

Det arbeides med en harmonisering av den kommunale sosial- og helselovgivningen.
Individuell plan får en sentral plass i dette arbeidet. Formålet med utarbeidelsen av
en individuell plan er å bidra til at brukeren får et helhetlig, koordinert og individuelt
tilpasset tjenestetilbud, og at det er en tjenesteyter som har ansvaret for oppfølging-
en av brukeren. Godt samarbeid mellom de ulike delene av tjenesteapparatet er nød-
vendig for å gi brukerne den hjelp og støtte de har behov for. Bruk av individuelle
planer vil gi et bedre tilbud til brukeren og mer samordnet og effektiv innsats fra tje-
nesteapparatet. Det vil også være et nyttig hjelpemiddel i arbeidet med booppfølging.
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Eksempler på forhold som kan inngå i booppfølging:
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3.1 Mål og prinsipper for booppfølging
Målet med individuell booppfølging er å fremme mestring i eget liv, knyttet til forhold
rundt det å bo for seg selv. Booppfølging er et virkemiddel for å forebygge utkas-
telser, isolasjon og ensomhet, og et virkemiddel for å legge til rette for mestring av
praktiske ferdigheter knyttet til det å bo i egen bolig.

For å kunne sette i verk riktig form for oppfølging, er det nødvendig å kartlegge hvil-
ke sider ved beboers bo- og livssituasjon det er nødvendig å ta tak i. Her er det vik-
tig at den enkeltes ressurser, spesielle problemer og bohistorie kommer fram. 

Sentrale metodiske prinsipper for booppfølging: 
� Individuell booppfølging er et frivillig, ikke vedtaksfestet tjenestetilbud
� Det er beboers, og ikke booppfølgers, målsettinger for ønsket om endring som

danner grunnlaget for samarbeidet
� Brukerne definerer selv, i samarbeid med booppfølger, hva de trenger/ønsker 

hjelp og støtte til
� Målsettingen med samarbeidet, samt en tidsavgrensning, nedfelles i en 

samarbeidsavtale

Det er sentralt innen sosialfaglig arbeid at det er bedre å fokusere på ressurser og
løsninger enn å lete etter problemer og årsaksforklaringer. Booppfølger bør tilnærme
seg beboer som samarbeidspart, ikke som ekspert. Booppfølger bør heller ikke ha en
kontrollerende funksjon gjennom for eksempel utbetaling av sosialhjelp, dersom
dette er organisatorisk mulig. 

Tilbudet må kommunikasjonsmessig legges til rette ut fra den enkeltes forutsetning-
er. For etniske minoriteter må tolk eller kulturtolk delta ved behov. Det er dessuten
viktig, som i all kommunikasjon, å lytte og observere, ikke tolke og vurdere. En bør
sjekke om ens tolkninger stemmer, og spørre: Jeg har forstått deg slik og slik, stem-
mer det? En må også være åpen for at det finnes flere løsninger. I følge antropolog
Trude Eide har nordmenn tradisjonelt en veldig bestemt forståelse av hva som er ens
faste rettigheter og plikter. Både yngre nordmenn og personer med minoritetsbak-
grunn kan ha problemer med å innordne seg disse faste reglene.12 

For å motivere leietaker til samarbeid med booppfølger, er det vesentlig at eiendoms-
forvalter følger opp avtaler om utbedring av påklagede forhold.

Eksempel Eksempel på hvordan en kan sette opp en samarbeidsavtale 
for booppfølging:

Beboers navn:

Booppfølger(e)s navn:

Avtaleperiode:

Bakgrunn for samarbeidet:

Mål for samarbeidet:

Kortsiktige mål:

Langsiktige mål:

Avtalehyppighet:

Lengde på avtaleperioden:

Tiltak:

Samarbeidspartnere:

Samtykkeerklæring:

Ansvar/ underskrifter:

Booppfølger bør 
tilnærme seg bebo-
er som samarbeids-
part, ikke som
ekspert.

Hentet fra undervisningspakken til prosjekt “Oppfølging av vanskeligstilte 
kommunale leietakere”



Ungbo forvalter alle sine boliger selv, og forvaltningstjenestene henger nøye sammen
med det sosialfaglige arbeidet. En beboer som mistrives kan lett overflyttes til et
annet botilbud. Husleiekontrakten, husordensregler, samarbeidsavtaler med beboere,
husleieoppfølging, vedlikehold og trivselstiltak kan brukes som virkemidler i det 
sosiale arbeidet. 

Sentrale elementer i Ungbos arbeid er:
� Leiekontrakt og husordensregler er aktive virkemidler for å forebygge naboklager
� Det holdes et høyt vedlikeholdsnivå, slik at beboerne oppfatter at boligene er

verdt å ta vare på
� Det finnes trivselsbudsjett for bokollektiv og samlokaliserte boliger som beboere

kan bruke til maling og utstyr
� Det er både individuell oppfølging og gruppeoppfølging i felleskapsboliger
� Oppfølgingen er regelmessig og differensiert etter den enkeltes og de ulike 

bofelleskapenes behov
� Omplassering til annet botilbud benyttes for å hindre naboklager og motvirke 

mistrivsel

15

3.2 Booppfølging ved rus og psykiatriproblemer
Ved oppfølging av personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer som
bosettes i egen bolig, er det viktig med forutsigbarhet og tydelighet. Det vil være 
en fordel å organisere booppfølgingen på en slik måte at få personer blir involvert 
i oppfølgingen. 

Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmisbruk som skrives ut av institusjoner,
kan oppleve å flytte til ensomhet og isolasjon. Det er viktig å fokusere på at integra-
sjon først er oppnådd når man deltar i sosiale relasjoner som gir mulighet for
meningsfulle aktiviteter og nettverk. Heftet Rus og psykiatri – hvordan møte utfor-
dringene i boligarbeidet?13 er et godt hjelpemiddel for arbeidet med bosetting av
vanskeligstilte med rusproblemer og/eller psykiske lidelser.

Informasjonsbehovet kan være stort hos naboer i nærområder hvor det planlegges
botilbud til målgruppen innenfor rus og psykiatri. I Trondheim har kommunens
Prosjekt bostedsløse opparbeidet verdifulle erfaringer med kommunale botiltak som
ble rammet av protester fra naboer. For å kunne møte utfordringene som kan forven-
tes ved etablering av botiltak for rusmisbrukere er det viktig å ha en god informa-
sjonsstrategi. Prosjektet har utarbeidet en informasjonsstrategi som har hatt som
formål å ivareta kommunens informasjonsplikt og gi relevant informasjon til publikum.
Informasjonen skal skape åpenhet og trygghet, men samtidig ivareta kommunale
beboeres behov for beskyttelse mot stigmatisering. De har laget en film som
omhandler naboproblematikken. Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmeside
på: www.trondheim.kommune.no/bostedslose

Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune ble vedtatt i Bystyret
22.09.2004. For å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen skal Helse og velferds-
etaten bidra med koordineringstiltak og legge til rette for samarbeid mellom etater,
bydeler, 2.linjen, frivillige aktører og interesse- og brukerorganisasjoner. Det ble
undertegnet en samarbeidsavtale mellom Helse Øst og Oslo kommune 07.09.04.
Avtalen skal sikre samarbeidet mellom bydelene og sykehusene ved inn- og utskriv-
ninger fra sykehus. 

3.3 Ungbo – booppfølging av ungdom
Ungbo er et sosialt- og oppvekstpolitisk tiltak med forebyggende siktemål. De har
spesielt ansvar for å hjelpe unge mennesker til å mestre etablering i egen bolig.14

Ungbo arbeider med individrettet oppfølging av ungdom mellom 17 og 23 år. Ungbos
modell er utviklet med tanke på unge beboere, men har likevel så mange elementer
som er allmenngyldige at den også kan anvendes til andre målgrupper. 

Modellen bygger på bolig og oppfølging som virkemiddel på veien mot mestring på
mange livsområder. Praktiske utfordringer og samhandlingsproblematikk søkes løst
med boligen som ramme og utgangspunkt. Å systematisere dette arbeidet inngår 
i den sosialfaglige oppfølgingen beboerne får i Ungbo. Boligtilbudet bestilles via den
enkelte bydel. Booppfølging er en integrert del av boligtilbudet. I tillegg kan søker
tilbys forsterket oppfølging, dersom dette anses som nødvendig.

14

Modellen bygger
på bolig og opp-
følging som virke-
middel på veien
mot mestring på
mange livsområder.



3.5 Kontaktinstanser i bydelene
De fleste av kommunens boliger er i kommunale leiegårder eller blokker, men det er
også mange kommunalt eide andels- og eierleiligheter, og mange innleide boliger fra
private boligselskaper. Eiendomsforvalterne er mange, og det er også flere kontrakts-
forvaltere, selv om Boligbygg Oslo KF er den største. Derfor har bydelene, med
ansvar for tjenesteoppfølging, en fast kontaktinstans (person) for forvaltere av kom-
munalt disponerte boliger. Når det oppstår situasjoner i et kommunalt leieforhold
som tilsier at leietaker trenger hjelp, kan styrer i private boligselskap, gårdsstyrer 
i kommunale gårder og kommunalt ansatte som i sitt arbeide kommer i kontakt med
kommunale leietakere, melde fra til bydelens kontaktinstans om dette. Oversikt over
kontaktinstansene finnes på www.hev.oslo.kommune.no. 

Kontaktinstansen skal: 
� Være tilgjengelig og gi raske tilbakemeldinger til den som har 

henvendt seg
� Sluse henvendelser til rette instans i bydelen, kommunen eller 

andre virksomheter
� Finne fram til rette hjelpeinstans ved henvendelser om individuelle krisesituasjoner

i kommunale leieforhold  
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3.4 Samarbeidsutvalget OBOS, USBL og Oslo
kommune

Samarbeidsutvalget mellom OBOS, USBL og Oslo kommune15 er et lovpålagt samar-
beid, og ble opprettet i 2001 for å forebygge og løse problemer som kan oppstå når
kommunen er andelseier i borettslag. Utvalget skal bli orientert om og gis mulighet
til å drøfte strategier for kommunalt kjøp i borettslag og drøfte hvordan dette best
mulig kan gjøres for å sikre integrering og utvikling av gode bomiljøer. Samarbeids-
utvalget og Helse- og velferdsetatens bomiljø- og konflikthåndteringstiltak har bistått
bydelene i å løse fastlåste konflikter. Dette samarbeidet har blant annet bidratt til at
bydelene ikke mister viktige andelsboliger. Utvalget har hatt mange boligrelaterte
problemstillinger til behandling, blant annet: ulovlig oppsett av parabolantenne,
manglende vedlikehold av kommunale boliger, rutiner ved innflytting av nye leieta-
kere og samtykke til framleie, samarbeid mellom boligselskap og bydelene/tjeneste-
steder, oppsigelser, utkastelser og omplasseringer av kommunale leietakere med mer.

Evaluering av samarbeidsutvalgets arbeid hittil slår fast at kontakten partene får
gjennom et slikt fast møtested bidrar til raskere kommunikasjonslinjer og tettere
bånd mellom kommunen og borettslag. Arbeidet i utvalget fremmer større forståelse
og aksept for å ha kommunale boliger i borettslag. Dette er en forutsetning for kom-
munen for å nå de sentrale boligpolitiske målsettinger om å spre kommunens utleie-
boliger. Det er en klar oppfatning at det går smidigere når personer snakker sammen
enn når organisasjoner gjør det.

Selv om kommunikasjonen er blitt bedre etter at utvalget startet sin virksomhet, er
det fremdeles en stor utfordring for kommunen å minske gapet mellom intensjoner
og realiteter i kommunens arbeid med bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet.
Det forutsetter at kommunens interne ansvarsdeling når det gjelder boinformasjon,
oppfølging av kommunale leietakere og bomiljøarbeid er kjent for alle. Det forutset-
tes dessuten at bydelene som har ansvar for bosettingen og oppfølging av kommu-
nale leietaker:

� har faste kontaktinstanser for boligselskap
� arbeider aktivt for å forebygge utkastelser
� har fast personell for oppfølging i boliger
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11 Bystyresak 127/03 Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune
12 Intervju i Bolig og miljø nr 2, 2003, utgitt av OBOS.
13 Heftet ble utgitt av Boligvirkemiddeletaten i 2002.

14 Ungbo er organisatorisk tilknyttet Bydel St. Hanshaugen. Se mer om Ungbo på 
www.bydel-st-hanshaugen.oslo.kommune.no

15 Samarbeidsutvalget OBOS, USBL og Oslo Kommune er sammensatt av en representant fra hvert boligbyggelag
og to representanter fra Oslo kommune: fra Boligbygg Oslo KF og Helse- og velferdsetaten.
Samarbeidsutvalget er organisert i et hovedutvalg og et arbeidsutvalg. Utvalgets sekretariat ligger i Helse- og
velferdsetaten. Les mer om Samarbeidsutvalget og evalueringen på etatens nettside www.hev.oslo.kommune.no.
Det er også utarbeidet en brosjyre om Samarbeidsutvalget, som kan bestilles fra Helse- og velferdsetaten.



erfaringer i våre naboland har prosjektet utarbeidet en arbeidsmodell for å redusere
begjæringer og faktiske utkastelser. Modellen går ut på at både utleiere, kommunen
og Namsmannen skal være mye mer pågående og oppsøkende overfor beboere 
som skylder husleie. Denne modellen utprøves nå i siste fase av prosjektperioden.  

– Vi arbeider også for å forbedre samhandlingen innen hver av bydelene. Instansene
i bydelene som er naturlige samarbeidsparter i slike saker kan være sosialkontor,
boligkontor og avhengig av sak, helse- og omsorgsapparatet eller barnevernet.

Hvilke metoder anbefales for å forebygge utkastelser
– Vi har kommet fram til følgende anbefalte metoder og strategier for å forebygge
utkastelser:
� Gi booppfølging ved avdekket behov
� Komme inn tidlig der en ut fra bohistorikken kan se at klienten er i faresonen
� Oppsøke klienten dersom de ikke responderer på skriftlig henvendelse
� Drive aktiv oppfølging i etterkant av en sak, spesielt i saker som 

gjelder husleierestanse
� Gi systematisk økonomisk oppfølging over en viss tid
� Bruke forvaltning av pensjon for innbetaling av husleie i de mest ekstreme sakene
� Ikke la taushetsplikt og personvern hindre nødvendig samarbeid med andre

instanser

– Samarbeid mellom ulike involverte instanser er en sentral forutsetning for å klare 
å redusere antall begjæringer om utkastelser og gjennomførte utkastelser, sier prosjekt-
leder Ingrid Blichfeldt. For å overføre kunnskap og erfaring fra prosjektet til bydelene
er det etablert opplærings- og diskusjonsgrupper i forsøksbydelene. 

Hvordan sikre seg at modellen og metodene videreføres
– Prosjektets oppgave er å prøve ut metoder for å redusere begjæringer. Modellen og
metodene blir dokumentert både av prosjektet og gjennom ekstern evaluering, slik at
andre bydeler kan dra nytte av de erfaringer som er gjort i forsøksbydelene. Siden
det ofte skjer utskiftinger på sosialkontorene blir det viktig at bydelene lager rutiner
og systemer for å vedlikeholde og videreutvikle modellen og metodene for å redu-
sere utkastelser og begjæring om utkastelser. 

Intervjuet er foretatt sommeren 2004.
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Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser
Intervju med prosjektleder Ingrid Blichfeldt

Forebygging av bostedsløshet og utkastelser har de senere år vært et av de viktigste
boligsosiale satsingsområder både for stat og kommune. Av ca 14000 utkastelsesbe-
gjæringer på landsbasis i 2003, sto Oslo for nesten 40%. Dette ønsket Oslo kommu-
ne å gjøre noe med, og søkte derfor Sosial- og Helsedirektoratet om midler til et
forsøksprosjekt for samarbeide om færre utkastelser i Oslo.*

– Prosjektet valgte å prioritere arbeid med gjengangere. Dette kom av at omfanget av
begjæringer i prosjektets tre bydeler var for stort for at prosjektet kunne jobbe med
alle typer saker sier prosjektleder Ingrid Blichfeldt 

Hvem er gjengangeren?
Prosjektet kartla alle begjæringssakene for prosjektets tre bydeler i 2004. 

– Kartleggingen viste at i underkant av halvparten av sakene hadde hatt minst en
sak tidligere i løpet av de siste tre årene. Disse sakene er gjengangerne. Av gjen-
gangerne hadde tre av fire kontakt eller hadde hatt kontakt med sosialtjenesten. 
36 prosent bodde i kommunal bolig, 40 prosent leide privat og resten eide boligen
sin. Prosjektet fant også at ca 20 prosent var barnefamilier. 

Hva er årsaken til begjæring om utkastelse
– Så mye som 90 prosent av alle begjæringer skyldes manglende betaling av husleie.
For prosjektet ble det viktig å skille mellom de som hadde rot i regnskapet og hadde
“glemt” forfallsdato, og de som hadde større problemer med å administrere inntekter
og utgifter. Det er den siste gruppa som kan ha behov for oppfølging. 

– Det er få av de som mottar begjæring om utkastelse som får sosialhjelp til dekning
av husleie. De fleste som mottar begjæring har trygd eller arbeidsinntekt og har på
papiret penger til å dekke husleien. For mange står ikke inntektene i forhold til 
utgiftene. 

Bedre systemer og samarbeidsrutiner
I tillegg til å jobbe aktivt mot målgruppen for å redusere antall utkastelser, skulle
prosjektet arbeide fram forslag til rutiner og systemer som kan dra i positiv retning.

– Vi har kartlagt hvordan bydelene, Boligbygg Oslo KF, private utleiere og
Namsmannen arbeider med begjæringer. Ut fra prosjektets erfaringer, samt gode 
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* Prosjektet som ble etablert i 2003 er et samarbeidsprosjekt mellom bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka,
Sagene og Namsmannen i Oslo. Hensikten er å redusere antallet utkastelser og begjæring om utkastelser 
i de tre forsøksbydelene. Mer informasjon om prosjektet finnes på www.tiltak.no eller www.oslo.kommune.no
under bydel Gamle Oslo.

I tillegg til å jobbe
aktivt mot målgrup-
pen for å redusere
antall utkastelser,
skulle prosjektet
arbeide fram forslag
til rutiner og syste-
mer som kan dra 
i positiv retning.



Ved økt fokus og innsats på bomiljøarbeid, anbefales det at følgende hovedprinsip-
per legges til grunn i arbeidet:
� Beboerne er med på å legge premisser for prosjekter og tiltak som vedrører dem
� Endrings- og utviklingsarbeid legges til rette slik at brukerne kan få framført og

meldt egne behov og problemstillinger, samt se egne muligheter
� Prinsippet om likeverdig dialog mellom bruker og tilrettelegger ivaretas
� Brukerdeltakelse tilrettelegges ut fra prinsipper om “empowerment”17

� Endrings- og utviklingsarbeid er prosessorientert. Det må gis aksept for at det 
tar tid

4.2 Metoder for bomiljøarbeid
Det er mange ulike metoder som kan brukes i bomiljøarbeidet for ideutvikling og for
å bli kjent med hverandre. Vi presenterer noen av de mest brukte metodene i de føl-
gende avsnittene.18

Kafédialog
Kafédialogen tar utgangspunkt i at det ofte er i uformelle møter man opplever betyd-
ningsfulle nye samtaler og utvikler gode ideer, derav navnet. På kort tid får man fram
mange konkrete innspill til de temaer man ønsker å få belyst. Alle får mulighet til 
å bidra. Metoden har en sosial og nettverksbyggende effekt, da man kommer i kon-
takt med mange mennesker over kort tid.  

En kafédialog har et hovedtema og flere undertemaer. Det pleier å være en felles inn-
ledning hvor hovedtema, de ulike undertemaene og reglene for dialogen presenteres.
Bordene i lokalet er gruppert som kafébord og dekket med papirduker og tusjpenner.
Hvert bord har et undertema og en kafévert. Kaféverten skal oppfordre deltakerne 
i prosessen til å komme fram med sine tanker og innspill til det som er tema på bor-
det, og sørge for at alle slipper til. Kaféverten skal også passe på at alt som kommer
fram skrives på bordduken. Under dialogen er det fritt fram for alle tanker, ideer og
forslag, som så blir stående side om side på duken. Målet er å få så mange innspill
som mulig, ikke diskutere for og imot. Etter en periode gis det et signal, og man skal
skifte bord og fortsette dialogen med et nytt tema. Man velger bord etter hvilket
tema man er interessert i. Slik formes nye grupper underveis. Kaféverten blir sittende
og oppsummerer for neste gruppe hva forrige gruppe snakket om. Det blir dermed
en kontinuitet og utvikling i dialogen. Det er vanlig å ha mellom tre og fire bordset-
tinger/runder i kafédialogen. 
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Bomiljøarbeid omfatter tiltak både mot de sosiale og fysiske sidene ved et avgrenset
geografisk lokalmiljø, som et borettslag/sameie, en leiegård/boligblokk, et kvartal
eller lignende. De fysiske sidene av bomiljøet omfatter bygningsmassen og utearealer
rundt og i tilknytning til denne, mens de sosiale sidene av bomiljøet omfatter relasjo-
nene og samværet mellom menneskene i bomiljøet og det sosiale tilbudet. Det er
ofte en innbyrdes sammenheng mellom effekten av sosiale og fysiske tiltak. I dette
heftet vil vi i hovedsak trekke fram tiltak for å forbedre de sosiale sidene av et
bomiljø. 

Bomiljøene er i dag mindre homogene enn tidligere. Det er blitt flere flerkulturelle
bomiljøer, og det er et overordnet mål at vanskeligstilte skal bosettes og integreres 
i vanlige bomiljøer. Dette stiller både kommunale og private boligforvaltere overfor
store utfordringer. I en del utsatte boligområder er det behov for tiltak for at disse
skal kunne fungere tilfredsstillende. Derfor bistår det offentlige i større utstrekning
enn tidligere med utviklingen av gode bomiljøer, gjennom blant annet egne utvik-
lingsprosjekter og tilskuddsordninger til andre utviklingsprosjekter. 

Kommunen har et særlig ansvar for å bidra til gode og stabile bomiljøer i boområder
med mange kommunale leie- og låntakere. I kommunens egen boligmasse ligger
ansvaret for fysiske bomiljøtiltak hos forvalter av boligene. Forvalters ansvar for det
sosiale bomiljøet er begrenset til det som ligger i leiekontrakten og husleieloven.
Utvikling av gode og bærekraftige bomiljøer er imidlertid et samspill mellom de sosi-
ale og fysiske sidene av bomiljøet. Det blir derfor viktig med samarbeid mellom
bydel og boligforvalter, slik det er framhevet i bystyresak 78/01. Det er også viktig 
å se bomiljøtiltak og individuell booppfølging i sammenheng. 

4.1 Mål og prinsipper for bomiljøarbeid
Et godt bomiljø er et sted det er godt å være og godt å vokse opp – også for men-
nesker som oppleves som annerledes. Et godt bomiljø er trygt å ferdes i, og det gir
en god ramme om hverdagslivet. Det er steder der beboerne tar ansvar for felles triv-
sel og det er god kommunikasjon og en god tone beboerne imellom. Ved styre og
stell av boligselskap og miljøet rundt er man i et godt bomiljø løsningsorientert sna-
rere enn problemfokusert. 

Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL) skisserer i rapporten Godt bomiljø for
alle16 følgende kjennetegn for det gode bomiljø:
� en god og funksjonell bolig – helst økologiske materialer
� gode og funksjonelle fellesrom
� trygghet - fysisk, sosialt og økonomisk
� tilgjengelighet til offentlig og privat service 
� fysisk tilgjengelig adkomst for handikappende 
� innflytelse gjennom medbestemmelse og demokratiske prosesser
� god forvaltning (drift/vedlikehold)
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4. Bomiljøarbeid

Bomiljøene er i dag
mindre homogene
enn tidligere.

Et godt bomiljø er
trygt å ferdes i, 
og gir en god
ramme om hver-
dagslivet.



Framtidsverkstedet avsluttes med virkeliggjøringsfasen. Den åpnes med en vennlig
kritikk av framtidsbildene som vi kaller ”Djevelens advokat”. Hensikten er å utfylle
og styrke framtidsbildene. Til slutt lager gruppene handlingsplaner med utgangspunkt
i framtidsbildene. 

Siden framtidsverkstedet er en arbeidsmåte hvor man arbeider helhetlig, er det viktig
at temaet for verkstedet formuleres bredt og åpent. Temaet skal på den ene side
være avgrenset til å handle om for eksempel en arbeidsplass, et nærmiljø eller en 
frivillig organisasjon, og på den annen side må det åpne seg mot ulike sider av hver-
dagslivet. Det må formuleres en problemstilling som åpner henholdsvis kritikkfase og
utopifase. 

Et eksempel:
� Tema for verksted: Våre framtidsvisjoner om et bomiljø uten diskriminering
� Problemstilling kritikkfase: Hva er vi utilfredse med når det gjelder diskriminering 

i vårt bomiljø og med det antirasistiske arbeid som gjøres i dag?
� Problemstilling utopifase: Visjoner om et bomiljø uten diskriminering. Hvordan kan

vi som beboere bidra til å framme disse visjonene?
� Virkeliggjøringsfasen: Lage en handlingsplan for å få et bomiljø uten diskriminering

I “verkstedslokalet” må det være god veggplass og mulighet for at det kan arbeides 
i små grupper. Hele prosessen dokumenteres på veggaviser. 

Det bør avsettes minimum halvannen dag, helst to dager til verkstedet. Tilrettelegger
bør legge vekt på at deltakelse i framtidsverkstedet er lystbetont. Det bør være reelle
muligheter for å følge opp framtidsverkstedet, som for eksempel med personressur-
ser, tid og noen penger. 
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Kafédialogen er en fleksibel metode som egner seg for grupper på 15 personer og
oppover. Dette er en prosess som krever forberedelse, både av tema og kaféverter.
Arbeidet bør ledes av en prosessleder som er med i forkant og jobber fram tema og
trener kafévertene i sin rolle. Det er kafévertenes oppgave å sørge for en god dialog,
dokumentasjon og oppsummering fra sitt tema/bord. Det er viktig at temaene er kon-
krete og lette å forstå. Temaene kan invitere til både å lage konkrete framtidsbilder
og til kritisk refleksjon over eksisterende forhold. 

Under dialogen oppfordres deltakerne til å fordele seg mellom de ulike bordene/
temaene – noenlunde like mange ved hvert bord. Kafévertene ønsker velkommen 
og oppfordrer deltakerne til å komme med sine tanker og innspill. Til hver runde
avsettes ca 15 minutter og 5 minutter til bordskifte, til sammen 20 minutter. 

Resultatet av dialogen finner man på dukene på bordene. Dette danner grunnlag 
for et referat hvor alle stikkord som er kommet fram noteres under hvert enkelt
tema. Man kan gå videre ved å prioritere de ideene som har kommet fram og lage
handlingsplaner. 

Framtidsverksted
Framtidsverkstedets hensikt er å gi rom for at mennesker som normalt ikke er med 
i viktige beslutningsprosesser kommer til orde. Det er et redskap til fornyelse og for-
andring av demokratiet. I framtidsverkstedet bygger man ikke med tre, murstein og
spiker, men med tanker, ønsker og visjoner. Deltakerne er “sosiale arkitekter” med
fantasien som viktigste arbeidsredskap. Med utgangspunkt i egne erfaringer bygger
deltakerne konkrete framtidsbilder. De utarbeider handlingsplaner for hvordan man
kan endre virkeligheten i retning av framtidsbildene. Framtidsverkstedet bør ledes av
en erfaren verkstedleder.

Man arbeider i 3 faser: kritikkfase – utopifase – virkeliggjøringsfase. I kritikkfasen
oppfordres alle til å komme fritt fram med sin kritikk. Skal man skape forandringer er
det nødvendig å finne ut hva som ikke fungerer og hva som er kritikkverdig. Denne
fasen skaper et konkret utgangspunkt ved å fokusere på det som man ønsker å for-
andre. 

Deltakerne formulerer sin kritikk i stikkord eller korte setninger. ”Verkstedsleder” eller
tilrettelegger noterer alle stikkord på en veggavis/flipover. Heretter ordnes stikkord 
i temaer og kritikkfasen avsluttes med kritikkbilder: Dette er et fysisk uttrykk for kri-
tikken som er kommet fram. Det kan være i form av en statue eller et dramatisk for-
løp der deltakerne bruker seg selv som materiale.

I utopifasen tar man utgangspunkt i kritikken som er formulert og spør: “Hvis vi selv
kunne bestemme og alt kunne la seg gjøre - hvordan skulle det da se ut i framti-
den?” Utopifasen er høydepunktet i framtidsverkstedet der deltakerne for en stund
setter tanken fri og glemmer de forbehold og begrensninger som ofte sperrer for 
å tenke nytt. Praktisk følger man samme prosedyre som i kritikkfasen med stikkord
og tema. Deltakerne arbeider i grupper med å lage konkrete og anskuelige framtids-
bilder ut fra de utopitemaene man har kommet fram til. 
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til arrangementet. Det kan også være som et ledd i undersøkelsen av et tema eller en
situasjon. Bildene som velges kan da for eksempel være dels et uttrykk for en kritikk
av gjeldende tema og dels uttrykk for en visjon omkring gjeldende tema. 

Når alle har plukket ut sine bilder, står deltakerne i en sirkel, presenterer sine bilder
og hvilke assosiasjoner de har fått. 

4.3 Sosiale møtesteder og gode utemiljø
I de fleste bo- og nærmiljøer er det møteplasser som parker, idrettsanlegg, bydelshus
og kafeer. De mange lokale lag og organisasjoner er også viktige treffsteder i nær-
miljøene. Frivillighetssentralene er viktige møteplasser for de som arbeider frivillig 
og brukere av tjenestene. Eldresentrene er også treffsteder i nærmiljøet. 

Sosiale møteplasser og treffsteder øker livskvaliteten, og kan ha styrkende og helse-
forebyggende effekt for mennesker som sliter med ensomhet og angst. Det er derfor
viktig at det etableres møteplasser for spesielle grupper som vanskelig kan benytte
seg av ordinære møteplasser. Slike målrettede treffsteder er en viktig del av “empo-
werment”-arbeidet med svakstilte grupper. 

Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer kan ha vanskeligheter med 
å etablere kontakt med andre. Har man slike kontaktvanskeligheter er det avgjørende
at det finnes egnede sosiale arenaer som oppleves som trygge og meningsfylte for
blant annet å kunne øve seg opp i sosiale ferdigheter. Flere bydeler har aktivitetstil-
bud for personer med psykiske lidelser eller mennesker i en vanskelig livssituasjon,
som føler seg ensomme eller er isolerte. Tiltakene er forskjellige og kan omfatte alt
fra tilbud om hobbyaktiviteter, til å være et sosialt møtested, til et sted man kan gå
for å kjøpe seg rimelig mat, lese aviser og låne bøker. Tilbudene er ofte brukerstyrte,
slik at aktivitetene og tilbudene utformes etter gjeldende behov.

Utearealet i et bomiljø påvirker trivselen og det sosiale bomiljøet. Det er viktig 
å legge til rette for uformelle møteplasser for alle aldersgrupper i bomiljøet. I ute-
arealene bør det være sitteplasser og lekeplasser for både barn, ungdom og voksne.
Ved opparbeidelse av bakgårder eller utearealer kan man få råd fra Eiendoms- og
byfornyelsesetaten. 

Byfornyelse har vært en sentral satsing både for stat og kommune i flere tiår, og ledd
i en helhetlig satsing for å få bedre boliger og bomiljøer i Oslos sentrale strøk.
Mange bygårder har slått sammen sine bakgårder og opparbeidet et felles gårdsrom.19

I forbindelse med dette er det behov for et organ som kan følge opp bruken og ved-
likeholdet av fellesarealet. Som eksempel på dette kan det nevnes at Eiendoms- og
byfornyelsesetaten i 2003 og 2004 samarbeidet med Prosjekt Bo i Oslo – veiled-
ningstjeneste i bomiljøarbeid20 om opprettelse, oppfølging og veiledning av kvartals-
styrer. Målet var å opprette et kvartalsstyre slik at beboerne selv tok vare på
fornyede gårdsrom og opprettholdt avtalt bruk av fellesarealer. Kvartalsstyret forplik-
tet samtlige eiere, inkludert borettslag og eierseksjonssameier, i saker som hadde
med drift og vedlikehold av fellesgårdsrommet og som var i samsvar med den
arbeidsplan og det budsjett som skulle utarbeides hvert år. Kvartalsstyret skulle også
fungere som et konfliktløsende organ når det oppsto uenighet om bruk og vedlike-
hold av gårdsrommet.
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Nettverkssirkel
Nettverkssirkelen er en kreativ bli-kjent oppvarming til ulike prosesser, som for
eksempel kafédialogen og framtidsverkstedet, der man ønsker å legge til rette for en
åpen og fordomsfri dialog. Den skaper en avslappet stemning og “gir ansikt” til nav-
nene på en deltakerliste: Hvem er vi som er samlet her og hva er det for interesser vi
deler på kryss og tvers? Den er også anvendelig i en sammenheng der størrelsen på
gruppen ikke tillater en presentasjon av hver enkelt deltaker.

Deltakerne samles stående i en stor sirkel. Prosessleder nevner de ulike grupper som
er presentert en etter en og oppfordrer dem til å ta et skritt inn i sirkelen og deretter
gå tilbake igjen, for eksempel: “Alle de som er fra oppgang 22 tar et skritt fram -
hei!” “Alle fra Vaktmestertjenesten…”, “Alle fra Velforeningen…” osv. Heretter velger
man ut ulike interessefelt eller andre trekk som kan være felles, for eksempel: “Alle
som er foreldre”, “Alle som har bodd her mer en 3 år”, “Alle som er glade i å stelle
hage”, “Alle som liker å lage god mat”, “Alle som spiller et instrument”. Spørsmålene
tilpasses og varieres etter deltakere og tema. Det er bare å bruke fantasien.

Billedsirkel
Billedsirkelen kan fungere som en oppvarming til en større prosess på samme måte
som nettverkssirkelen. Den kan også anvendes til å undersøke et tema. Det er en
assosiasjonsprosess stimulert av bilder.

For å kunne gjennomføre billedsirkelen må man ha et rikholdig utvalg av ulike typer
bilder: foto og tegninger. Bildene legges i en stor sirkel på gulvet. Prosessleder opp-
fordrer innledningsvis deltakerne til å være helt stille og ikke snakke med hverandre.
De skal se godt på alle bildene som er lagt fram. Etter en stund skal deltakerne pluk-
ke ut for eksempel to bilder som gir assosiasjoner til to ulike oppgaver, som varieres
alt etter sammenhengen. Billedsirkelen kan brukes som en presentasjonsrunde. Her
kan bildene fortelle om hvem personen er og hvor hun arbeider og om forventningene
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Et par møteplasser for mennesker med rusproblemer

Den danske stat har i flere år gitt tilskudd til boligsosiale tiltak. Tilskuddene har 
i Danmark blitt kanalisert gjennom boligforvalterne, Det almennyttige boligbyggeri,
som ofte samarbeider med kommunene. I bydel Bispebjerg, som er et utsatt bolig-
område i København, har en i tillegg til rehabilitering av leiligheter og utearealer
startet mange aktiviteter og tiltak i nærmiljøet rettet mot utsatte grupper som barn
og unge, innvandrere og flyktninger, rusmisbrukere, ensomme og isolerte.

Likørstien
Likørstien er ett av tilbudene og er et ganske unikt tiltak. I bydelen var det mange
med store alkoholproblemer som samlet seg på spesielle steder, i såkalte drikkegrup-
per. Bydelen ville gjerne gjøre noe for disse gruppene. Med medvirkning fra gruppene
fant man ut hva de trengte og hvor de ville oppholde seg. En valgte et av stedene
drikkegruppene pleide å møtes, og opparbeidet der et fast utetreffsted, Likørstien,
med utgangspunkt i framkomne behov. Det ble laget en sitteplass under tak, anlagt
blomsterbed, satt opp toalett og egen postkasse for Likørstien. Avtalen mellom bru-
kerne og kommunen var at Likørstien skulle passes på og vedlikeholdes av brukerne,
som også sørger for at de som befinner seg der ikke forstyrrer naboer og andre. En
barnehage ligger nesten vegg i vegg, og foreløpig er det få negative erfaringer med 
å ha et slikt sted i nærheten av barna. 

Klubben
Rusmisbrukere er også en av målgruppene for Klubben, en kafé som drives av bru-
kerne. Her er det innredet med designmøbler, det tilbys mat og kaffe, en kan se på
tv eller bruke vaskeri, datautstyr og et lite verksted. Et brukerstyre bestemmer tilbud
og aktiviteter. En del av de ansatte er på arbeidsmarkedstiltak. En sosialarbeider som
har sin arbeidsplass der, driver rådgivning og hjelper brukerne på stedet. 

Informasjonen ble innhentet i 2002.

26

I bydelene Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo ble det i forbindelse med byforny-
elsesarbeidet på midten av 90-tallet satt i gang parsellhagedrift på tomter som ble
stående ledige. Hensikten var å bidra til en positiv bruk av restarealer som ble lig-
gende ubebygget og samtidig gi et positivt tilskudd til byfornyelsesområdene.
Prosjektet hentet inspirasjon fra tilsvarende prosjekter i USA, Sverige, Danmark og
Tyskland, og fikk god oppslutning fra beboerne i nærmiljøet. 

Kriminalitet i bo- og nærmiljøene skjer oftere enn tidligere. Det er derfor etablert et
ekspertråd for lokale tiltak i Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD). Rådet har
kommet med sterke oppfordringer til sentrale og lokale myndigheter om å tenke over
hvordan de planlegger boliger, veier og fellesområder. En gjennomtenkt plassering av
veier, hus og trær kan hindre kriminalitet. KRÅD laget i samarbeid med Byggforsk en
sjekkliste for planleggere og lokalpolitikere, “Bedre planlegging - færre farer”, som
kan fås ved henvendelse til KRÅD.21

Stiftelsen Nabohjelp er et prosjekt for å motarbeide kriminalitet og hærverk, og hand-
ler om hva naboer kan gjøre selv og i fellesskap for å bidra til å skape tryggere og
triveligere bomiljø. Hensikten er å hindre kriminalitet. Stifterne er Norges boligbygge-
lags landsforbund (NBBL), Norsk Folkehjelp, Kristiansand kommune og Norges
Velforbund. Stiftelsen startet i Kristiansand i 2000. Det har spredt seg til nabolag
over hele landet, også til Oslo.22



4.4 Universell utforming – tilgjengelighet for alle
Universell utforming dreier seg om likestilling og om å fremme en utvikling av sam-
funnet hvor alle får like muligheter til å delta på ulike arenaer. Tanken bak begrepet
er at alle mennesker skal kunne benytte de samme fysiske løsningene i så stor
utstrekning som mulig, uten spesiell tilpasning. Det kan søkes tilskudd til tiltak for 
å bedre tilgjengeligheten, både inne i den enkelte leilighet og i fellesarealer og nære
uteområder. Se mer om dette på Helse- og velferdsetatens nettsider.

Huskeliste for universell utforming av boliger og boligområder:
� Trinnfri atkomst til boliger og fellesarealer ute og inne, f.eks. trinnfritt i gangstier,

hageanlegg, lekeplasser m.m.
� Slake stigningsforhold i atkomstveier, ramper med svak stigning
� Dører skal være lette å åpne, gjerne automatiske døråpnere 
� Tydelig markering av inngangsdører
� Håndløpere på begge sider i trappeoppganger
� Tydelig markering av brytere, betjeningspanel, og høyder tilpasset stående og 

sittende
� God belysning i fellesarealer ute og inne, f.eks. ved postkasser, oppslagstavler, 

i trappeoppgang, ved søppelkasser m.m.
� Markering av trapper
� Sitte og hvileplasser i fellesarealer ute og inne
� Skjermede sitteplasser med godt utformede sittemøbler
� Ved beplantning bør det velges planter som ikke er giftige eller som kan gi aller-

giske reaksjoner

4.5 Tre eksempler på organisering av 
bomiljøarbeid

Flere kommuner ønsker å satse på bomiljøtiltak for å forbedre bomiljøene i kommu-
nale boligeiendommer. Vi vil her trekke fram to eksempler, et fra Bomiljøtjenesten 
i bydel Sagene i Oslo og et fra Bomiljøtjenesten i Bergen kommune, Bergen Bolig og
Byfornyelse. Mange borettslag og sameier driver også egne bomiljøtiltak i sine bomil-
jøer. Stiftelsen Holmlia er et eksempel på dette.
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Parsellhager - livsstil, livskvalitet, helse og velvære
Den eldste gjenværende parsellhagen i Oslo - Egebergløkka - ble etablert i 1917.
Formålet med hagene var den gang å gi de sosialt svakeste familiene anledning til å
dyrke jord, og på den måten bedre familieøkonomien og gi et tilskudd til familiens
matforsyning. Hagene ga også familiene anledning til å komme ut av deres trang-
boddhet, og arbeidet med jorda ble ansett som en sunn og disiplinerende hobby.
Med tiden har matauk-aspektet nærmest forsvunnet, og det er i økende grad hagenes
betydning for rekreasjon, sosialt samvær og “hyggedyrking” som er det sentrale.

Antallet parseller i dag er usikkert, men i byens 21 parsellhageområder er det
sammenlagt ca. 700 parseller. Størrelsen på parsellene varierer fra 12-200 m2, men
hele 70% av parsellene er på 50m2 eller mindre. Ved utgangen av år 2000 stod 190
personer/familier på venteliste for å få parsell i Oslo. Dette viser at parsellhagene
fremdeles appellerer til Oslos befolkning. 

Et trekk ved den nye bruken av hageparseller er at de i økende grad dyrkes av inn-
vandrere, som bruker sine hageparseller på en annen måte enn nordmenn. Mange
ikke-vestlige innvandrere bruker parsellhagen til middagslaging og sosiale sammen-
komster. Kontrasten kan være slående mellom den velstelte, frodige parsellen drevet
av en innvandrer, og den langt mer skrinne og pjuskete naboparsellen, drevet av en
nordmann. Det handler om kunnskap. Men det handler også om motivasjon. Det tid-
ligere matauk-aspektet lever side ved side med de mer blomstrende livsstilsprosjek-
tene.

Parsellhagen på Lindeberg gård har blitt viktig møtested for tyrkere i Oslo. Her dyrkes
det ikke bare mengder med bønner og andre grønnsaker og urter, men det kokes te
på bål og dekkes langbord (for opptil et titalls personer). 

Noen parsellag prøver bevisst å styrke det flerkulturelle miljøet og skape nye kon-
taktflater gjennom sosiale arrangementer. I Holmlia parsellhagelag inviteres det årlig
til fest med langbord og grilling av helstekt lam.23
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oppgavene over i hverandre, og vi konkluderte med at det ikke burde være en så
klar grenseoppgang og funksjonsinndeling mellom bomiljøarbeid og booppfølging,
men en mer helhetlig tilnærming. 

Det fysiske miljøet 
Bomiljøtjenesten samarbeider med Boligbygg Oslo KF for å bedre det fysiske miljøet,
og har bistått Oslo kommunale leieboerorganisasjon** med å opprette gårdstyrer. 
– Det fysiske bomiljøet har enorm betydning for det sosiale miljøet. Vi har derfor
bistått med å arrangere beboermøter og dugnader, og har hjulpet folk til å komme 
i gang med egen oppussing. 

Bomiljøtjenesten legger vekt på at det er beboerne selv som må ta initiativ til slike
møter og dugnader. 

– Det er jo ikke vi som skal gjøre jobben, men vi skal være pådrivere og gi hjelp til
selvhjelp. Når vi jobber med noe praktisk, møter vi folk på en annen måte. Dette er
gjerne inngangen til å snakke om andre spørsmål og dermed avdekke behovet for
booppfølging. Når det arrangeres fellesmøter er det vårt mål at hver eneste beboere
deltar. Slik signaliserer vi at vi syns alle er like viktige. 

Hvordan gjør dere det praktisk?
Tre uker i forveien setter vi opp en melding i oppgangen om at det er beboermøte
og forteller at det er viktig at “alle” kommer. En uke før møtet lager vi løpesedler
som vi legger i alle postkasser, eller vi banker på døra og spør om de har sett plaka-
ten. Da møter beboerne oss ansikt til ansikt. Eldre som kanskje har problemer med 
å gå, kan få meldt dette. Innvandrere som kanskje ikke leser norsk, kan få uttrykt
dette. Vi synliggjør at alle er viktige for bomiljøet. På beboermøtene blir det tatt opp
temaer som berører beboerne. 

Intervjuet er foretatt sommeren 2004.
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Bomiljøtjenesten i Bydel Sagene 
Intervju med Katrine Mauseth Woll 

Kommunens nye ansikt 
– Jeg skulle ønske flere klaget på trappevasken! Hjertesukket kommer fra tidligere
prosjektleder for Nærmiljøprosjektet, Katrine Mauset Woll, som nå er ansatt 
i Bomiljøtjenesten i Bydel Sagene. Bomiljøtjenesten er en videreføring av prosjektet 
i bydelens ordinære tjenesteapparat.*

– Dessverre har vi langt mer alvorlige spørsmål å stri med i kommunens gårder, som
husbråk, hærverk, sjikane, trusler og skremmende adferd, festing om ettermiddagen,
flying og tråkking i oppgangene til alle døgnets tider, sier hun.  

Ressurssterke flytter ut 
Hvordan vil du oppsummere arbeidet deres så langt? 
– Noe har vi forbedret, og vi har fått god kontakt og opparbeidet tillit hos beboerne 
i de kommunale gårdene vi jobber i. Men innføringen av “gjengs leie” har ført til at
mange av de mest ressurssterke har flyttet ut av kommunens boliger. Vi mistet der-
med mange sentrale ressurspersoner i vårt bomiljøarbeid, og ser at gjennomtrekken
har økt det siste året. Det fører til utrygghet og mindre kontakt mellom beboerne.

Så du kunne tenke deg en busslast med ressurssterke beboere som ønsket å bo 
i bydelen? 
– På en måte ja. Men avstanden mellom beboerne må heller ikke være for stor. Vi
trenger ikke forståsegpåere. At alle har noe å stri med holder konfliktnivået nede.
Men jeg kunne tenke meg en mer variert beboermasse. Vi ser nå at bomiljøet forvi-
tres, samtidig som kreftene for å motvirke dette ikke er der i tilstrekkelig grad.  

Nye metoder 
Med Nærmiljøprosjektet fikk bydelen et ansikt utad. 
– Det var nytt for beboere i kommunale boliger å få raske tilbakemeldinger på hen-
vendelser og hjelp til å finne ut hvem de skulle kontakte og hvor. Det var også noe
av hensikten med Nærmiljøprosjektet; å teste ut nye metoder for sosialfaglig arbeid
ved å flytte hjelpen ut i bomiljøet og inn i boligen. Utfordringene Oslo sto overfor var
for omfattende for det ordinære hjelpeapparatet. Bydel Sagene er dessuten den
bydelen i Oslo med flest sosialhjelpsmottakere og flest kommunale utleieboliger.
Prosjektet hadde i utgangspunktet to ansatte som arbeidet med bomiljøet i de
utvalgte gårdene og fire som arbeidet med individuell booppfølging. Etter hvert gikk
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* For mer informasjon om Bomiljøtjenesten i Bydel Sagene, se www.bydel-sagene.oslo.kommune.no. Det er laget
en erfaringsrapport fra Nærmiljøprosjektet: “Boligsosialt arbeid i praksis – en erfaringsrapport fra
Nærmiljøprosjektet i bydel Sagene-Torshov for perioden 1.1.99-31.12.01”

** Oslo kommunale leieboerorganisasjon er en interesseorganisasjon for leieboerne i den kommunale boligmas-
sen i Oslo. For mer informasjon, se www.okl.no.
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Bomiljøtjenesten i Bergen kommune
Intervju med Anne Line Danielsen

Bomiljøtjenesten i Bergen er organisert som en del av Bergen Bolig og Byfornyelse,
kommunenes eget boligselskap, med myndighet både til å forvalte boligmassen, leie-
kontraktene og det sosiale bomiljøarbeidet. Som eier og forvalter, både av det fysis-
ke og det sosiale miljøet, kan Bergen Bolig og Byfornyelse rykke raskt ut når noe er
galt, men også støtte opp hurtig dersom beboere selv kommer med positive initiativ.

– Denne organiseringen gir oss god oversikt og mulighet til å se helheten, i tillegg 
til hurtig å kunne ta et grep der det trengs, sier Anne Line Danielsen ved Bergen
Bolig og Byfornyelse. Å jobbe med det fysiske bomiljøet gir en god innfallsvinkel til 
å jobbe med det sosiale. Vi kan raskt gi støtte til et initiativ om å holde dugnad eller
kjøpe inn en grill eller pusse opp et felleslokale. Vi holder også felleslokaler i de
ulike boområdene, slik at vi skaper arenaer der folk kan møtes. Disse kan benyttes
til alt fra beboermøter, juleverksted, buekorps og eldretreff. 

Boteam 
Bergen Bolig og Byfornyelse har ansatt egne boteam i hvert av de tre distriktene,
med fem miljømedarbeidere. Boteamene skal være synlige og til stede og lytte til og
støtte beboerne. Boteamene følger opp miljøene og beboerne, driver konfliktløsning,
ressursformidling og tverretatlig samarbeid. Det legges stor vekt på organiseringen
av beboerne. 
– Mange av våre beboere mangler organisasjons- og møteerfaring, noen av dem går
for eksempel ikke på foreldremøter. Vi har stor nytte av å ha et organisert apparat
blant beboerne, og det er vårt uttalte mål å hjelpe beboerne til å organisere seg.
Dette gjøres ved at Bergen Bolig og Byfornyelse innkaller til beboermøter, som velger
tillitsvalgte. Disse er bindeleddet mellom kommunen og beboerne. I all hovedsak
fungerer dette godt, sier Danielsen. De har også egen bomiljøskole, en for ansatte 
og en for tillitsvalgte og beboere. 
– Tradisjonelt er de jo vår motpart. Men for oss fungerer det ikke slik. Vi ser en gjen-
sidig nytte av hverandre, sier Danielsen.  

Leilighetene til Bergen Bolig og Byfornyelse er etterhvert godt vedlikeholdt. 
– Etter innføringen av gjengs leie fikk vi også til et systematisk vedlikehold, og føler
nå at vi har tatt igjen etterslepet, og oppgradert omtrent hele boligmassen. 
En gang i året måler Bergen Bolig og Byfornyelse sin “kundetilfredshet” i form av
brukerundersøkelser. Her får de klare tilbakemeldinger på det arbeidet de driver, og
innspill til nye satsningsområder. 

Intervjuet er foretatt sommeren 2004.
For mer informasjon se www.bergen.kommune.no/bbb/
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Eksempler på tiltak i regi av
Nærmiljøprosjektet/Bomiljøtjenesten på Sagene
Selvhjelpgrupper - B-vitaminprosjektet 
Nærmiljøprosjektet startet en rekke gruppetiltak, der ideen har vært å skape selv-
hjelpsgrupper basert på allerede eksisterende nettverk, med behov definert av bebo-
erne selv. Flere grupper ble prøvd ut. Prosjektet fikk leie en leilighet av Boligbygg
Oslo KF som ble et sentralt møtested for ulike aktiviteter ute i bomiljøet. Her møtes
man ut fra prinsippet “vi er tilgjengelige, og de kommer frivillig”. 

B-vitamingruppen er en av gruppene som fremdeles eksisterer. Gruppen har ca 150
deltakere fra nærmiljøet på Torshov og Sagene. En dag i uken holder Bomiljø- 
tjenesten åpent hus for rusmisbrukerne, der de får gratis frokost, en prat, veiledning
og for dem som ønsker det, en B-vitaminsprøyte. Tiltaket har lav terskel, setter ingen
krav til rusfrihet, og de samme personene møter fra Bomiljøtjenesten hver uke. 
B-vitaminprosjektet arrangerer turer i Marka og på fjorden, arrangerer grillfester og
går på kino med brukerne. Tiltaket er meget populært og det har vært mellom 13 og
20 brukere hver gang.  

Miljøbarna og integrering
Bomiljøtjenesten fikk kritikk fra barna for at de ble holdt utenfor, og følte derfor at
de bidro til å skape fronter mellom barn og voksne. Det ønsket de å gjøre noe med,
og etablerte derfor Miljøbarna, som et eget tiltak i Nærmiljøprosjektet. De inviterte
barna til en to timers smådugnad annenhver uke. Først ble det jobbet en time, og så
serverte de kjeks og saft og snakket med dem den andre timen. Belønningen var en
t-skjorte påtrykt “Miljøbarna Nordkappgata 5-19”. Det lå en integreringstankegang
bak det å trykke gateadressen på t-skjortene. Tanken var å få barna til å begynne
med å føle noe for gata han/hun bor i. Integrering må begynne i det små, med en
følelse av tilhørighet i nære bomiljøet, for eksempel å folk til å føle seg stolt av å bo
i en gate på Torshov. 

Fotokonkurranse
Bomiljøtjenesten har også arrangert fotokonkurranse i samarbeid med Oslo kommu-
nale leieboerorganisasjon og Ungmedia. Fotokonkurransen var for barn i alderen 8-16
år. Konkurransen ble avholdt i skoleferien, og skulle blant annet bidra til å “syssel-
sette” barna og de unge til noe annet enn å drive gatelangs. Et av målene var å syn-
liggjøre barna i de kommunale gårdene. Barna skulle selv formidle hva de var
opptatt av og hvordan de opplevde sitt miljø. Engangskameraer ble utdelt til 102
barn den første uken i juli, og deltakerne hadde en drøy måned på seg til å utføre
arbeidet. Det ble nedsatt en jury av profesjonelle, som plukket ut 10 vinnere.
Resultatet ble 100 bilder, som ble plukket ut til å henge på en utstilling. Utstillingen
er i dag en vandreutstilling i ulike bydeler i Oslo.

Gjenbruksverksted
I Bomiljøtjenestens leilighet ble det tre ganger i løpet av 2003 arrangert gjenbruks-
verksted. Det var stor entusiasme både for å reparere ting og å utvide tilbudet på
mer permanent basis, også for sportsutstyr og klær.  
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Eksempel



de manglet sosiale nettverk i bomiljøet. Følelsen av tilhørighet var liten, og resultatet
var at få følte ansvar for å gjøre noe for å skape et godt nærmiljø.

Grønmo eller Holmlia?
– Noen lurte på om de var kommet til Grønmo og ikke til Holmlia, forteller Nilsen, 
om de første årene i den nye drabantbyen. Da var det på tide å ta rev i seilene. Det
var vaktmestrene som først oppdaget folks mistrivsel, og det var Holmlia Vaktmester-
sentral som startet det første prosjektet, som siden skulle bli Stiftelsen Holmlia
Nærmiljø. Få år etter sto bydelsparken ferdig, finansiert med dugnadsinnsats og 
11 millioner kroner fra Oslo kommune. Siden den gang har det gått slag i slag, med
aktiviteter, dugnader, sammenkomster, kurs, konferanser og diverse utflukter.
Begrepene “solidaritet”, “gratis”, “hjelp”, “glede ved å gi” er begreper som best
betegner den virksomheten stiftelsen og Frivillighetssentralen driver. På mange måter
et unorsk fenomen; en hybrid mellom sosialdemokratisk dugnadsånd, gammel soli-
daritet og amerikansk frivillighetsarbeid.
– Ting skal skje i nærmiljøet, sier sjefen. Vi arrangerer julemarked og sommermarked.
I sommer så det forresten ut som en tyrkisk leir her, forteller hun med glød i blikket.
Partytelt på tunet, halal og norsk mat, salg av alle mulige ting vi hadde mottatt som
gaver til fem kroner pr gjenstand. Alt her på huset er forresten gaver fra folk i nær-
miljøet. Når vi selger ting, legger vi pengene i en blomsterkasse, og så drar vi på tur,
når vi har penger nok. Alle de frivillige drar på tur, til Blåfarveverket eller Sverige. 
– I dag skal vi forresten ha fårikålselskap, forteller hun, og ikke før hun har sagt det,
kommer tre glade damer inn døra med gryter fulle av dampende fårikål. Frivillighets-
sentralen og SNH holder til i en nedlagt barnehage, Ravnåsveien 38, som har en 
ideell arkitektur for samlinger ute og inne. 

Andre aktiviteter
Dette huset er kommandosentral for en rekke ulike aktiviteter. Målet for stiftelsen er
å styrke identitetsfølelsen i nærmiljøet og skape et trygt og attraktivt bomiljø, der
alle er like viktige. Med alle mener de på Holmlia alle. Ulike aldere, ulik funksjons-
grad, ulik etnisitet, kort og godt alt som kan krype og gå av stort og smått. Nå er
ungdommen invitert til Ravnåsveien 38.
– Vi har bare en fritidsklubb her, og det er litt lite, ungdommen ønsker seg en natt-
kafe. Hvorfor ikke? Så lenge de yter noe tilbake. Her jobber vi etter mottoet: Vi hjel-
per dere hvis dere hjelper oss! Prosjektet er helt nytt, og vi håper på at ungdom-
mene skal hjelpe de eldre som takk for tjenesten. I tillegg har vi i samarbeid med
Helse- og velferdsetaten startet med opplæring av bomiljømeglere og mottaksgruppe.
Målet med dette er å få lokale meglere til å megle i nabokonflikter. Mottaksgruppa
vil bidra med å forebygge konflikter ved å ønske nyinnflyttede velkommen, og gi
opplæring og informasjon om regler og tekniske innretninger i leilighetene. SNH står
også bak mange av bomiljøaktivitetene som er oppfunnet i landet; natteravning,
bomiljøvekting (vektere fra Securitas som patruljerer området), miljøpatruljen (barn
og unge i samarbeid med voksne som holder bomiljøet reint) og lokalavis for Holmlia. 
– Vi er hele tiden åpen for nye forslag til tiltak og prosjekter. Jobben vår er å formidle
kontakt, spre ideer og holde oversikt over det som skjer i nærmiljøet, slik at det skal
være godt å bo og leve på Holmlia, sier Bente Nilsen, som oppfordrer andre til å ta
kontakt. 

Intervjuet er foretatt sommeren 2004 og våren 2005
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Stiftelsen Holmlia Nærmiljø  
Intervju med daglig leder Bente Nilsen 

Sommeren 2003 var Stiftelsen Holmlia Nærmiljø (SHN) med til Brüssel som Norges
eksempel på god praksis i et EU-prosjekt om lokalt utviklingsarbeid. Paradoksalt
nok, fordi stiftelsen hvert år må kjempe for å opprettholde sin eksistens.*

– Vi må hele tiden bekrefte at vi trengs, vi er jo ikke lovpålagt, sier Bente Nilsen,
daglig leder av SHN og Frivillighetssentralen siden oppstarten i 1992. Men bekymrings-
rynkene viskes raskt bort når hun tenker på alle de positive møtene hun har og har
hatt med mennesker på Holmlia. Det mest rørende, forteller hun, er kanskje møtet
mellom nordmenn og flyktninger og innvandrere.

Forebygge, ikke reparere
– En av de tidligere gruppene våre var en vennskapsgruppe der nye nordmenn skulle
lære å bruke norsk i sin dagligtale. Vi dro på turer der også veteran-nordmenn var
med som frivillige. En gang kom vi til å arrangere en båttur for vietnamesere. For 
å være på den sikre siden, tegnet vi en klokke med visere, så ingen skulle misforstå
tidspunktet for oppmøte. Vietnameserne nikket og smilte, ja, ja, vi kommer. Men de
kom jo ikke. Da skjønte vi at det ikke var så lurt å invitere en som kanskje hadde
vært båtflykning til en tur på fjorden. Vi lærer noe nytt hele tiden. Det er spennende,
og det bekrefter at det vi driver med har betydning for menneskers liv og hverdag.
Vår rolle er å forebygge og sørge for at behovet for “reparasjoner” blir så lite som
mulig.   

Fargerik drabantby
Holmlia er en av Oslos nyeste drabantbyer, etablert i 1981, som en del av Søndre
Nordstrand bydel. Bente Nilsen var selv en av dem som flyttet inn i fireårsperioden
1981-1985, sammen med ca 12 000 andre mennesker fra hele landet og store deler
av verden. Tredve år tidligere var hun også nyinnflytter i en drabantby, den gang
Lambertseter da denne ble etablert. Femtiåra var en helt annen tid. Norge hadde 
nettopp vært okkupert, og bolignøden, spesielt for arbeidere var stor. På åtti-tallet
sto Norge på startstreken av det flerkulturelle samfunnet, og Holmlia ble et naturlig
tilflyttingssted for mange nye nordmenn.
– Nesten alle spør om dette. Hvordan vi takler å bo med så mange innvandrere. Jeg
pleier å svare: Alldeles utmerket. Men det er klart at det ligger en del utfordringer 
i det.  
– 125 ulike tungemål skulle finne et felles språk på Holmlia, og det sier seg selv at
dette ville ha vært en utfordring hvor som helst i verden. Felles for de fleste var at
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* Stiftelsen Holmlia Nærmiljø driver kontaktskapende arbeid på tvers av generasjoner og etniske grupper og syn-
liggjør beboernes behov overfor offentlige instanser. Stiftelsen er finansiert av 27 borettslag og boligsameier,
Kirke- og undervisningsdepartementets annonseinntekter, samt ved tilskudd til enkeltprosjekter. Det er inngått
samarbeidsavtaler med hvert enkelt borettslag/sameie, som regulerer tilskuddet fra disse. Se mer informasjon
om stiftelsen på www.holmlianarmiljo.no
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som er berørt av den aktuelle konflikten. For eksempel i nærmiljøarbeid med ung-
dom i den kriminelle faresonen kan stormøter fungere som døråpnere for videre 
samarbeid og fellesskap mellom deltakerne. Aktiv involvering av støttepersoner 
i partenes nettverk er ofte en nøkkelfaktor i arbeid med alvorlige voldskonflikter.
Stormøtemodellen er basert på den australske modellen for “community conferen-
cing”. I Norge har blant andre Gatemeglingsprosjektet i Oslo gjort gode erfaringer og
tilpasset modellen til konfliktrådsarbeid og norske forhold. Bomiljøtjenesten i Bydel
Sagene har tatt stormøtemodellen i bruk gjennom såkalte oppgangskonferanser der
flere i en oppgang er involvert i en konflikt.
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4.6 Konflikthåndtering
Når folk bor tett, kan det lett oppstå misforståelser, uenigheter og konflikter.
Nabokrangler er dagligdags. Konflikt mellom mennesker som oppfatter at de tilhører
forskjellige grupper er heller ikke uvanlig. Hvordan vi håndterer disse konfliktene er
avgjørende for kvaliteten på bomiljøet. 

Det kan skilles mellom realistiske og urealistiske konflikter.24 Realistiske konflikter er
konflikter basert på motstridende mål, interesser og verdier. Urealistiske konflikter er
basert på uvitenhet, feil, historiske tradisjoner, fordommer m.m. 

Kommunikasjon som skaper fellesskap bidrar til å redusere konflikter. En slik kom-
munikasjonen har preg av: 
� åpenhet
� interesse
� undring
� respekt
� generelt positive holdninger til beboere og omgivelser

Kommunens engasjement i bomiljøarbeid og konflikthåndtering i bomiljøene skal
bidra til å legge til rette for en positiv kommunikasjon med og mellom beboere.
Dialog er en forutsetning for inkludering i bomiljøene. Noen konflikter kan løses 
i nærmiljøet, mens man i andre konflikter bør trekke inn profesjonelle ”konfliktløsere”
eller føre saken videre til Konfliktrådet.

Helse- og velferdsetaten har startet et prosjekt Konflikthåndtering i bomiljø.
Rådgivning i konfliktsituasjoner, kurs i konflikthåndtering og bistand til opprettelse
av lokale bomiljømeglere i nabokonflikter er noen av aktivitetene. Det gis tilbud til
bydeler, boligselskap og frivillige organisasjoner. Bakgrunnen er et ønske om at kon-
flikter kan håndteres på et tidlig stadium, slik at de ikke sementeres og blir uløseli-
ge. Med lokale bomiljøarbeidere eller meglerkorps som også kan ha andre positive
oppgaver i sitt nærmiljø, vil det for mange være en lavere terskel for å be om
bistand i nabokonflikter. Opplæringsmetoden er basert på “lærlingemodellen”, det vil
si at erfaringsutveksling er en viktig del av opplæringen. Engasjement i eget bomiljø
og personlig egnet- het i tillegg til faglige ferdigheter er nøkkelen for å kunne skape
den nødvendige tillit og trygghet for de involverte parter og for bomiljøet. De invol-
vertes ansvar i konfliktløsningsprosessen og meglers objektivitet og upartiskhet er
blant grunnpilarene i arbeidet.25

Konfliktrådet26 mottar straffesaker fra påtalemyndigheten og sivile saker fra parter 
i konflikt. Eksempler på saker i Konfliktrådet er vold, trusler, ærekrenkelse, skade-
verk, tyverier, familiekonflikter og nabokonflikter. Bruk av Konfliktrådet er gratis. Det
er megling mellom to parter som er Konfliktrådets vanligste metode. Konfliktrådet må
innhente samtykke til megling fra begge parter. Dersom det ikke gis samtykke, kan
ikke Konfliktrådet gå videre med saken. Blir det gitt samtykke, vil en til to meglere ta
kontakt med begge parter og det vil bli avholdt ett eller flere meglingsmøter. Målet
er å legge til rette for en konstruktiv meglingsprosess slik at partene kan bedre sin
kommunikasjon og komme fram til en avtale. Avtalen kan følges opp av Konflikt-
rådet. Graden av oppfølging er normalt sett begrenset til innholdet i avtalen. 
I noen saker vil Konfliktrådet foreslå et stormøte for blant annet å ansvarliggjøre flere
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– Vi fra Bomiljøtjenesten skal ikke styre, men tilrettelegge møtet, og selv være nøy-
trale og verbalt passive. Det er tillatt for deltakerne å vise sine frustrasjoner på
møtet. Noen kan gå over grensen, og da er det de andre deltakere og ikke megleren
som skal justere dette. De negative sidene av en konflikt bør helst komme til overfla-
ten for at andre skal kunne føle medfølelse, og komme med bidrag til løsninger, 
hevder Reza. Ifølge han er dette en del av strategien for å løse konflikter.

– Det frigjør energi å få ut sinne og frustrasjon. Atmosfæren blir en annen og det blir
rom for å spørre: hva gjør vi for å komme ut av situasjonen? Når dette spørsmålet er
stilt, har gjerne stemningen snudd. Da først kan vi komme fram til konstruktive avta-
ler som kanskje får større varighet enn dem man avtaler under tvang.

Inkluderende sosialtjeneste
– Megling alene er ikke alltid nok. Bomiljøtjenesten følger ofte opp både enkeltbebo-
ere og bomiljøet generelt. Etter hvert er vi blitt kjent i de kommunale bomiljøene.
Folk vet hvor de finner oss når det er noe.
I Bomiljøtjenesten jobber to og to sammen i team.

– En mann og en kvinne fungerer bedre enn enkjønna team. Det gir bedre balanse,
både i mobiliseringsarbeidet og i arbeidet med booppfølging. I våre boområder bor
det 25 prosent innvandrere, så det er naturlig at innvandrere også er representert
som bomiljøarbeidere.

– Fordommer er alminnelige, sier Reza. Spørsmålet han stiller er hvordan vi bruker
disse fordommene? 

– Er vi nysgjerrige? Ønsker vi å lære av hverandre, erfare ting i fellesskap? Fordommer
er ikke farlige, hevder han, hvis de ikke blir kombinert med makt. 

– Da kan de føre til tvang og frihetsberøvelse, men i dagliglivet må vi ha et åpent
forhold til folks fordommer, og anvende dem positivt i dialogen som skaper det nye
fellesskapet. 

Intervjuet er foretatt sommeren 2004.
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Ved konflikthåndtering er menneskesynet viktigst! 
Intervju med Reza Rezaee, Bomiljøtjenesten bydel Sagene

Spørsmålet om menneskesyn er om du er inkluderende eller ikke, sier Reza Rezaee,
bomiljøkonsulent i Bomiljøtjenesten i Bydel Sagene. Inkluderer du kvinner, homofile,
innvandrere, alkoholikere og personer med psykiske lidelser eller gjør du det ikke?
Enkelte mangler noe grunnleggende i sitt menneskesyn og i sin ideologi. Da hjelper
det ikke om du er hvit eller brun, muslim eller kristen, sier Reza Rezaee.

Rezaee kom selv som kvoteflykning fra Iran i 1989, og har brukt tiden i Norge til
utdanning og det han brenner aller mest for: konflikthåndtering og mobilisering av
vanlige mennesker til å gjøre noe for å forbedre og endre sin hverdag. Grunn- 
kompetansen fikk han med seg fra Iran, der hans far var en av “dommerne” 
i Rettferdighetens Hus. Dette var en sivil “domstol” der mennesker i konflikt brakte
inn sine klager og konflikter.

– Først da jeg leste en artikkel av Nils Christie, “Konflikt som eiendom”, skjønte jeg
at det de holdt på med i Iran, var en verdifull måte å løse konflikter på. De det gjaldt
eide selv sine konflikter. I et høyt utviklet industrisamfunn har profesjonene overtatt.
Advokater, dommere og sosialarbeidere eier konfliktene, dem det gjelder er fremmed-
gjort. Når det er sagt, mener jeg også at det er svært viktig at det offentlige er til
stede og viser ansvar. 

Konflikthåndtering i kommunale gårder
– Omsatt i praksis, betyr dette at Bomiljøtjenesten i bydel Sagene arrangerer opp-
gangskonferanser i kommunale gårder i de oppgangene der det er konflikter mellom
beboere. Framgangsmåten er at vi først mottar en klage, enten via en av kommunens
øvrige instanser eller direkte fra dem det gjelder. Så snakker vi med alle berørte par-
ter for å avklare hva konflikten gjelder og om de er villige til å møte i et fellesmøte.
Vi arrangerer så en oppgangskonferanse (stormøte), der alle impliserte parter deltar.
Deltakelse er frivillig, og folk kan når som helst forlate møtet, dersom det skulle bli
for vanskelig. På oppgangskonferansen legger hver av partene fram sine synspunkter,
og det åpnes for innspill. 
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Det finnes en rekke ulike finansieringsordninger for booppfølging og bomiljøarbeid.
Både kommunale og statlige virksomheter gir tilskudd til utviklingsarbeid på disse
feltene. Hvilke ordninger som finnes og hva tilskuddene kan brukes til varierer over
tid. På www.hev.oslo.kommune.no finnes en oversikt over en del av tilskuddsord-
ningene. Vi anbefaler i tillegg at det følges med på nettsidene til de virksomhetene
som er presentert i dette heftet. Spesielt Husbanken, Sosial- og helsedirektoratet og
Utlendingsdirektoratet er viktige økonomiske bidragsytere til utvikling av booppføl-
ging- og bomiljøarbeid. 

På disse nettsidene blir det også fortløpende lagt inn annet aktuelt stoff om boopp-
følging og bomiljøarbeid, som kan supplere og oppdatere den informasjonen som 
er gitt i dette heftet. 

Vi håper at rådene som er gitt i heftet og ikke minst de eksemplene som er presen-
tert kan være en inspirasjon og en praktisk hjelp til å møte utfordringene 
i arbeidet framover.
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4.7 Bomiljøforum i Oslo
Bomiljøforum er et møtested for alle som jobber med gjennomføring av bo- og nær-
miljøtiltak i Oslo. Helse- og Velferdsetaten organiserer arbeidet med Bomiljøforum.
Det arrangeres møter og seminarer om temaer som har betydning for utvikling av
gode bo- og nærmiljøer. I Bomiljøforum kan også prosjekter og tiltak presentere sitt
arbeid og få faglige innspill fra andre. Deltakerne kommer fra kommunale tjenesteste-
der, frivillige organisasjoner, boligbyggelag, boligselskap og velforeninger.
Bomiljøforum arrangeres ca fire ganger per år. Mer informasjon om bomiljøforum fin-
nes på Helse- og velferdsetatens nettsted. Det er mulig å melde seg på e-post liste
for å få invitasjoner til forestående samlinger. 

4.8 Nasjonalt nettverk for bomiljøarbeid
Bomiljønett er et nettsted og et nasjonalt forum for utveksling av kunnskap og ideer
for bomiljøarbeidere, planleggere og andre interesserte. Nettverket ble opprettet 
i 2004 i et samarbeid mellom Trondheim, Bergen og Oslo kommune og med økono-
misk støtte fra Husbanken. Nettverket har tre satsingsområder: fagutvikling, nettsted
og nettverksgrupper.

Nettstedet www.bomiljonett.no skal fungere som ressursbase for bomiljøarbeid, 
med bl.a. nyhetsstoff, eksempelbase, litteratur, kurstilbud og diskusjonsforum.
Målsettingen med bomiljønettet er å legge til rette for utveksling av ideer og erfaring
på landsbasis, å vise gode løsninger på bomiljøproblemer, og å utvikle og formidle
metoder og modeller for bomiljøarbeid. Bomiljønett ønsker å bidra med kunnskap og
inspirasjon til å utvikle støttende og integrerende bomiljøer, særlig med hensyn til
utsatte beboergrupper.

40

5. Finansiering av booppfølging og 
bomiljøarbeid

16 NBBL 1998: Godt bomiljø for alle – en rapport om naboer fra alle kanter

17 ”Empowerment”-tradisjonen (myndiggjøringsmodellen) ble skapt i Latin-Amerika i 1970 årene og utformet av
Paulo Freire. Begrepet “empower” (myndiggjøring) uttrykker en prosess for å bringe noen ut av en undertrykt
situasjon. Se mer om dette i heftet “Veiledning i bomiljøer – tradisjoner og metoder”, utgitt av Husbanken 
i 2001.

18 Metodene som beskrives her er metoder som benyttes av Stiftelsen Idébanken og andre aktører. Avsnittene
er skrevet for dette heftet av Stiftelsen Idébanken. Se mer om Idébanken på www.idebanken.no.

19 Eiendoms- og byfornyelsesetaten har utgitt et hefte om “Økologi i gårdsrom” (1997).

20 Prosjektet var underlagt den daværende Boligvirkemiddeletaten. Se mer om prosjektet på
www.hev.oslo.kommune.no

21 Se mer informasjon på www.krad.dep.no

22 Se mer informasjon på www.nabohjelp.no

23 Kilde: Siri Haavie: “Hva er en parsellhage, og hva er parsellhagenes status i dagens Oslo”.
Forskningsrapporten “Parsellhagedyrking i Oslo - en statusoversikt", Oslo forskning, 1999. Parsellhager i et
overflodssamfunn - fra matauk til livsstilsprosjekt. Rapportene finnes på: www.parsellhager.no.

24 Byggforsk 1999: “Dialog og konflikthåndtering i flerkulturelle bomiljøer”

25 Se www.hev.oslo.kommune.no for mer informasjon.

26 Konfliktrådet er fra 2004 en statlig ordning. Det er et eget konfliktråd for Oslo og Akershus. Se www.konfklik-
traadet.no for mer informasjon.



Nettsteder

Barne og familieetaten www.bfe.oslo.kommune.no

Bergen Bolig og Byfornyelse www.bergen.kommune.no/bbb/

Boligbygg Oslo KF www.boligbygg.oslo.kommune.no

Bomiljønett www.bomiljonett.no

Bomiljøtjenesten i Bydel Sagene www.bydel-sagene.oslo.kommune.no

Bostedsløshet, (informasjonsside om 
bostedsløshet)

www.bostedsloshet.no

Byggforsk www.byggforsk.no

Deltasenteret – statens kompetansesenter for 
deltakelse og tilgjengelighet

www.shdir.no/deltasenteret

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) www.krad.dep.no

Eiendoms- og byfornyelsesetaten www.eby.oslo.kommune.no

Helse- og velferdsetaten www.hev.oslo.kommune.no

Husbanken www.husbanken.no

Konfliktrådet www.konfliktraadet.no

Namsmannen i Oslo www.domstol.no/obyf/

Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL) www.boligsamvirket.no

Omsorgsbygg Oslo KF www.omsorgsbygg.oslo.kommune.no

Oslo kommunale leieboerorganisasjon www.okl.no

Rusmiddeletaten www.rme.oslo.kommune.no

Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser www.bgo.oslo.kommune.no

Sosial- og helsedirektoratet www.shdir.no

Stiftelsen Holmlia Nærmiljø www.holmlianarmiljø.no

Stiftelsen Idébanken www.idebanken.no

Trondheim kommune www.trondheim.kommune.no

Utlendingsdirektoratet www.udi.no

Utviklingstiltak i sosialtjenesten www.tiltak.no
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Nyttig å lese  
Publikasjoner og temahefter fra Helse- og velferdsetaten
� Store barnefamilier – med etnisk minoritetsbakgrunn (2004)
� Rus og psykiatri – hvordan møte utfordringene i boligarbeidet? (2002)
� Individuell booppfølging (temahefte), kursveileder og sluttrapport fra prosjektet

Oppfølging av vanskeligstilte kommunale leietakere (2001)

www.hev.oslo.kommune.no

Kommunale politiske saker, rundskriv og forskrifter
� Bystyresak 184/04 Handlingsplan for psykisk syke i Oslo kommune 2004-2008
� Bystyresak 127/03 Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Olso kommune
� Bystyremelding nr 3/2002 Et inkluderende Oslo – strategier for sosialpolitikken
� Bystyresak 78/01 Kommunale boliger for vanskeligstilte – tildeling booppfølging og

bomiljøtiltak
� Bystyresak 573/00 Myndighet til å fatte vedtak i henhold til husleielovens §§ 11-1

og 11-2
� Bystyresak 286/99 Sosialt boligprogram II
� Bystyresak 211/98 Sosialt boligprogram  

www.sak.oslo.kommune.no

Statlige politiske saker og rundskriv 
� På vei til egen bolig. Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet (2004)
� Om boligpolitikk, St.meld.nr. 23(2003-2004)
� Tiltaksplan mot fattigdom, St.meld.nr.6(2002-2003) 
� Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforhold. Rundskriv U-10/2002
� Utjamningsmeldinga, St.meld.nr. 50 (1998-1999)
� Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006, St.prp.nr. 63 (1997-98)
� Om boligetablering av unge og vanskeligstilte, St.meld.nr. 49 (1997-1998)

publikasjonsbestilling@ft.dep.no 

Annet
� Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser.

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie, Fafo-rapport 469 (2005)
� Boligsosialt arbeid, Paul Thyness (Kommuneforlaget 2004)
� Sosial førstehjelp, Fontene nr. 1 (2002)
� Boligsosialt arbeid i praksis – erfaringsrapport fra Nærmiljøprosjektet i Bydel

Sagene-Torshov (2001)
� Veiledning i bomiljøer – tradisjoner og metoder, Husbanken (2001)
� Boligsosialt arbeid – evaluering av fire prosjekter i Oslo indre øst, Byggforsk (2000)
� Rapporter fra Byggforsks Utviklingsprogram for flerkulturelle bomiljø (1997-2000)

med blant annet: Dialog og konflikthåndtering, Hindringer for deltakelse i multiet-
niske boligområder, Store møter – små steder, møtesteders betydning i flerkultu-
relle bomiljø, Oppvekst i multietniske boligområder 

� Rapport fra prosjektet Fra dialog til aktivitet, Monica Treu, Bydel Gamle Oslo (1998)
� Økologi i gårdsrom – hvorfor og hvordan? Eiendoms- og byfornyelsesetaten (1997)
� Over andres dørstokk – Yrkesetikk i arbeid hjemme hos klienter og pasienter, Lars

Gunnar Lingås (Kommuneforlaget 1996) 
� Å arbeide i andrs hjem – hjelpere i møte med mennesker med psykiske lidelser,

Inger Aanderaa (Kommuneforlaget 1996)
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Helse- og velferdsetaten
Helse- og velferdsetaten er en pådriver innen Oslo kommunes utviklings-
arbeid på helse- og velferdsområdet og fungerer som en kompetanseetat
for bydelene og Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester. 

Etaten bistår byrådsavdelingen med implementering, koordinering og
oppfølging av overordnede handlingsplaner og bystyrevedtak. Etaten 
legger til rette for bedre levekår for innbyggerne gjennom videreutvikling
av helhetlige og effektive velferdstjenester. Etaten har også en bred kon-
taktflate til andre fagmiljøer, etater og forskningsinstitusjoner.

Helse- og velferdsetaten forvalter smittevernloven og kommunehelse-
tjenesteloven i byomfattende saker. Etaten forvalter også blant annet
kommunens utlånsportefølje til boligformål. 

Etaten har et ansvar som faglig premissgiver for IKT-systemene innen 
velferds- og sosialsektoren. 

Helse- og velferdsetaten er faglig sekretariat for Oslo kommunes klage-
nemnd innenfor størstedelen av sektoren velferd og sosiale tjenester. Til
etaten ligger også sekretariatsfunksjon for Rådet for funksjonshemmede
og Det sentrale eldreråd.

Innenfor det boligsosiale arbeidet har Helse- og velferdsetaten ansvar for
den sentrale oppfølgingen av Oslo kommunes sosiale boligvirkemidler,
og bistår bydelene i å legge til rette for at alle som ikke kan ivareta sine
interesser på boligmarkedet skal gis bistand i tråd med individuelle behov.

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten
Tlf.: 23 48 30 00   Faks: 23 48 30 99
Postadresse: Postboks 30 – Sentrum, 0101 OSLO
Besøksadresse: Oslo City - Stenersg. 1 - inngang D, 5. 
www.hev.oslo.kommune.no
E-post: postmottak@hev.oslo.kommune.no
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