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Denne sluttrapporten er fra tidsperioden da undertegnede har arbeidet som

sosialkoordinator ved Svartlamon Boligstiftelse. Prosjektet sosialt arbeid ved Svartlamon ble

startet opp 01.10 .07 med Ann Kristin Wågø som sosialkoordinator . Undertegnede overtok

denne stillingen 14 . 04.08 da Wågø valgte å slutte.

Vedlagt denne sluttrapporten følger beboerundersøkelsen "Bomiljø , engasjement og

mobilitet på Svartlamon".

Bakerunn for prosjektet

Målet for prosjektet "sosialt arbeid på Svartlamon" har vært å få større bostabilitet for folk

som har vanskelig for å bli boende over tid av ulike årsaker. Dette skulle oppnås gjennom

gjelds/- økonomirådgiving og koordinering mot det eksisterende hjelpeapparatet ved behov.

Prosjektet startet opp høsten 2007 og skulle ha en 2 års varighet fram til høsten 2009. Det

var beboere selv som i sin tid tok initiativ til å søke Husbanken om midler til denne stillingen.

Arbeidsoppgaver

Hovedtyngden av arbeidsoppgaver har i hovedsak vært gjeldsrådgiving. Dette har primært

vært å følge opp de med ubetalte husleier. I tillegg har sosialkoordinator hatt ansvaret for

kontraktskriving og oppfølging av praksisplass for en beboer. Det siste året har

sosialkoordinator i samarbeid med sosialgruppa på området jobbet med

beboerundersøkelsen "Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon".



Gieldsrådeiving

Tidsperiode 2007-2009 Antall utestående husleier

10. Juni 2007 234

10. Juni 2008 198

10. Januar 2009 132

10. Juli 2009 118

10. Desember 2009 122

Svartlamoen Boligstiftelses innkrevingsrutiner er omtalt i tidligere halvårsrapporter. Det har

vært en nedgang i utestående husleier etter prosjektperiodens oppstart. Antall utestående

husleier har holdt seg relativt stabilt det siste året. Dette etter å ha å ha sunket kraftig ved

årsskifte 2007/ 2008 og fram til nå. Antall utestående husleier hadde en topp i juni 2007 på

234 utestående husleier, 198 utestående i juni 2008 mot 118 utestående 10. juli 2009. Det

har helt klart vært en positiv utvikling. Vi har blant annet strammet inn regime på

innbetaling . Blant annet skal første husleie betales før man får husleiekontrakt.

Sosialkoordinator har i tillegg til å sende brev i en del tilfeller tatt direkte kontakt med de

som sliter økonomisk slik at de skal få mulighet til å få til en betalingsordning og unngå at

saken sendes videre . Men ennå er det en vei å gå før man kan si seg helt fornøyd. Det er

tidligere foreslått depositum og purregebyr men dette er ikke ønsket av beboerforeningen. I

forrige halvårsrapport ble det også skissert at FLYKO - Flytte- og koordineringsgruppa, som

står for tildeling av boliger på området, har en utfordring i forhold til de som skal prioriteres

ved tildeling . Det har vært snakket om at de som skal tildeles bolig bør intervjues . Da får man

et bedre inntrykk av den som skal bosette seg her. Ikke bare med tanke på betalingsevne,

men også hva slags motivasjon folk har for å flytte til Svartlamon med tanke på

engasjement/ egeninnsats . Når det gjelder å fange opp de som muligens vil kunne få

betalingsproblemer er dette et dilemma ved at man også vil prioritere vanskeligstilte.

Svartlamon skal både omfavne vanskeligstilte samtidig som området trenger

ressurspersoner til å utvikle området videre . Beboerundersøkelsen har mer rundt denne

problemstillingen.



Husleiekontrakter

Sosialkoordinator har jobbet med inngåelse og fornyelser av kontrakter. Dette har vært en

fin måte og møte både nye og gamle beboere. Dette innebærer også kontakt/ samarbeid

med FLYKO (flytte- og koordineringsgruppa som står for tildeling av boliger på området).

NettverksbvØins

Sosialkoordinator har bistått enkelte beboere med kontakt med det øvrige hjelpeapparatet

(NAV) i forhold til gjelds- og økonomirådgiving . Vi ser at i enkelte saker kan dette være med å

få fortgang i saken ved at de det gjelder finner lettere fram i systemet . Enkelte kan vegre seg

for å ta kontakt med hjelpeapparatet og i de sakene kan sosialkoordinator være en støtte.

Sosialkoordinator har også hatt kontakt med Ungbo i kommunen og vi prøver å få til et

samarbeid med dem i henhold til en avtale/ rutiner om tildeling av en viss prosentdel av

ledige boliger.

Beboerundersøkelsen/ sosial¢ruooa

Utgangspunktet for denne beboerundersøkelsen var ønsket om å få et innblikk i hvordan

dagens beboere opplever å bo på Svartiamon, hvordan og hvorfor de har flyttet hit, i hvor

stor grad de trives, graden av engasjement og fellesskapsfølelse samt hva beboerne anser

som satsningsområder i dag og videre framover. Vi fikk inn 76 besvarelser av ca 170

utsendte spørreskjemaer. Dette er bra svaroppslutning med tanke på tidligere

undersøkelser/ valgoppslutning. Informasjon til beboerne om spørreundersøkelsen ble både

gitt på beboermøter, Forum på Svartlamons hjemmeside og i avisa Blant Blomster og Vrak. i

tillegg valgte sosialgruppa å levere spørreskjema på døra til beboerne. Det er ikke tidligere

blitt gjennomført en slik undersøkelse og resultatene kan forhåpentligvis bidra til

synliggjøring av ressurser og utfordringer i det videre arbeidet med prosjektet Svartlamon.

Undersøkelsen viser at mange av dagens beboere trives godt på Svartlamon . Samtidig ser

mange utfordringer ved det sosiale miljøet og framdriften i det ideologiske prosjektet.

Enkelte gir uttrykk for at områdets mangfold til tider skaper ulike miljøer som er uforenelig

med hverandre . Andre igjen framstiller området som et lykkelig fristed for både store og

små. De fleste oppgir at de flyttet til Svartiamon på grunn av beboermedvirkning , politisk

eller ideologisk tilhørighet og fordi de har sitt sosiale nettverk her . Få oppgir at de har planer



om å flytte fra området i nærmeste framtid , og mange kan se for seg en framtid på

Svartlamon med barn . Mange har et spesielt samhold på grunn av områdets særegenhet og

historikk . Ved å bosette seg på Svartlamon har en del gjort seg opp formeninger om det å

skulle bo et slikt sted og hva man kan og har lyst til å bidra med. Mange av beboerne har en

felles identitet ved at en del har opplevd kampen om bevaring og dette har styrket

samholdet . Andre opplever samhold på grunn av felles målsetninger og ideologi . Når det

gjelder utfordringer i henhold til rus, mangel på engasjement og felles ambisjoner har man

en vei å gå for og kunne ta tak i dette. Kanskje trenger man "frisk blod " ved å la nye folk

komme til området uten at dette går på bekostning av at området også skal inkludere

vanskeligstilte? Kampen om bevaring er for lengst vunnet, hva har man nå å stå sammen om

og kjempe for? Blir dagens ideologi og målsetning for lite håndfast for enkelte beboere.

Kjenner de fleste beboerne til hva som er områdets målsetninger? Kanskje trenger man en

felles plattform, synliggjøring og en plan for gjennomføring? Kanskje kan den flate strukturen

på området noen gang bli en hemsko ved at "alle" forventer at andre skal ta initiativ? Det er

uansett viktig å understreke at det beboerne gjør for området både når det gjelder det

praktiske og ideologisk rettet arbeid er kun basert på frivillig innsats. Det er en imponerende

jobb mange beboere på Svartlamon gjør i tillegg til sitt daglige virke som man trolig ikke ser i

andre nabolag i samfunnet.

Oppsummering

Vi har klart å opprettholde den positive trenden når det gjelder innbetaling av husleier. Det

er klart at arbeidsområdet innen gjelds- økonomirådgiving med oppfølging fra

sosialkoordinator er nyttig for de beboerne det gjelder samt for områdets økonomi.

Målsetningen med prosjektet sosialt arbeid på Svartlamon er å få økt bo stabilitet blant

beboerne på området . Oppfølging av de med betalingsproblemer er med på å bidra til dette.

Vi har også sett at det en del ganger nytter å bistå beboere med å oppsøke det øvrige

hjelpeapparatet for økonomisk bistand . Men fortsatt har man en vei å gå for man kan si seg

fornøyd, det er fortsatt en del saker som sendes videre og enkelte som blir kastet ut.

Vanskeligstilte skal også prioriteres i henhold til flykos retningslinjer og dermed må man

regne med å ha noen utfordringer når det gjelder betalingsevne hos enkelte.

Når det gjelder kontakt med det øvrige hjelpeapparatet (NAV) har denne blitt opprettholdt

samt at nye kontakter er blitt etablert underveis. Praksisplassen har fungert greit og mulig



kan man åpne for flere praksisplasser etter denne hvis ønskelig . Det kan være flere beboere

som kunne dratt nytte av det samt at det er mange arbeidsoppgaver å ta tak 1.

Sosialgruppa har med noen få men faste representanter jobbet med undersøkelsen om

Bomiljø på Svartlamon . Resultatene av undersøkelsen kan forhåpentligvis bli nyttig for

områdets beboere og fremtiden til prosjektet Svartlamon

Det har for sosialkoordinator vært en utfordring å komme utenfra og ikke å kjenne området

fra før av . Det har til tider vært vanskelig å finne sin rolle på Svartlamon. Etter hvert som

sosialkoordinator har blitt mer kjent med området og beboerne og da særlig samarbeidet

med sosialgruppa og FLYKO har rollen som sosialkoordinator blitt klarere. Det har vært

utfordrende å finne en balansegang mellom å tilby hjelp og la det være opp til beboerne selv

å oppsøke hjelp. Det er beboerne som vet hva som rører seg på området og uten kontakt/

bindeleddet mellom sosialkoordinator og beboerne er det vanskelig å skulle vite hva slags

behov området kan ha . Det har vært interessant å komme innpå miljøet på Svartlamon på

denne måten og få et innblikk i dets røre og virke . Det å få muligheten til å bidra med tiltak

som blant annet er med på å øke bostabiliteten blant enkelte beboere og se at antall

utestående husleier har gått ned har vært en fin drivkraft i arbeidet. Videre har det gjennom

arbeidet med beboerundersøkelsen og dets resultater blitt synliggjort temaer som

forhåpentligvis kan være med å skape debatter og være til nytte for prosjektet Svartlamon

fremover.

Vedlegg: Beboerundersøkelsen: "Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon"

Trondheim, 14. Desember 2009

Sosialkoordinator ved Svartlamon Boligstiftelse

nhild Stetro Heuch
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