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Leseranvisning  
Grunnlaget for denne rapporten er alt som er laget av ungdommene på samlingene i 
BoBra, og de skrevne referatene fra disse samlingene. Rapporten er bygd opp rundt 
temaene ungdommene har diskutert. Aller først gis et lite innblikk i virkeligheten til 
noen av ungdommene.  
 
Vi forsøker å la ungdommenes meninger komme direkte til frem. Derfor brukes 
mange direkte sitater. Tekst som ikke er skrevet i sitatform er felles synspunkt fra 
mange av ungdommene.  
 
Det er mye ungdommene har felles meninger om. Der en gruppe skiller seg fra de 
andre, fremgår dette klart i teksten. De unges råd eller ideer til forbedringer 
presenteres i hovedsak i siste del av heftet. Disse er også jobbet frem i fellesskap på 
de ulike samlingene. 
 

Om deltakerne  
39 ungdom har vært med på samlingene i BoBra! De fleste er i slutten av tenårene 
eller i begynnelsen av 20-årene. Deltakerne har vært unge fra Larvik fengsel, 
Hvalstad mottak og fra bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere i Horten og 
Larvik. Resten av ungdommene har vært tilknyttet Oslo kommunes boligtilbud til 
unge (Ungbo) og Utekontakten i Oslo. Takk til ansatte på disse stedene for å ha lagt 
til rette for samlingene! 
 
Forandringsfabrikken har gjennomført samlingene og prosjektet, på oppdrag fra 
Husbanken.  
 

Om rapporten 
Rapporten kan lastes ned fra www.husbanken.no 
Informasjon om prosjektet kan også gis av marit@forandringsfabrikken.no 
Utgitt mai 2009 
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BoBra!  
I BoBra har unge snakket om hva som kan være vanskelig med å bo for seg selv. I 
fire samlinger à to dager har de diskutert spørsmål knyttet til bolig. De har kommet 
frem til råd om hvordan dette kan bli bedre.  
 
Metodikken vi har brukt er et systematisk oppbygd forandringsverktøy. Her er 
deltakerne ekspertene. I løpet av de to dagene jobbet ungdommene både i mindre 
og større grupper. Ved hjelp av visuelle og kreative arbeidsprosesser har 
virkelighetsbeskrivelser og løsninger på utfordringer blitt løftet frem.  
 
Spørsmål som er diskutert er: hva er et godt sted å bo, hvordan er det å bo alene, 
hvordan er det å bo sammen med andre og hvordan bør hjelperne være for å gi god 
hjelp. Andre spørsmål har vært hva og hvem som er viktige for at en skal kunne bo 
for seg selv og hva trenger du hjelp til for å bo bra. Overgangen fra fengsel, mottak 
eller bofellesskap til å bo for seg selv ble snakket om på to av samlingene. På to 
andre samlinger ble det jobbet frem et forslag til hvordan ungdom kan hjelpe andre 
ungdom med å bo bra. Etter initiativ fra en av deltakerne gjennomførte vi en egen 
samling med unge med minoritetsbakgrunn. Her handlet det mest om utfordringer 
flerkulturell ungdom kan oppleve i forhold til bolig, og løsninger på disse. Etter de 
fem samlingene møttes de ungdommene som ville og kunne til en redaksjonsdag for 
å bearbeide alt stoffet som hadde blitt laget. I mindre grupper gjorde de en analyse 
og sammenstilling av det som var felles fra samlingene.  
 
TAKK til alle dere 39 ungdommer som har vært med på samlingene 
Dere har gitt mye av deres erfaringer, meninger og humor!  
 
 
Mai 2009 
Hildegunn Brattvåg 
Forandringsfabrikken
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”Det er viktig at ungdom mellom 18-23 år har bolig. Disse åra er viktig for at resten 
av livet blir bra. Uten bolig blir det vanskelig. Når du er 18-23, så har du ikke 
kommet til det punktet hvor det er for sent å snu.”  
 
”Jeg tror de fleste som flytter ut har bestemt seg i ung alder at de vil ut. Da kan du 
gi hjelp allerede på ungdomsskolen.” 
 
”Jeg var veldig bestemt på å bo alene. Jeg ville ikke snylte på familien min. Har 
spillegalskap i familien, så jeg ville være for meg selv økonomisk. Ikke være en 
byrde.” 
 
”Det burde være lettere flytte. Det er stress når en ikke har bil. Når en ikke kjenner 
folk er det vanskelig fordi en trenger hjelp til bæring” 
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Blikk inn i våre virkeligheter 
Ungdommene som har jobbet på samlingene er ganske forskjellige. De bor i ulike 
typer boliger. Noen er oppvokst i Norge, andre har flyttet til Norge. Flere har en 
forelder fra et annet land. Omkring halvparten bor i Oslo, mens resten bor i småbyer 
eller tettsteder på Østlandet. Noen bor i bofellesskap eller i egen bolig, og har 
oppfølging av voksne. Andre bor midlertidig i fengsel eller på mottak. Noen har flyttet 
fra familie og bor for seg selv eller sammen med venner. Andre bor hjemme hos 
foreldre.  
 
Til tross for ulikheter har de fleste ungdommene det til felles at de kan trenger noe 
hjelp eller støtte, i hverdagen i sin alminnelighet eller i forhold til å bo for seg selv. 
Vanskelighetene de møter er forskjellige. Nedenfor gir de unge utrykk for noen av 
dem. 
 

 
 
“Når jeg går på visning tror de ikke at jeg kan betale for meg. Utlendinger blir ikke 
behandlet bra. De har ikke tid for meg og jeg føler meg avvist på visning.” 
 
”Min mor har dårlig råd, og det er ikke lett å flytte ut i egen leilighet.”  
 
”Jeg bodde på gata i to måneder etter at pappa kasta meg ut. Det er vanskelig å 
være på gata, alle doper seg og det er farlig der. Jeg kan ikke ta i mot hjelp, vil ikke 
ta i mot hjelp, bo hos folk.” 
 
”Løsningen er å bygge fellesskap for folk som trenger sosial støtte. Da er det klart 
når du kommer ut fra fengselet, så slipper du å fly på visninger med sosial garanti.” 
 
”Folk tror at vi går på sosialkontoret selv om vi ikke gjør det, men det er ti ganger 
verre for minoritetsungdom på bygda enn for de i Oslo.” 
 
”Når en bor på mottak blir du vant til hjelp fra voksne fordi du er avhengig av dem. 
Det er et tungt ansvar å skulle gjøre alt selv når du flytter derfra.”  
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Vårt inntrykk av hjelpeapparatet 
 
”Det første møte med systemet er veldig viktig. De kommer ikke tilbake hvis de er 
veldig usikre. Stolthet gjør da at man heller stikker til kompiser.”  
 
”De som jobber på sosialkontoret har ikke noe kunnskap om ungdom. De må snakke 
med folk!” 
 
”Når en kommer til det offentlige er det akkurat som om du er til bry.” 
 
”Vi får ikke ordentlig hjelp, de setter seg ikke ned med deg. Vi får en liste med ting vi 
skal gjøre, ikke noe mer. Det er mye vanskelig papirarbeid. Hvis jeg skal få hjelp til 
det, må jeg gå til venner.” 
 
”Kommunen gir ikke hjelp. Det er akkurat som de tenker- nå har han fått et sted å 
bo, og ferdig med det!” 
 
”Det med støtteordninger har nesten blitt en myte: Alle sier at det finnes 
støtteordninger, men ingen vet helt hvordan ting funker, hva man må gjøre og hvem 
man må snakke med. De på sosialen vet det, men sier det ikke!” 
 
”Kommunal garanti fungerer ikke! Når du sier at du har en sånn garanti så vet de jo 
at du er på sosialen. Du er ”fucked up” allerede, tenker de.“ 
 
”Sosialen er det siste jeg hadde gått på. Det er det siste jeg hadde gjort! Jeg hadde 
virkelig prøvd og fått en jobb og en bolig selv.”  
 
”Det som er problemet med de kommunale leilighetene er at når du først tar inn 
sånne folk så må du ha noe mer å stille opp med.” 
 
 

Der vi bor  
 
Å bo på mottak 
 
”Å bo på mottak er den vanskeligste perioden for enslige asylsøkere. Det er mye bråk 
og krangling på mottak. Man misforstår hverandre.”  
 
”Jeg vet ikke hvem som skal hjelpe meg her. I mottak er du en av mange, og ikke så 
mange voksne. Hver kontaktperson har ansvar for ca 20-30 personer.” 
 
”De spør så mye. Det er ikke bra! De må spørre hva jeg ønsker, ikke ”Hvor har du 
vært?” Jeg har vært her i 10 måneder og ikke en gang har noen spurt meg hva jeg 
ønsker!” 
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RÅD: Kontaktpersonen må si klart ifra til den han er kontakt for hva han kan hjelpe 
med. 
RÅD: De som jobber på mottaket må spørre mer hva beboerne ønsker.  
 
 
Å bo i bofellesskap for enslige mindreårige 
 
”Det er stor forskjell på voksne som jobber på mottak og de som jobber i 
bofellesskap.” 
 
”Når en bor i bofellesskap så fokuserer de voksne for mye bare på deg. I et 
bofellesskap, med så mange voksne, er de nesten som usynlige kameraer. 
Overvåking.”  
 
”Vi har det ikke sånn i vårt bofellesskap. Vi har husmøte hver onsdag. Da snakker vi 
om hva som er bra for deg, hva som skal skje fremover osv. Det er kjempebra!” 
 
”Det er for mange voksne som spør for mye. Syv ganger ble jeg spurt om jeg gledet 
meg til vinterferien!” 

 
RÅD: De kan en bok hvor de som jobber i bofellesskapet kan skrive, så kan alle lese 
om beboerne der. Da slipper alle og spør de samme spørsmålene. 
RÅD: Det må være sosial aktiviteter i huset, for eksempel Playstation eller 
bordtennis. Hvis ikke det er nok datamaskiner, blir det lett krangel.  

 

Unge som får oppfølging i bolig 

”Å være innenfor Ungbo er selvfølgelig positivt, men også litt negativt. Jeg føler at 
jeg har blitt bortskjemt. Det er en slags falsk trygghet i Ungbo. Du møter hverdagen 
en eller annen gang.” 

”Du kan bo i Ungbo i tre år, og når du er ute av Ungbo er du alene. Til syvende og 
sist sitter du der og må fikse alt selv. Overgangen til å flytte for seg selv kan bli brå. 
Husleia er kjipt, plutselig skylder jeg dem masse” 

RÅD: Bokonsulenter bør hjelpe ungdommene ekstra med økonomi. Hvis ikke dette 
skal gjøres av bokonsulenter, bør noen tilby ungdommene et kurs i økonomi.  
RÅD: Ungdom som har oppfølging i bolig burde få hjelp til tidlig planlegging av det å 
skulle bo helt for seg selv, uten oppfølging. 
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Unge innsatte i fengsel 

”I fengselet er det er mange som sperrer seg inne på cella si. Da blir du skadet. Du 
blir redd for å møte nye folk.” 

”Vi får ikke så mye oppfølging her, men det finnes jo noe. Da jeg snakket med en 
psykolog sa han at han ikke mente at det var noe vits at jeg fortsatte å prate med 
han.”  

”De har jo hatt innsatte her i mange år, så kontaktbetjentene er jo vant til 
forskjellige ting. Mange av dem er flinke!” 

”Jeg vet ikke helt hvor jeg skal bo når jeg kommer ut. Jeg har søkt kommunen.”  

RÅD: Vaktene i fengselet må raskt ta kontakt med de innsatte. Ungdommene vil ha 
mer kontakt med de ansatte i fengselet enn sånn det er nå.   
RÅD: Kartleggingen som gjøres av den innsatte tidlig i soningen må bli mer 
omfattende, med mer spørsmål om privatlivet og boligsituasjonen. Hvis det kommer 
frem at en innsatt ikke har bolig, kan kontaktbetjenten spør om det er noe de skal 
hjelpe med.  
RÅD: De som skal hjelpe ungdom med bolig må engasjere seg for folk som sitter 
inne, og ikke bare de som allerede har vært inne.  

 

Minoritetsungdom som flytter hjemmefra 

”Når vi flytter så går vi bare! Vi har ikke ordna ting før vi flytter. Da må vi få hjelp. 
Flytter du ut så går du ikke tilbake hjem igjen. Man føler seg voksen.”  

”Jeg tror minoritetsungdom flytter ut tidligere fordi foreldrene er mye strengere enn 
de norske. En ungdom kan tenke: Jeg må hjem kl 22-23, og da har alle kompisene 
mine det gøy. Det er strengt hjemme, og jeg får bank hvis jeg drikker. En annen kan 
tenke: Vi har det trangt hos oss og vi krangler mye. Jeg må ut fordi jeg føler jeg er 
en belastning for familien.” 

”Når du drar hjemmefra sover du hos kamerater. Kamerater stiller opp for hverandre. 
Når du kan overnatte lenge hos kompiser, er det er lett å bli dratt ned av dem. 
Mange tenker om sine kamerater: Dette er alt jeg har.” 

”Når du flytter hjemmefra er det altfor masse papirer for å få ordna ting. Jeg vet ikke 
hva alle de papirene er en gang. Det er for vanskelig.”  

RÅD: Minoritetsungdommer må få informasjon om rettighetene sine. Dette er 
viktigere for minoritetsungdom enn andre fordi foreldre ikke alltid forstår norsk godt. 
RÅD: Hjelp til utfylling av papirer burde gis til alle ungdommer, spesielt 
minoritetsungdom. 
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Bo alene eller sammen med andre? 
”Når du bor alene er du sjefen! Du bestemmer over ditt eget liv, ikke kommunen.”   
 
”Hvis du er sliten og kommer hjem til oppvask og skittentøy, så må du fortsatt ta 
husarbeidet selv.” 
 
”Jeg synes det er kjipt å bo alene fordi ingen ringer og spør om du skal bli med på 
fest.” 
 
”Det er litt sånn ”Mental brother”, ikke Big Brother! Man putter inn en gjeng ungdom 
med hver sin mentale sykdom i en leilighet for å se hvordan det går med dem.” 
 
”Jeg har hatt perioder da jeg bare må snakke med folk, og da er det fint å bo i 
bofellesskap!” 
 
”Da jeg var innlagt på sykehus opplevde jeg at halve innholdet skuffen min var borte 
da jeg kom tilbake. En jente jeg bodde sammen med hadde på seg toppen min!” 
 
Bra med å bo alene  
Frihet: Du kan komme og gå som du vil. Du kan sprade naken i leiligheten hvis du 
vil! 
Privatliv: Det er mulig å ha ting for seg selv, og du slipper andre om du ikke vil ha 
de der. 
Trygghet: Det er mer trygt fordi det ikke kommer ukjente på besøk. 
Bare hensyn til deg selv: Du slipper å irritere deg over andre og bestemmer selv 
hvordan det skal se ut. 
Plass: All plassen er din. Du slipper å dele den med andre. 
Selvstendighet: Den som bor alene er selv sjefen. Du lærer å finne ut av ting selv. 
 
Vanskelig med å bo alene 
Ensomhet: Det er lett å føle seg ensom når du bor alene. Du kan ikke ha besøk 
hver dag.  
Når du er syk: Du må passe på deg selv, og kan føle deg mer alene når du er syk. 
Dyrt: Det er dyrere å bo alene enn å bo i kollektiv 
Kan føles utrygt: Det er ingen som er der sammen med deg hvis noe skjer.  
Kjedelig: Det kan bli kjedelig å bo alene hvis du ikke har noe å gjøre.  
Kan bli redd: Du har ikke noen å snakke med hjemme hvis du er redd etter å ha 
sett skrekkfilmer. 
Ingen kan gjøre din jobb: Du må gjøre husarbeidet og lage mat selv. 
 
 
Bra med å bo med andre 
Lære å ta hensyn: Fordi du må snakke med de andre om ting og inngå 
kompromiss lærer du å ta hensyn. 
Sosial omgang: Det er mulig å velge om en vil trekke seg eller være sosial. Du kan 
få nye venner når en bor sammen med andre.  
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Billig: Ting kan planlegges sammen med andre og du har noen å lage mat sammen 
med.  
Deling: Det er alltid noen å låne av hvis du mangler noe, en deler også på 
husarbeidet. 
Trygghet: Det er alltid noen der, i tilfelle det skulle skje noe. 
Hjelp: Hvis du trenger hjelp kan du spørre noen om det. 
 
 
Vanskelig med å bo med andre  
Rot: Du må rydde i andres rot. Det er lett å tenke at de andre kan gjøre vaskingen.  
Lite privatliv: De som bor der kan feste mye eller ha annen døgnrytme enn deg. 
Du er aldri helt alene. 
Trangt: Det er mindre plass når flere deler. 
Ta hensyn: Du har ikke valgt de du bor med. Kan hende du ikke har kjemi med 
dem.  
Dele: Do og dusj deles, og det kan være ekkelt. 
Fremmede: Venner av de andre som bor der kommer ofte innom. 
Stjeling: Det stjeles i bofellesskap. Ofte gjøres det av folk som kommer på besøk. 
Dette skaper mistenksomhet og uro mellom beboerne om hvem det er som stjeler.  
Krangling: Det blir fort krangler, og ofte litt ”drama”. Felles tv kan være en grunn til 
dette.  
Ofte dårlig vedlikehold: Standarden på tingene som er i bofellesskapet fra før kan 
være dårlig. De som bor der kan også være dårlige til å ta vare på tingene.   
Utrygghet: Det føles utrygt at det er fremmede som kommer inn i hjemmet ditt, og 
at stjeling foregår.   
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Et godt sted å bo  
”Et godt sted og bo er der folk er.” 
 
”Et godt sted og bo er et sted du opplever trygghet.” 
 
”En av de viktigste grunnene til at en surrer med mange ting er at man ikke har et 
godt sted å bo.” 
 
 
Råd om et godt sted å bo 
På alle samlingene jobbet ungdommene med hva de mente var et godt sted å bo. 
Under er det som for de fleste av dem kjennetegner en god bolig. 
 
Gode omgivelser 
Det er fint hvis boligen har grønne områder i nærheten, og det bør være 
barnevennlig.  
 
Variert nabolag  
En blanding av folk i nabolaget er bra. Det er skummelt hvis det bare er kommunale 
leiligheter, fordi mange med problemer drar hverandre ned. Det er fint å treffe 
likesinnede, men det blir vanskelig å tilpasse seg samfunnet hvis en bor et sted med 
mange som har problemer.  
”Jeg har bodd sånn, og følte at jeg ble sittende fast.” 
 
Boligen skal se vanlig ut  
Det er fint å bo i en vanlig boligblokk, ikke en typisk institusjon. Ungdommene vil 
være en i mengden. De vil ikke bli dømt ut fra hvor de bor, og vil ikke bli sett på som 
unormal.  
 
Ikke midt i sentrum  
Boligen skal ligge i byen, men ikke midt i sentrum fordi det kan komme så mye folk 
innom. Det er bra hvis den ligger i nærheten av kollektivtilbud, da det er viktig å 
kunne komme raskt til sentrum og slippe og gå langt alene om natten. 
 
Nok plass  
Boligen trenger ikke å være stor, men det er viktig å ha et eget soverom. Det må 
være mulighet for å få besøk av venner eller familie. I bofellesskap er det viktig å ha 
det fint og ha plass til besøk fordi det er viktig å kunne ha kontakt med 
familiemedlemmer eller ha venner på besøk.  
 
I god stand 
Boligen må være godt isolert og et sikkert bygg.Tingene i boligen må være i god 
stand. Hvitevarer burde finnes i leiligheten fordi de er en stor utgift og tunge å få 
inn. I et bofellesskap bør det være et bra vaskesystem. Hvis en ikke har vaskemaskin 
bør det være mulighet for å vaske klær i nærheten.  
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Ikke for dyr husleie  
Det er bra hvis nett og oppvarming er inkludert i husleie. Da blir utgifter litt mer 
faste. 
 
Vektlagt av enslig mindreårige asylsøkere 
 
”Et godt sted og bo er å bo sammen med andre.” 
Det er trygt å bo sammen med andre, og det er en fin begynnelse på å bo alene. Å 
bo sammen er viktig fordi det er del av kulturen vår. Det kan bli et sjokk og plutselig 
skulle bo alene. Når vi flytter fra bofellesskapet vil vi savne: 

 Omsorgen fra de voksne 
 Å kunne hjelpe hverandre med leksene 
 At vi lærer å lage mat 
 At noen kjører oss til og fra trening 

 

 
Best mulig overgang til å bo for seg selv 
”Det viktigste når en flytter for seg selv er å føle seg hjemme” 
 
”Det er ikke så lett for oss enslige mindreårige å føle oss hjemme; å lage et hjem og 
å føle oss trygge.”  
 
”Når jeg flytter for meg selv skal ikke boligen ligge for langt unna der jeg bodde i 
bofellesskap. Da vil jeg savne de andre. Nærme, men ikke for nærme er bra.”  
 
”De som ikke ber om hjelp selv, må også fengselet hjelpe med bolig.” 
 
Råd om tiden før løslatelse 
Ungdommene i Larvik fengsel jobbet spesielt med hva de mente kunne gjøre 
overgangen ut av fengsel og til å bo for seg selv best mulig. Nedenfor er rådene de 
kom med. 
 
Kurs 
I fengselet kan en ha et kurs. Dette skal vare i tre uker i begynnelsen av soningen og 
tre uker før løslatelse. Kurset bør handle om jobb, økonomi og bolig. Den innsatte 
skal ha et oppdrag når han soner. Dette er noe Kriminalomsorgen skulle ha stått for. 
 
Samarbeid fengsel – kommune 
Fengselet og kommunen som ungdommen skal bo i bør samarbeide. Den innsatte 
må få en kontaktperson i kommunen, som på en god måte forklarer hva som skal 
skje før ungdommen skal løslates. Han bør også hjelpe med bolig før endt soning. 
Kontaktpersonen burde kanskje jobbe i Kriminalomsorgen? Kan hende fengselet skal 
formidle ting om den som har vært innsatt til personen i kommunen.  
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Ha noe å gå til 
Når en skal flytte for seg selv må en begynne på skole eller ha en jobb med en gang. 
Kontaktpersonen kan hjelpe til med rusbehandling, hvis den unge trenger det. 
 
Boligutgifter 
Kommunen bør dekke de to første månedene av husleien for unge innsatte. Dette 
gjør det enklere å få seg et sted å bo, selv om ungdommen ikke har jobb når han 
kommer ut. 
 
 
Råd om flytting fra mottak 
Ungdommene som var samlet på Hvalstad mottak jobbet med hva skal skje i tiden 
før flytting fra mottak, for at det å bo for seg selv skal bli best mulig.  
 
Bli hørt om hvor en vil bo 
At ungdommen er med å bestemme stedet han skal bo når han flytter er veldig 
viktig.   
 
Kontaktperson 
En fast kontaktperson bør følge opp der ungdommen skal bo. Han eller hun kan 
hjelpe med papirarbeid og lignende. Det er fint at voksne kan ta litt ansvar.  
 
Være med å bestemme 
Det er fint å få være med å bestemme innredningen der en skal bo og få være med 
på innkjøp til boligen.  
 
Planlegging 
Kontaktpersonen kan lage en plan sammen med den unge for de huslige 
gjøremålene som skal gjøres. 
 
Råd om økonomi 
Når ungdom flytter fra mottak til bofellesskap får de mer i økonomisk støtte. 
Ungdommene bør bli forberedt på dette, og få råd om hva som er lurt å gjøre med 
pengene. 
 
Venner og familie 
Disse er viktige! De må fortsatt å være der for ungdommene når de har flyttet for 
seg selv. 
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Hva som er viktig for å bo bra 
Ungdommene forteller her om hva og hvem som er viktig for at de skal bo for seg 
selv.  
 
”Naboer - de er viktige! Har du gode naboer, så har du noen å prate med.”  
-“Sånne naboer har jeg bare sett på film!” 
 
”Folk må være i aktivitet, hvis ikke blir det kaos!” 
 
”Støttekontakt er viktig. Det stoppa helt opp med den jeg hadde.” 
 
”Jeg vet ikke hvor jeg hadde gått, uten storebror og venner. ” 
 
 
Omgivelser 
Beliggenhet er viktig. Det er ikke bra å bo et sted med mye rus eller bråk. Det bør 
være barnevennlig. Du skal kunne sove godt.  
 
Trygghet og sikkerhet 
Kan bety at en har noen å ringe til. For ungdom i bofellesskap betyr det at de går 
overens med de som bor der. En trygg husleiekontrakt og god standard på huset er 
også viktig for tryggheten.  
 
Familie 
Den kan av og til hjelpe med depositum og betaling av regninger. Krangling med 
familien er ikke alltid grunnen til at ungdommene flytter for seg selv. Familien kan 
være en viktig følelsesmessig støtte selv om ungdommene ikke ber dem om praktisk 
eller økonomisk hjelp.  
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Venner 
Hjelp til flytting, innredning, oppsussing eller betaling av regninger kan gis av 
venner, men de skal ikke utnyttes. Venner kan også dra deg ned, og det er ikke så 
lett å vite hvem det er som gjør det. 
 
Jobb og skole 
Når en har en fast inntekt er det lettere å ha det bra. Å jobbe er ikke bare det å tjene 
penger, men å komme inn i det norske samfunnet. En trygg skolegang er også viktig. 
 
Oppfølging 
En voksen som støtter og hjelper kan være viktig for mange. Det kan gjerne være en 
offentlig ansatt. Oppfølgingen burde komme tidlig, før en velger å flytte hjemmefra. 
Ungdommene vil kunne forberede seg på det. 
 
Lett tilgang til informasjon 
Informasjon må gis om hvilke krav ungdom kan stille og hvilke rettigheter de har. De 
unge ønsker også lettere tilgang til informasjon om muligheter i form av annen hjelp 
og kurs. 
 
 
Fritidsaktiviteter 
Noe å gjøre sammen med andre er viktig for at en ikke skal kjede seg eller bli 
deprimert. Fest eller trening er bra, og gjør at en tenker på andre ting. Inne i 
leiligheten er TV fint å ha for ikke å kjede seg. 
 
Hjelp fra sosialen 
Økonomisk hjelp eller informasjon gis av sosialen. Den kan være viktig for de som 
ikke har råd til å kjøpe egen bolig.  
 

 



16 

 

Hva vi kan trenge hjelp til  
Her formidler ungdommene hvilke ønsker eller hvilke behov de kan ha for hjelp fra 
andre. Dette kan ses som råd om hva slags tjenester andre kan tilby for at ungdom 
skal bo bra. 
 
Trygghet/ sikkerhet 
 I begynnelsen trenger ungdommene hjelp til å føle seg hjemme i boligen og føle at 
den er trygg.  
 
Praktisk hjelp 
Hjelp til praktiske ting i forbindelse med flytting og transport av flyttelass kan 
trenges. Da er det fint å ha noen å spørre.  
 
Hjelp med papirarbeid 
Noen som kan hjelpe med å skrive en cv, søke om oppholdstillatelse eller skattekort.  
 
Støtte og omsorg 
En person som holder deg med selskap, gir omsorg og støtte. Dette kan være en å 
finne på noe sammen med. Han bør være ikke gjøre det for penger. Det bør ikke 
være en venne eller et familiemedlem. Det beste hadde vært å bli kjent med den 
personen før en skal flytte for seg selv. 
 
Noe å drive med 
Folk må være i aktivitet, men aktiviteten trenger ikke skje så ofte. Kontaktpersonene 
kan hjelpe deg å finne en aktivitet som passer, for eksempel et fotballag. 
 
Økonomisk rådgivning 
Bo-konsulentene bør ha ekstra oppfølging på ungdommenes økonomi. Dette bør skje 
i form av råd om sparing, og generell økonomi. Hvis ikke dette skal gjøres av 
bokonsulenter, bør noen gi ungdommene et kurs i økonomi.  
 
Kurs / botrening 
Kurs i matlaging, rengjøring, innredning og dataopplæring bør tilbys til unge som bor 
for seg selv. Minoritetsungdommene sa at botrening var spesielt viktig for denne 
gruppen ungdom. 
 
Riktig informasjon 
Lett tilgang til og riktig informasjon om muligheter og rettigheter kan hjelpe 
ungdommen å bo bra.  
 
Økonomisk støtte 
Økonomisk støtte og lav husleie er spesielt viktig for ungdommer for å bo bra. Ikke 
mange har klart å spare opp tre måneders leie for å betale depositum når de finner 
et sted å bo.  
 
Hjelp med skolearbeid og utdanning er viktig for å komme videre i livet. 



17 

 

 
Jobb gjør at en kan føle økonomisk trygghet når en bor for seg selv. Å få en 
passende jobb er også noe ungdom kan trenge hjelp til. 
 
Ungdommer må gjøre selv 
For å bo bra kan ungdom ikke sette seg ned å vente på hjelp, men de må ta initiativ 
til å få hjelp. De la vekt på at ungdom må ta ansvar, vise interesse, søke informasjon 
og følge reglene der de bor.  

 

Den gode hjelper 
”Den gode er på vår side.” 
 
”Det er så mange bokonsulenter som spør: Hva er det du vil?, men det er jo mange 
ungdom som ikke vet hva de vil, så bokonsulten må gi litt informasjon!” 

”Jeg ville aldri ha pratet med en som jeg ikke trodde jeg kunne stole på.” 

”Det er viktig at bokonsulenten er en person som vil at folk skal ha det godt. Uansett 
om han ikke gjør noe, men at du får den følelsen at han ønsker deg godt.” 

”Det er bra hvis de tenker utenfor boksen. DET er den ideelle personen! Som kan 
tenke på nye ideer, foretak, og lignende.”  

”Jeg hadde en som kom hjem til meg med kake. Hun var kjempebra! Jeg hadde 
henne i nesten ett år- det er lang tid!”  

”Jeg fant meg den perfekte bokonsulent, men hun flyttet til Drammen. Jeg byttet til 
en mann, men kom ikke overens med han, så da byttet jeg igjen. Den nye er en 
dame, så det går nok bra!” 

”De jeg har erfaring med er damer som bor på vestkanten, og de vet ikke hvordan 
jeg tenker. Det er jo så galt at jeg har byttet sosialkonsulent mange ganger.” 

”Jeg merker at en person er flink til å lytte fordi det skjer noe, at de ikke bare sier ja, 
uten at det skjer noe. Tar det jeg sier alvorlig.” 
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Råd om hvordan være en god hjelper 

Alle ungdommene jobbet med hvilke egenskaper og hva slags kompetanse en god 
hjelper knyttet til boligen skal ha. Ungdommene var her samstemmige på hvilke 
egenskapene og kompetansen som var viktig. Bo-oppfølger, bokonsulent  eller 
kontaktperson er noen betegnelser ungdommene har på de som hjelper dem der de 
bor. Vi velger her å kalle det hjelper. 

Bry seg 
Å bry seg er det viktigste! Det hjelper ikke at hjelperen kan det hun skal hvis ikke 
ungdommene føler at hun bryr seg. Tegn på dette er å se de unge inn i øynene, ta 
de i hånda og behandle dem med respekt. Det er lett å merke at folk bryr seg ved at 
de tar det du sier og gjør på alvor, og ved at de ikke dømmer.  
 
Få deg til å føle deg velkommen 
Hjelperen skal ha en hyggelig tone og være imøtekommende. Dette er viktig for at 
du føler deg trygg. Han kan godt være mørk i stemmen, bare han har en god tone.  
 
Tålmodig 
Tålmodighet er også en av de viktigste egenskapene. Om du skal hjelpe en ungdom 
som har det vanskelig, så kan du ikke gi opp så fort. 
 
Hjelpsom  
Hjelpsomhet kan vises på mange måter. Å hjelpe med ulike ting, være interessert og 
gi informasjon om rettigheter er noen av disse. Hjelperen gjør det ikke bare fordi han 
må. 
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Positiv  
Hjelperen har godt humør, og får ungdommene til å bli oppløftet psykisk. Et 
eksempel er at en kan få høre på slutten av det første møte: ”Dette skal gå bra!”  
 
Empatisk 
Å forsøke å sette seg inn i ungdommens situasjon og tenke på hva som er best for 
ungdommen, er å være empatisk. At han forstår deg og tenker på hva som er best 
for deg er noe av det samme. 
 
Til å stole på  
Hvis hjelperen gjør det hun sier at hun skal gjøre er hun til å stole på. For 
ungdommene betyr det også at hjelperen holder taushetsplikten.  Det er viktig at 
hun er ærlig og også svarer når hun blir spurt om noe personlig.  
 
Være tilgjengelig  
Å være tilgjengelig betyr ikke at ungdommene skal kunne ringe når som helst på 
døgnet, men at de får tak i hjelperen i løpet av en uke. Og at han har vikar når han 
er bortreist.  
 
God til å lytte 
Hjelperen viser at han er god til å lytte ved å reagere på det du sier, svare, og gi 
beskjed. Det vises at han hører ved å sitte, og ikke står oppreist når han prater. Å 
høre på ungdommene og ikke bare fortelle hva de skal gjøre, er også å være god til 
å lytte.  
 
Rolig  
At hjelperen ikke er stressa, men kan ta seg tid til å lytte og ikke mase er viktig. Å 
være rolig kan hjelperen også vise ved at han gjør ting, uten å spørre så mye. De 
unge blir mindre stressa ved at hjelperen ikke maser.   
 
Ha erfaring 
Hun må ha opplevd noe liknende, eller kjenne tilsvarende situasjon. Da skjønner hun 
oss bedre. Gjerne også jobbet innen barnevernet, men folk som kan for mye er aldri 
bra for noen. Det er en fordel at de har opplevd en del selv. Hun må være en 
menneskekjenner hvis hun ikke har erfaring. Må ikke være så gammel at hun har 
stivnet til i hodet. Hvis hun er nytenkende så har ikke alderen noe å si.  
 
Ha kunnskap 
De som skal hjelpe må kunne ulike ting som data, vasking, matlaging, norsk kultur 
og samfunn. De må også ha mye kunnskap om ungdom.  
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En hjelper skal ikke 
1. Bryte taushetsplikten- flere har opplevd det, og funnet ut av det. 
2. Sette opp møter uten å avtale med deg 
3. Låse seg inn i leiligheten uten at du er der 
4. Trenge seg på for mye 
5. Love ting han ikke kommer til å gjøre. 
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Ideer til god forandring 
På to samlinger jobbet ungdommene med hva de selv kunne hjelpe andre ungdom 
med. Gruppene kom frem til nesten identisk tiltak / tjeneste. Det er presentert under 
tittelen A-team, da bare en gruppe fant et navn på ideen. Først presenteres her 
hvordan de tenker at ungdom generelt kan hjelpe ungdom. Deretter vises den mer 
konkrete ideen. Til slutt formidles alle de ideene enkelte eller flere av ungdommene 
kom med i løpet av alle samlingene. 
 

Ungdom kan hjelpe andre ungdom 

Ved å tørre å ta kontakt med andre rundt seg kan ungdom hjelpe andre. De kan 
også kontakte ungdom som de vet trenger hjelp. 
Ved å trøste andre unge. 
Ved å dele erfaringer med andre fordi de har vært i situasjonen før. De kan gir råd 
om både visning og oppussing. 
Ved å støtte og være en venn. For eksempel være med på visning.  
Ved å hjelpe andre med å få en hobby. 
Ved å fortelle hva en skal skrive på en søknad om jobb, cv osv.  
Ved å være med på flytting og gi praktisk hjelp i forbindelse med det.  

 

A-team – ungdom som hjelper med ALT! 

”Det blir jo på en måte NAV dette. Bare enda bedre!” 

A-team er ungdom, som har erfaring med å ha bodd i egen leilighet, som hjelper 
andre ungdom. Det kan være en fast base med folk og det bør være mulig for folk å 
få  praksisplass i A-team, sånn de har på Utekontakten. Så lenge det er lønnet vil nok 
mange bli med. I tillegg til ungdommene kan noen unge voksne også være med i A-
team. De voksne måtte være sånn at ungdommene opplever at de er likeverdig.  

A-team kunne ha gjort dette: 

 Rådgivning  
 Kurs (”dos and don’ts” på visning, hvordan lage budsjett) 
 Bo-trening 
 Hobby 
 Være en venn / sosial støtte 
 Oppussing, dugnad, tjenester  
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Boligmandag for ungdom 
Boligmandag for ungdom blir en aktivitet, samtidig som ungdom får informasjon. Det 
kan være temakvelder hvor en tar opp ulike problemstillinger. Det kan være gjester 
som snakker, og det bør være ung-til-ung formidling. Hvis det kommer mange 
ungdom kan informasjonen som gis være generell. Hvis det kommer færre kan en 
snakke sammen en og en. Det er fint å samle ungdommer, men mange vil nok gå 
etter å ha fått svar på sine spørsmål. 
Boligmandag kan også være et møtested hvor de som er nye i byen kan bli kjent 
med andre. Det hadde vært fint hvis noen ungdom ringte og bad andre med på 
aktiviteter. Hjelp og aktiviteter kunne kanskje også vært gitt ute i bydelene. Hvis en 
ungdom bor på Bøler så er det noen fra Bøler som hjelper han.  
 
Informasjonsarbeid  
Det bør være en egen nettside for ungdom om bolig hvor du kan få hjelp til 
forskjellige ting. Noen som har vært med på Bobra! bør være med i redaksjonen. 
Nettsiden kunne hatt mange linker. Dessuten kunne det vært meldinger fra folk som 
skal flytte til Oslo og trenger hjelp og meldinger fra de som vil hjelpe andre med 
flytting. Jeg skal flytte til Oslo, er det noen som kan hjelpe meg med å flytte, fortelle 
litt om byen og lignende.  
I tillegg til nettsiden kunne det vært informasjonskampanje om flytting på skoler om 
våren.  Til ungdom som ikke går på skolen kan informasjon gis ut via Uteseksjonen 
og sosialkontoret Begge kunne ha vist ungdom videre til A-team.  
En annen måte ungdom kan dele sin kompetanse på er å være med som kursholder 
på NAV kurs om bolig. Ungdom kan også dele sin erfaring og kunnskap med etater 
og fagfolk. 
Det hadde vært flott hvis denne ideen kunne blitt gitt penger til fra staten for å 
prøves ut!  
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Spredte ideer fra samlingene 
I løpet av samlingene kom mange ideer fra ungdommene om hva som kunne ha 
gjort det å bo for seg selv enda enklere. Her er de presentert. 
 
Riktig offentlig hjelp 
IDÉ: Det offentlige burde hjelpe ungdom på en annen måte enn på de vanlige 
sosialkontorene. Kanskje det burde være egne sosialkontor for ungdom, eller egne 
ansatte som kan snakke med ungdom? Der kunne det jobbe mennesker som forstod 
ungdom og som kunne snakke med dem på en god måte. 
 
Tilgang til bolig 
IDÉ: En annen ordning istedenfor kommunal garanti bør lages sånn at ikke utleier 
får vite at pengene kommer fra sosialkontoret.  
IDÉ: En depositumsordning for ungdom ved leie av leilighet. Det er ikke alle som har 
foreldre som har penger å av se til depositumet. 
 
Trygghet 
IDÉ: Innboforsikring for alle ungdommer som bor i kommunale boliger. Det blir 
enklere å få igjen det tapte og det blir mindre bråk i bofellesskapet. Det er lett å 
krangle med de som bor i bofellesskapet for å finne ut hvem det er som har gjort 
tyveriet. 
 
Jobb 
IDÉ: Kommunen kunne hatt avtale med store bedrifter for utplassering på ulike 
arbeidsplasser for pengene ungdom får fra sosialkontoret. Det vil være en vei inn i 
arbeidslivet.  
 
Noe å drive med 
IDÉ: Gratis innehall, svømmebasseng eller treningsstudio for ungdom som ikke har 
så god råd. Trening er viktig for å ha noe annet å tenke på.  
IDÉ: Flere gruppemøter hvor ungdom kan møtes, for ikke å kjede seg. 
 
Informasjon til unge 
IDÉ: Informasjon om hvordan ungdom kan bo for seg selv må komme allerede på 
ungdomsskolen, der ungdom er. Informasjonen kunne gis av de som driver med 
oppfølging av folk i bolig.  
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 
 
 
 


