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Forord
Staten deler i år for femte gong 
ut pris til det beste tiltaket mot 
bustadløyse.

Dette har vore fem spennande  
år med gode, kreative og bere-
kraftige tiltak.

Vinnarane har kome frå kommunar,
friviljuge organisasjonar og kriminal-
omsorga. Dette stadfestar at 
arbeidet med å førebyggje og for-
hindre bustadløyse må finne stad 
på mange frontar.

Berre gjennom felles innsats kan 
vi lukkast på dette området.

Målet i norsk bustadpolitikk er at 
alle skal kunne bu trygt og godt. 
Alle treng ein heim å organisere 
liva sine ut ifrå. For å få til dette 
må vi tenke kreativt, utradisjonelt 
og ikkje minst vite kven vi skal nå 
med det vi gjer.

Dette har dei fått til, dei som har 
vore nominerte og dei som har 
fått prisen dei siste fem åra.  
Det kjem folk i ein vanskelig livs-
situasjon til gode.

Det jubileumsheftet du no held  
i handa er ein viktig dokumentasjon 
av det arbeidet som er gjort på 
området.

Mitt ynskje er difor at dette vil 
inspirere andre slik at vi får enda 
fleire gode tiltak.

Til vinnar i år og alle dykk som har 
vore nominerte og har vunne  
tidlegare år, takkar eg for innsatsen. 

Tiltaka dykkar har vore viktige 
bidrag i arbeidet med å førebyggje 
og forhindre bustadløyse.
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Liv Signe Navarsete  
Kommunal- og regionalminister



Innledning
Dette jubileumsheftet markerer at 
vi i år deler ut Statens tiltakspris 
mot bostedsløshet for femte gang. 
Statens tiltakspris mot bosteds-
løshet har gjennom disse årene 
bidratt til å sette fokus på arbeidet 
med å forebygge og bekjempe 
bostedsløshet.

Tiltaksprisen har inspirert til  
kunnskapsutvikling og bidratt  
til kunnskaps- og kompetanse- 
overføring på tvers av kommune-
grenser og forvaltningsnivå. 
Prisen har samtidig vært en viktig 
bekreftelse til fagfeltet – en  
anerkjennelse av nytenkende 
arbeid og av dyktige og engasjerte 
medarbeidere. 

Prisen ble lansert i forbindelse 
med St.meld. nr. 23, Bolig-
meldingen, og den nasjonale 

strategien På vei til egen bolig. Så 
langt har prisen bidratt til å synlig-
gjøre aktører innen praksisfeltet 
som våger å tenke nytt og  
utradisjonelt. I tilknytning til pris-
utdelingen ser vi nye tiltak vokse 
frem, inspirert av tidligere pris-
vinnere og nominerte.

Utvikling av nye metoder og  
samarbeidsrelasjoner, kreativ 
virkemiddelbruk og bruker- 
medvirkning – alt dette er  
kjennetegn ved tiltakene som  
i femårsperioden er nominert  
til tiltaksprisen. God forankring  
i kommunenes politiske og  
administrative ledelse samt evnen 
til å ha helhetsperspektiv på dette 
viktige området innenfor velferds-
politikken, er også beskrivende  
for prosjektene.

Her presenterer vi vinnere og 
nominerte tiltak fra prisens 
femårige historie. Dette inkluderer 
store og små kommuner, frivillige 
organisa-sjoner, brukerorganisa- 
sjoner og tiltak og prosjekter 
innen kriminalomsorgen. Det som 
kjennetegner tidligere vinnere, 
uavhengig av hvem som eier til-
taket, er en klar og tydelig forankring 
i kommunen. Dette er avgjørende 
for at vi sammen skal nå det over-
ordnede målet i boligpolitikken, 
nemlig at alle skal kunne bo trygt 
og godt.

Juryen: Sittende, Cathrine Nedberg/ 
Husbanken, Marianne Rostad Norvik/ 
Husbanken, Line Eikenes/Rusmisbrukernes 
Interesseorganisasjon (Rio),  
fra venstre, Christian Hellevang/KS,  
Hege Løchen/Arbeids- og velferdsdirektoratet,  
Jan-Erik Sandlie/Justis- og politidepartementet. 

Ikke tilstede: Bjørn Notto Eppeland/Husbanken, 
Jonina Hermannsdottir/Kommunal-  
og regionaldepartementet  

Marianne Rostad Norvik, juryleder 
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VINNER 2009

FRI – hjelp fra fengsel til varig bolig

 
FRI

FRI drives i regi av Kirkens Bymisjon Drammen og skal bidra til at løslatte 
fra fengsel får hjelp til boligframskaffelse, et sosialt nettverk og hjelp til  
å bli boende. I løpet av tre år har kun fire av 47 deltakere droppet ut av 
programmet.

Nå utvides prosjektet til også  
å omfatte unge som har sonet i 
fengsel eller står i fare for å utvikle 
kriminell adferd. Tiltaket er nasjonalt
nyskapende fordi personer med 
soningsbakgrunn er ansatt i pro-
sjektet og brukes som ressurs i tett 
samarbeid med kommunale  
og statlige etater. 

Deltakerne i prosjektet starter i en 
treningsbolig, eller flytter direkte 
inn i en såkalt pilotbolig. Trenings-
boligen er bofellesskap med felles 
stue og kjøkken. Boligene har døgn- 
kontinuerlig bemanning. Pilotboligene 
er vanlige boliger, men beboerne får 
oppfølging fra FRI-prosjektet. 

Allerede før løslatelse starter for-
beredelsene til livet i egen bolig. 
Ved hjelp av et stort antall frivillige 
og tidligere innsatte, dannes et  

nettverk rundt den løslatte. Både 
arbeid og en innholdsrik fritid er  
avgjørende for en vellykket over-
gang til et vanlig liv. Tiltaket har 
null-toleranse for rus og kriminalitet.

Deltakere som har fullført pro-
grammet får tilbud om varig bolig.

”Jeg tror FRI lykkes 
fordi vi gir tett opp- 
følging fra dag én 
utenfor murene, og 
at vi har ansatte med 
erfaring fra soning,  
rus og kriminalitet.”
Jon Ivar Windstad, daglig leder  
Kirkens Bymisjon
 

Ansatte i FRI: Jon-Ivar Windstad, Thor Petter Gudbrandsen, Kim Chan, Anders Steen  
Foto: Husbanken/Mette Presterud

 

Viktig for å lykkes
• tett oppfølging allerede før   
 løslatelse
• bredt samarbeid mellom fengsel 
 og kommune 
• tilrettelegging for nettverks- 
 bygging for deltakerne
• brukermedvirkning fra første dag

Fakta 
FRI er et samarbeid mellom Politiet, 
Kriminalomsorgen, Drammen  
kommune, Kirkens Bymisjon og 
Husbanken. Målgruppen er personer
som gjennomfører soning og derfor 
mangler kontakt med arbeids-
markedet, har lite nettverk og 
problemer med å etablere seg på 
egenhånd. FRI var også blant de 
nominerte til tiltaksprisen i 2008. 
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Eit hus med stor takhøgd

 
KVINNEHUSET

Kvinnehuset i Bergen er eit utradisjonelt bustadtilbod for kvinnelege rus-
misbrukarar med psykiske helseplager. Kvinner som tidlegare har manglet et sted 
å bo, har her fått ein trygg heim. Omsorg utan vilkår er grunntanken bak tilbodet.

Kvinnehuset har fire leilegheiter 
der kvinner med samansette  
problem har moglegheit til å skape 
seg sin eigen heim. Huset har òg 
eit fellesrom der miljøarbeidarar 
dagleg er til stades for kvinnene. 
Dei støttar bebuarane og ser til at 
dei får rett bistand når dei treng det.

Rammene er laga med vekt på  
å ha stor takhøgd for måten  
bebuarane vel å leve på  for  
å hindre at kvinnene hamnar på 
gata igjen. Kvinnehuset har ingen 
spesielle husreglar, og det er 
ingen krav om å vere rusfri. 

Erfaringane frå Kvinnehuset viser
at når kvinnene får større ansvars- 
kjensle for butilhøva og omgjev-
nadene, fører dette til færre 
konfliktar, mindre hærverk og 
øydelegging.

Viktig for å lukkast
• booppfølging som eit bindeledd  
 mellom bebuaren og tenestene 
• tilrettelegging for gode  
 naboskap 
• treårige husleigeavtaler for   
 bebuarane

Fakta
Kvinnehuset i Bergen starta opp 
i 2003 og var ei direkte følgje av 
Prosjekt bostedsløse som Hus-
banken koordinerte. Målgruppa er 
kvinner med samansette problem 
knytta til rus og psykiatriske helse-
plager.
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VINNER 2008

”Her kan vi bu utan 
fare for å bli kasta ut, 
sjølv om vi ikkje klarer 
å bli rusfrie.”
Bebuar i Kvinnehuset
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Trygg bolig gir mindre kriminalitet
BOSETTING AV PRØVELØSLATTE FRA TOG-AVDELINGEN I OSLO FENGSEL

Mulighetene for å bryte en kriminell løpebane øker kraftig for dem som 
har en god og trygg bolig å gå til når de blir løslatt. Det er den entydige 
lærdommen fra prosjektet Bosetting av prøveløslatte. 

Gjennom Tiltak overfor gjen- 
gangere (TOG) jobber Oslo fengsel 
systematisk for å redusere 
kriminaliteten hos domfelte med 
mange og hyppige lovbrudd bak 
seg. Arbeid mot bostedsløshet er 
en viktig del av denne satsingen. 
Mens mange innsatte i norske 
fengsler løslates uten å ha et eget 
sted å bo, er målet at alle som er 
med i TOG skal ha et godt bolig-
tilbud ved endt soning.

Gjennom prosjektet Bosetting av 
prøveløslatte ved TOG-avdelingen 
har mange fått hjelp til en ny start. 
Tiden i fengsel har vært brukt til å 
øke forståelsen av ulike sider ved 
det å bo. Mye arbeid er lagt ned i 
å skaffe egnede boliger, og i tiden 

etter soning har det vært individuell 
oppfølging av de løslatte.

En gjennomgang i 2008 viste at 
bare 15 prosent av deltakerne i 
TOG-satsingen hadde vært siktet 
for nye kriminelle handlinger eller 
fått ny dom etter løslatelse. 

Viktig for å lykkes
• fremskaffe bolig i god tid før   
 løslatelse
• botrening under soning
• aktiv oppfølging etter løslatelse

Fakta
Tiltak overfor gjengangere (TOG) 
er et samarbeid mellom Oslo 
friomsorgskontor og Oslo fengsel. 
Prosjektet Bosetting av prøve-
løslatte fra TOG-avdelingen ble 
gjennomført i perioden mai 2006 
til mai 2008 med finansiering fra
Husbanken. Etter prosjektperiodens 
utløp er arbeidet med bosetting 
videreført og utvidet til å omfatte 
flere avdelinger i Oslo fengsel.

”Uten TOG- 
oppfølgingen hadde det 
vært vanskeligere å si nei 
til ’dårlige’ kamerater.”
Tidligere innsatt som fikk bolig  
gjennom TOG
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Skolen der alle lærer av hverandre

 
BOLIGSKOLEN PÅ SAFIR

Boligskolen på frivillighetssentralen SAFIR i Oslo arrangerer gratis kurs for 
personer som ønsker hjelp til å mestre praktiske og sosiale utfordringer 
knyttet til det å bo. Her holdes det kurs i alt fra økonomistyring til matlaging. 

”Den kjenner best hvor skoen  
trykker, som har den på”. Basert 
på denne erkjennelsen legger 
Boligskolen vekt på å gi kurs-
deltakerne mulighet til å utveksle 
erfaringer og lære av hverandre. 

Boligskolen legger også vekt på 
å formidle informasjon om bolig-
sosiale tilbud og andre sosiale 
tjenester som deltakerne kan ha 
nytte av. I tillegg til å holde kurs  
i egne lokaler, arrangerer Bolig-
skolen besøk hos ulike hjelpein-
stanser, som for eksempel Gateju-
risten og Helse- og sosial- 
ombudet i Oslo. Boligskolen 
benytter dessuten forumteater, der 
deltakerne gjennom improvisasjon 
kan prøve ut nye måter å handle 
på i vanskelige situasjoner i livet.

De gode erfaringene fra Bolig-
skolen har inspirert andre til 
å tenke nytt i det boligsosiale  
arbeidet. Flere kommuner og 
organisasjoner har tatt initiativ til  
å etablere boligskolelignende tiltak.

Viktig for å lykkes
• involvere personer med erfaring   
 fra sårbare bo og livssituasjoner   

 i planlegging og gjennomføring   
 av kurs
• tilrettelegge for erfarings- 
 utveksling mellom kursdeltakerne
• et trygt og godt fellesskap med   
 andre i samme livssituasjon

Fakta
SAFIR (Senter for Frivillig Innsats  
i Rusfeltet) er en frivillighetssentral  
i Oslo sentrum som drives av  
Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo 
Røde Kors. Boligskolen på SAFIR 
ble etablert høsten 2005 med 
midler fra Husbanken og Sosial- og  
Helsedirektoratet. Tilbudet er  
utviklet med inspirasjon fra – og  
i samarbeid med – et liknende tiltak 
i Glasgow i Skottland.
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VINNER 2006

”Jeg fikk en mestrings-
følelse på ting jeg tid-
ligere ikke har følt jeg 
var god til.”
Tilbakemelding fra en deltaker  
etter kurs på Boligskolen
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Har spart samfunnet for 200 millionar
SjØLVByGGjARPROSjEKTET I MELAND KOMMUNE 

Med Sjølvbyggjarprosjektet har Meland kommune gått nye vegar for å skaffe 
bustader til ungdom og vanskelegstilte. Fleire tidlegare bustadlause med rus-
problem og/eller tidlegare straffedømde bur no i eigne, sjølvbygde hus.

Sjølvbyggjarprosjektet har henta 
inspirasjon frå historia ved å  
leggje vekt på verkemiddel som 
sjølvbygging, sjølvbyggjarlag og 
dugnad. Målgruppa er ungdom 
mellom 18-35 år. Deltakarane har 
bygd 17 bustader på ulike stader 
i kommunen.

For huslause har det å få eigen 
bustad gjennom eigeninnsats vore 
ekstra motiverande. Ved å byggje 
sin eigen heim kan deltakarane ta 
tilbake kontrollen over eige liv  
og gjenvinne sjølvrespekt. Sam- 
stundes reduserer dei totalkost-
naden på huset.

Både deltakarane og samfunnet 
har tent på Sjølvbyggjarprosjektet. 
Vinnings- og narkotikarelatert  

kriminalitet er redusert  medan 
storbruk av sosialhjelp har minka 
betydeleg. Sjølvbyggjarprosjektet 
har alt i alt resultert i ei samfunns-
økonomisk innsparing på 200 
millionar kroner over fem år, viser 
ein rapport om prosjektet.

Viktig for å lukkast
• tilrettelegging for samtidig  
 utvikling av hus og menneske
• heilskapleg og tverretatleg  
 samarbeid med samtidig innsats 
• arbeidstrening og opplæring  
 i tillegg til rehabilitering 

Fakta
Sjølvbyggjarprosjektet har i 
perioden 2003 til 2008 vore eit 
kommunalt bustadpolitisk prosjekt 
retta mot ungdom. Det har òg 
vore eit nasjonalt pilotprosjekt 
med mandat frå Husbanken om  
å finne nye måtar å inkludere  
vanskelegstilte målgrupper på  
bustadmarknaden på. Tiltaket 
er no overført frå kommunen til 
Meland Arbeidssenter AS, der 
kommunen har aksjemajoriteten.

”Å skaffe hus til folk 
handlar ikkje berre om 
tekniske og økonomis-
ke forhold, men også 
om å ta brukarane på 
alvor og involvere dei  
i byggjeprosessen.”

Kommunalsjef Helge Kvam
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Mindre rus i eget hus

 
VI GjØR SÅ LITE MED BARE HUS

Når rusavhengige får hjelp og oppfølging på hjemmebane, klarer de å skape 
seg et hjem og bli boende. Det er erfaringen fra Rana kommunes prosjekt 
”Vi gjør så lite med bare hus”.

Rana kommune hadde erfart at 
rusavhengige som fikk et sted å 
bo, ble bostedsløse igjen og igjen. 
For å få bukt med dette problemet, 
bestemte kommunen seg for å 
begynne å jobbe på en helt ny 
måte. Fra å arbeide kontorbasert 
begynte ansatte i sosialtjenesten 
å arbeide oppsøkende i boligene 
uten å stille vilkår om rusfrihet. 

Kommunen intensiverte også  
arbeidet med å skaffe gode 
boliger. Med hjelp av Husbankens 
virkemidler har mange rusavhengige 
klart å kjøpe egen bolig.

Erfaringene fra prosjektet viser  
at rusavhengige ruser seg mindre 
når de har gode boligforhold. 

Da blir det også lettere å ta tak 
i andre ting, som utdanning, 
arbeid, økonomi og helse. Nå er 
prosjektet avviklet og tenkemåten 
integrert i det boligsosiale  
arbeidet i kommunen.

Viktig for å lykkes
• bruk av individuell plan
• tett tverretatlig samarbeid
• bruk av startlån, boligtilskudd   
 og bostøtte 

Fakta
Prosjektet er en oppfølging av Rana 
kommunes boligsosiale handlings-
plan. Målet har vært å gi rus- 
avhengige et godt boligtilbud. Dette 
har kommunen klart ved individuelt 
tilpasset oppfølging i egen bolig.
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VINNER 2005

”Her er det folk hele 
døgnet. Jeg har noen 
å snakke med og får 
hjelp hvis jeg trenger 
det, slipper å vente  
i dagevis.”
Beboer i døgnbemannet bofellesskap  
i Mo i Rana

 

Miljøarbeider Maiken Trones viser hybel til bruk i akutte tilfeller 
Foto: Husbanken/Stina Søvinsen
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Skreddersydd oppfølging
DER UNGDOMMEN ER (DUE)

Hele ideen bak barnevernstiltaket DUE er at ungdom skal være i sentrum av 
sine egne liv. Derfor støttes deltakerne i sitt eget nærmiljø, blant egen familie 
og med sine egne definerte utfordringer.

DUE  er et bo og nærmiljøtiltak 
som i samarbeid med barnevern 
og sosialtjenesten bidrar til å gi 
utsatt ungdom mellom 16 og 25 
år et helhetlig, sammenhengende, 
fleksibelt og tilgjengelig tilbud 
om individuell oppfølging i eget 
nærmiljø. Noen ungdommer får 
støtte til å etablere seg på hybel 
og oppfølging i jobb eller skole. 
Andre får oppfølging med å takle 
utfordringer rundt skole, fritid og 
venner mens de bor hjemme hos 
foreldrene sine. 

DUE ønsker at ungdom skal 
være i sentrum av sine egne 
liv. Dette betyr at de unge må 
forstå, påvirke og delta der viktige 
bestemmelser blir tatt. Derfor 
deltar ungdommene regelmessig 
i ansvarsgruppemøter og andre 
beslutningsfora. 

Det etableres et prosjekt rundt 
hver enkelt ungdom som ledes av 
en koordinator i tett samarbeid 
med ungdommen selv og innsø-
kende instans. Koordinatorene 
har relevant utdanning og erfaring 
fra arbeid med målgruppen, er 
ansvarlig for kartlegging, utforming 
og koordinering av hjelpetiltak, 
samt for å utvikle en god arbeids-
allianse med de unge. De  
rekrutteres fra ulike deler av hjelpe-
apparatet, både fra kommunale, 
statlige og private virksomheter, 
og frikjøpes i utgangspunktet 
8 timer i uken fra sitt ordinære 
arbeidssted. Ordningen gjør det 
mulig å tilpasse valg av koordinator 
til den enkelte ungdom, og den 
bidrar til erfaringsutveksling og 
kompetanseheving på tvers av 
tjenesteste.

Viktig for å lykkes:
• brukermedvirkning
• god tilgjengelighet
• gode arbeidsallianser
• nærmiljøorientert

Fakta
DUE er et samarbeidsprosjekt 
mellom Bergen kommune, Helse-
direktoratetet og Husbanken. Ute-
kontakten i Bergen har ansvaret 
for driften av prosjektet. Mål- 
gruppen er ungdom mellom 16 
og 25 år. Deltakerne er hjemme-
hørende i Bergen kommune, og 
under oppfølging fra barnevern-
tjenesten. I dag er 36 ungdommer 
deltakere og fire nye er på vei inn.

”Hjelpeapparatet svikter ofte ungdom som har vært 
under barnevernet og som går over til sosialtjenesten.  
I sårbare overgangsperioder kan det være behov for 
tett oppfølging og trygge rammer.”
Line Hansen, prosjektleder DUE
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Prosjektleder Line Hansen og leder av DUE-tiltaket 
Joachim Bjerkvik. Foto: Husbanken/Mette Presterud
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Nye tanker bak suksess

BOLIGSOSIAL SAMFUNNSPLANLEGGING OG HELHETLIG  
VIRKEMIDDELBRUK I MALVIK KOMMUNE 

I Malvik kommune er det ingen ventelister på kommunale boliger og ingen 
bostedsløse. Ny kommunal organisering, og nye tanker om den enkeltes  
rett til bolig er forklaringen. 

Dårlig kommuneøkonomi og  
manglende oversikt på det 
boligsosiale området, førte til 
opprettelsen av en tverrfaglig 
arbeidsgruppe i 2008. Gruppas 
mandat var en kartlegging av det 
boligsosiale arbeidet i kommune. 
Prosjektet fikk etter hvert navnet 
Tildeling av kommunale boliger 
og heldøgns omsorgstjenester,  
inkludert helhetlig virkemiddel-
bruk og bruk av Startlån. 

På den ene siden har prosjektet 
jobbet tverrfaglig med kartlegging 
av behov for bolig og kommunale 
resurser. På den andre siden førte 
prosjektet til en endring i kommu-
nens holdning til den enkeltes rett 
til bolig.

En reorganisering av det bolig- 
sosiale arbeidet sikret bedre sam-

arbeid både mellom kommunens 
enheter og mellom kommune og 
brukere. Startlån og tilskudd fra 
Husbanken ble viktige elementer  
i den nye satsingen.

Kommunen har snudd om på  
tidligere tankesett og tenker ikke 
automatisk at vanskeligstilte må 
bo i kommunal bolig. Kommunale 
boliger er blitt oppfattet som stigma-
tiserende av beboerne, og slike 
boliger blir nå bare brukt som 
midlertidige løsninger. For varige 
boløsninger bruker kommunen i 
stedet det private utleiemarkedet, 
samtidige som det tilrettelegges 
for at flest mulig kan eie sin egen 
bolig. Dette har gitt brukerne bedre 
livskvalitet og større ansvar for egen
bosituasjon. Resultatet er at den 
enkelte er mer motivert for å unngå
utkastelse og beholde boligen. 

Viktig for å lykkes:
• samordning av boligsosialt   
 arbeid innen helse og sosial- 
 tjenestene
• økt bruk av det private  
 utleiemarkedet
• utstrakt bruk av startlån,  
 tilskudd og bostøtte

Fakta 
Boligsosial samfunnsplanlegging og 
helhetlig virkemiddelbruk i Malvik 
kommune startet i 2008. Prosjektet 
ble startet med et ønske om å få 
bedre oversikt over det boligsosiale 
området i kommunen. Arbeidet førte 
til en reorganisering av det bolig-
sosiale arbeidet og en endret filosofi 
knyttet til denne delen av kommunal 
drift.
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”Dette dreier seg  
om å hjelpe folk  
videre i livet.”
Ordfører Terje Granmo 
i Malvik kommune
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Bolig og oppfølging
BOSATT

Personer som er, eller har vært, avhengig av rusmidler sliter ofte med  
å skaffe seg et sted å bo – eller med å holde på boligen sin. Tiltaket BoSatt 
tilbyr støtte til å mestre egen hverdag og bosituasjon.

Frelsesarmeens tiltak BoSatt gir 
hjelp til å skaffe bolig og individuelt
tilrettelagt booppfølging til 
personer med erfaring fra rus-
middelavhengighet. Beboerne får 
bistand både direkte knyttet til det 
å bo og til annet av betydning for 
bosituasjonen, som forholdet til 
rus, økonomi og praktisk tilrette-
legging av hverdagen.

Individuelle oppfølgingsavtaler 
utarbeides for hver beboer.  
Avtalene klargjør behov, forvent-
ninger, ansvar og hvilke tiltak 
som skal gjennomføres. Målet er 
at beboeren skal bli mest mulig 
selvhjulpne.

For mange i denne gruppa er 
ensomhet en av de største  

utfordringene når de skal etablere 
seg i egen bolig. Derfor rekrutterer 
BoSatt frivillige som bidrar til å 
skape et felleskap sammen med 
deltakerne i prosjektet. Frivillige 
og beboere er sammen på ulike 
sosiale arenaer som trening, kino 
og kafé.

Viktig for å lykkes
• god kartlegging for å finne frem  
 til riktig tiltak for den enkelte   
 beboer
• tillitt mellom beboer og opp- 
 følgingskontakt
• nært samarbeid med bydelene 

Fakta
BoSatt ble etablert i 2004 som 
del av Frelsesarmeens rusomsorg. 
Tiltaket inngår i Frelsesarmeens 
innsats for å bekjempe bosteds-
løshet i Oslo. Innenfor rammen  
av BoSatt ble det i 2008 startet et 
treårig startlånprosjekt, finansiert 
av Husbanken. Prosjektet gir  
personer med erfaring fra rus-
avhengighet mulighet til å få lån  
til kjøp av egen bolig.

NOMINERT 2008

”Det betyr utrolig 
mye å få bo i et vanlig 
nabolag og ha trygge 
rammer.”
Beboer i BoSatt-prosjektet

Ansatte i Bosatt: Linda Stensvold og Tom Lindahl.  
Alle foto: Husbanken/Mette Presterud
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Bedre samarbeid om  
bosetting av løslatte

FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG

Prosjektet har ført til bedre samarbeid mellom bydelene og  
Kriminalomsorgen og bedre boliginformasjon til innsatte.

Hovedmålet med prosjektet var 
å bidra til å gi flere innsatte et 
godt boligtilbud ved løslatelse. Et 
av virkemidlene var å ansette en 
boligveileder som ga opplæring til 
fengselsbetjenter i Oslo fengsel og 
Bredtveit fengsel. Boligveilederen 
ga også råd og veiledning i bolig-
spørsmål til innsatte i fengslene.

En annen satsing var utvikling av  
Boligmappen, et nyttig arbeids-
verktøy for ansatte i fengsler som 
til daglig jobber med finne bolig til 
løslatte. Boligmappen samlet blant 
annet informasjon om kommunale 
boliger, bostøtteordninger og  
muligheter for å få Startlån og bolig-
tilskudd til kjøp av egen bolig.

Prosjektet Fra fengsel til egen bolig 
var pådriver i utviklingen av en 
samarbeidsavtale mellom Kriminal-
omsorgen region øst og Oslo 
kommune om bosetting av løs- 
latte. Prosjektet bidro til å sette 
denne avtalen ut i livet i 15 by-
deler.

Viktig for å lykkes
• tett samarbeid mellom  
 bydelene, fengslene, kriminal-  
 omsorgen og frivillige  
 organisasjoner
• gode samarbeidsrutiner 
• gjensidig forståelse og innsikt   
 mellom ansatte i fengslene og   
 bydelene 

Fakta
Helse- og velferdsetaten i Oslo 
kommune startet prosjektet Fra 
fengsel til egen bolig i januar 
2006. Det ble avsluttet i 
desember 2007. Prosjektet ble 
finansiert av Husbanken og Sosial- 
og helsedirektoratet. 

NOMINERT 2007

”Prosjektet har vært 
med på å bygge opp 
kunnskap og kompe-
tanse i både bydelene 
og fengslene.”
Jonina Hermannsdottir, prosjektleder  
for Fra fengsel til egen bolig
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Tett oppfølging gjør at færre settes på gata
SAMARBEIDSPROSjEKTET FæRRE UTKASTELSER

562 personer ble kastet ut fra hjemmene sine i Oslo indre øst i 2004. To 
år senere var tallet redusert til 359, mye takket være Samarbeidsprosjektet 
færre utkastelser.

Da Namsmannen i Oslo og by-
delene Gamle Oslo, Grünerløkka 
og Sagene i 2004 startet Samar-
beidsprosjektet færre utkastelser, 
var målet å redusere antallet 
begjæringer om utkastelser og 
gjennomførte utkastelser. 

Prosjektet la stor vekt på å finne 
fram til beboere med behov for bi-
stand, før det var kommet så langt 
som til begjæring om utkastelse. 
Beboerne fikk tett oppfølging med 
råd, veiledning og praktisk hjelp. 
Samtidig samarbeidet bydelene og 
Namsmannen med den kommu-
nale utleieren Boligbygg og flere 
private boligeiere for å finne andre 
løsninger enn å sette folk på gata.

I løpet av prosjektperioden gikk 
antall begjæringer om utkastelse 
ned med 23 prosent, mens antall 

gjennomførte utkastelser ble 
redusert med 36 prosent. De 
gode resultatene førte til store 
økonomiske besparelser for kom-
munen. Blant annet ble bruken av 
økonomisk sosialhjelp for å betale 
utestående husleie mer enn halv-
ert fra 2004 til 2006. 

Viktig for å lykkes
• kartlegging av forhold knyttet 
 til saker med begjæringer om   
 utkastelse av boliger
• tett samarbeid mellom utleiere,   
 kommunenes tjenester, og  
 Namsmannen
• systematisk oppfølging av   
 enkeltpersoner som har mottatt  
 begjæring om utkastelse

Fakta
Samarbeidsprosjektet færre ut-
kastelser ble igangsatt 1. januar 
2004 med midler fra daværende 
Sosial- og helsedirektoratet. Pro-
sjektet ble avsluttet i juni 2006, 
men erfaringene fra satsingen er 
blitt brukt i videre arbeid for å 
motvirke utkastelser. 

NOMINERT 2007

”Da prosjektkonsu-
lenten ringte, var det 
som en engel som falt 
i fanget på meg. Uten 
den hjelpen tror jeg at 
jeg hadde gitt opp.”
Erfaring fra bruker, gjengitt   
i evalueringsrapport om Samarbeids- 
prosjektet

Tett på sårbar ungdom
PÅ VEG TIL EIGEN BUSTAD

Blåkors Stavanger og Stavanger 
kommune samarbeidet om  
prosjektet På vei til egen bustad i 
perioden 2005 til 2008. I tillegg til 
oppfølging i bolig, fikk deltakerne 
hjelp til dagliglivets ulike gjøremål 
av et ambulerende team. Målet 
var at de unge skulle etablere 
seg med skole eller jobb, styre 
sin egen økonomi og bygge og 
opprettholde et sosialt nettverk. 
Det var også et mål at deltakerne 
på sikt skulle få muligheten til å 
kjøpe boligen de bodde i ved hjelp 
av Husbankens låne- og tilskudds-
ordninger.

NOMINERT 2006
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Målet med prosjektet 
var å gi ungdom et godt 
og trygt botilbud etter 
utskrivelse fra barne-
vern- eller rustiltak. 

Viktig for å lykkes 
• individuell tilrettelegging 
• tett oppfølging 
• samarbeid mellom etater 

Fakta
På vei til egen bustad, Stavanger 
var et treårig boligprosjekt for 
ungdom mellom 18 og 25 år som 
var utskrevet fra rusbehandling 
eller barnevernstiltak. Prosjektet ble 
støttet av Sosial- og helsedirektoratet 
og Husbanken. 
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Boliger der ingen blir kastet på dør
GODE HUS FOR SKjEVE LIV

I en rehabilitert bygård i Oslo har personer med psykiske lidelser og  
rusproblemer fått et trygt og stabilt sted å bo. Tilbudet har resultert  
i en halvering av innleggelsene i psykisk helsevern blant deltakerne.

Personer med både alvorlige  
psykiske helseplager og et  
omfattende rusmiddelmisbruk har 
ikke lyktes å etablere seg i det  
eksisterende bolig- og oppfølgings-
tilbudet i Oslo. Men i 2006 ble 
det opprettet tilpassede boliger 
for denne gruppen under mottoet 
”Gode hus for skjeve liv”. 

Botilbudet består av 11 spesielt 
tilrettelagte ettromsleiligheter.  
Stedet er bemannet med personale 
som følger opp beboerne.

En grunntanke er at ingen av 
beboerne skal miste boligen på 
grunn av atferd knyttet til psykiske 
problemer eller rusmiddelbruk.  
I løpet av tre års drift er ingen 
kastet på dør. Erfaringene viser at 
en trygg bosituasjon bidrar til at  

beboerne gradvis tar større ansvar 
og samarbeide seg imellom.

Viktig for å lykkes
• nært samarbeid mellom  
 bydelene, helsetjenestene og   
 Kirkens Bymisjon Oslo
• fleksibilitet 
• høy toleranse for individuelle   
 særegenheter hos beboerne

Fakta
Botilbudet ble utviklet og etablert i 
et tett samarbeid mellom Lovisen-
berg Diakonale Sykehus og by- 
delene Grünerløkka, Gamle Oslo 
og St. Hanshaugen. Kirkens  
Bymisjon Oslo er ansvarlig for  
oppfølgingen av beboerne etter 
avtale med Oslo kommune. Målet 
bak etableringen av boligene var 
å redusere beboernes behov for 
innleggelser i det psykiske helse-
vernet.

NOMINERT 2006

”Her er det stor 
takhøyde. Det gir en 
ekstra trygghet.”
Beboer 
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Småhusprosjektet i Trondheim
TILTAK MED SMÅHUS

Trondheim kommune kjøpte tidligere arbeidsbrakker og bygde dem om  
til småhus på 35 kvm. Husene er et tilbud til personer som som faller 
utenfor andre boligløsninger.

Kommunen kjøper tjenester av 
Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse 
(KJS). KCJ bidrar med oppfølging 
av hver enkelt med daglige  
hjemmebesøk. Miljøarbeiderne  
er alltid tilgjengelig, slik at alle  
beboerne i prosjektet når som 
helst kan få tak i dem på mobil. 
Målet med oppfølgingen er ikke 
å få beboerne til å endre atferd, 
men å hjelpe dem i hverdagen og 
å tilrettelegge for endringer de 
selv ønsker.

Småhusprosjektet er et samarbeids-
prosjekt der flere parter arbeider 
sammen. Primærhelsetjenesten  
og det psykiske helsevernet er  
involvert blant annet i form av 
deltakelse i ansvarsgrupper rundt 
den enkelte. Ved behov kan  
beboerne benytte rom på rus-
avdelingen ved Kong Carl Johans 

Arbeidsstiftelse. Politiet og kriminal-
omsorgen er også med i sam-
arbeidet. 

Prosjektet har oppfylt målet om 
å etablere varige boliger. Flertallet 
har bodd i boligene siden de ble 
bygd, og som huseiere tar be- 
boerne vare på hjemmene sine.  
Flere har redusert bruken av 
rusmidler etter de ble med i pro-
sjektet.

Viktig for å lykkes
• skjermet beliggenhet
• tett tilrettelagt oppfølging
• god dialog med naboer og politi

Fakta
Småhusprosjektet ble etablert i til-
knytning til Trondheim kommunes 
deltakelse i det nasjonale Prosjekt 
bostedsløse. Prosjektet består 
av fem hus på 35 kvadratmeter 
med kombinert kjøkken/stue,  
soverom, bad og gang. Kommunen 
har avtale med Kong Carl Johans 
Arbeidsstiftelse om oppfølging av 
beboerne.

NOMINERT 2005

”Beboerne får mulig-
het til å bo på egne 
premisser.”
Geir Oppnes, medarbeider i Kong  
Carl Johans Arbeidsstiftelse
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Nettadresser til utfyllende informasjon om tiltakene

FRI
• Informasjon på Kirken  Bymisjons nettside
 http://tinyurl.com/yf5la8g
• FRI - metode som følger innsatte fra fengsel til
 bolig, jobb og nettverk. Metodeheftet kan lastes ned  
 fra Kirken Bymisjon og Husbankens nettsider.

Kvinnehuset i Bergen
• Kvinnehuset i Bergen fikk Statens tiltakspris for
 bostedsløse 2008 – artikkel på Husbankens nettsted.
 http://tinyurl.com/ylrqb4a

Bosetting av prøveløslatte fra TOG- avdelingen  
i Oslo Fengsel
• Fra fengsel til bolig. Erfaringshefte 
  http://tinyurl.com/yaa4obk

Boligskolen på SAFIR
• Boligskolen på SAFIR – erfaringer fra de første 
 3 årene 2005-2008
 http://tinyurl.com/ykjap2b

Sjølbyggerprosjektet i Meland kommune
• Rapport fra Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom 
 i Meland kommune 2004-2008
 http://tinyurl.com/yk8bk8w

Vi gjør så lite med bare hus
• Mindre rus i eget hus – artikkel på Husbankens   
 nettsider
 http://tinyurl.com/yj5j4zm

DUE – Der Ungdom Er
• Informasjon på Bergen  kommunes nettsider
 Midlertidig nettside: www.duebergen.no 

Malvik kommune
• Eksepsjonell Startlånbruk i Malvik kommune – 
 artikkel på Husbankens nettsider
 http://tinyurl.com/yjh397s

BoSatt
• BoSatt – gode bortespillere på andres hjemme  
 bane? Evalueringsrapport fra Diakonhjemmet
  Høgskole.
 http://tinyurl.com/yk6rw7j

Fra fengsel til egen bolig
• Sluttrapport for prosjekt ”Fra fengsel til egen bolig”
 http://tinyurl.com/yk958be

Samarbeidsprosjektet færre utkastelser
• Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.  
 Under veisevaluering av samarbeidsprosjektet – 
 færre utkastelser
 http://tinyurl.com/yflecol

Gode hus for skjeve liv
• Gode hus for skjeve liv – i Schandorffsgate 4, 
 rapport
 http://tinyurl.com/yjv5ctn

På veg til eigen bustad - Stavanger
• Informasjon på Husbankens nettsider
 http://tinyurl.com/ygdcrrc

Tiltak med småhus
• Informasjon om prosjektet og sluttrapport på   
 Trondheim kommunes nettsider
 http://tinyurl.com/yjbbkh5
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