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INNLEDNING 

OM Å FISKE OPPSTRØMS 

 

 

Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2003-2008 (SBP) er historie. 

Prosjektet har gjennom de siste fem årene både vært et kommunalt boligsosialt prosjekt 

som skulle løse lokale utfordringer i Meland kommune og et nasjonalt pilotprosjekt med 

mandat fra Den Norske Stats Husbank om å finne nye måter å innvie og inkludere 

vanskeligstilte målgrupper på boligmarkedet. Mandatet reflekter det faktum at man til 

tross for en god velstandsutvikling for majoriteten av den norske befolkning, har en situasjon 

hvor personer og grupper er avhengige av bistand, støtte og særlige virkemidler for å komme 

inn og bli værende i boligmarkedet. ”Vanskeligstilte på boligmarkedet” er en kategori som 

inkluderer en lang rekke forskjellige personer fra ulike grupper1 og må derfor sees på som et 

aspekt ved en samfunnssituasjon som angår og har relevans for oss alle. Å sørge for en god og 

trygg boligsituasjon for alle er et av fundamentene i norsk velferdspolitikk. 

 

På sett og vis er det et paradoks at man i et av verdens rikeste land med en av verdens minste 

befolkninger, med rik tilgang på kompetanse, naturressurser, byggemateriell og politisk vilje 

opplever at det å skaffe alle en god og trygg boligsituasjon - er et problem. Spesielt i en 

periode hvor norsk økonomi har vært historisk god, den generelle velstandsveksten sterk og 

det norske boligmarkedet over tid har blitt karakterisert som eventyrlig og 

velstandsfremmende. Strømmen av aktører, boligkonsept, medieomtale, transaksjoner og 

økonomiske midler har aldri vært større i det norske boligmarkedet. Studioleiligheter, 

innskuddsleiligheter, meglere, lett tilgjengelige banklån, nye finansieringsordninger og 

moderne konseptboliger har samlet sett gjort at det norske boligmarkedet har fremstått som 

kjernesunt, progressivt og framtidsrettet. Midt i denne overfloden har Sjølvbyggjarprosjektet 

forsøkt å finne sin form og sitt innhold, med mandat og ambisjon om å melde fruktbare 

løsninger på felles utfordringer tilbake til fagfeltet. 

  

                                                 
1 Aleneforsørgere, flyktninger/innvandrere, funksjonshemmede, barnefamilier, psykisk syke, 
rusmiddelmisbrukere, psykisk utviklingshemmede, enslige, m.fl (Riksrevisjonens dokument 2007-2008 3:8:19) 
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I retrospekt ser vi at våre løsninger, forslag og modeller på sett og vis er reaksjonære. Vi har 

endt opp med å vekke til live et sett av praksiser og institusjoner som hadde sin storhetstid på 

50-, 60- og 70-tallet. ”Selvbygging” og ”selvbyggerlag”, ”dugnad”, ”gode, nøkterne og 

rimelige boliger”, ”kommunale utførerledd” og ”fellesskapsløsninger” er alle begreper som 

mer eller mindre har gått av moten. SBP har ofte, og over tid, hatt følelsen av å gå motstrøms 

- av å trosse politisk korrekthet, juridiske føringer, kommunal og statlig sedvane og trender i 

markedet. Men det har virket:  

 

Resultater 

 

• SBP kan vise til en samfunnsøkonomisk besparelse på 200 millioner kroner i løpet av 

en fem års periode. 

• Vi har en måloppnåelse i henhold til antall bygde hus på 142 % 

• Nesten 90 % av våre deltagere har etablert seg i bolig i prosjektperioden. 

• Storbrukere av sosialhjelp har redusert sitt forbruk med 80 % 

• Kostnadsreduksjon i bruk av statlig institusjon (fengsel/rus) på ca 87 % 

• Vinnings- og narkotikarelatert kriminalitet har blant 6 deltagere sunket med 97 % (for 

perioden 2002-2007). 

• Vi har klart å bygge boliger 30-50 % rimeligere enn det ordinære markedet. 

• Den kommunale tjenestemenyen har blitt bredere er bedre koordinert. 

• Husstander som har rus/kriminalitet og/ eller psykiske utfordringer har like lav 

frafallsprosent som husstander med kun økonomiske utfordringer. 

• Prosjektet har mottatt to nasjonale priser for sitt arbeid.  

   

Disse resultatene mener vi kommer av at SBP har hatt som hovedsiktemål å bygge boliger og 

mennesker samtidig. Boligen har vært et middel for å oppnå målet om å bygge selvstendige 

husstander inkludert i sitt lokalsamfunn. Dette har implisert at man gjennom prosjektet har 

forsøkt å tilnærme seg den enkelte husstands utfordringer - det være seg økonomi, rus, 

kriminalitet, psykisk eller fysikk helse eller problemer på arbeidsmarkedet - på en helhetlig 

og koordinert måte. Gjennom å tilby tjenester som økonomisk veiledning og 

gjeldsrådgivning, arbeidstrening og opplæring, lærlingplasser og rusbehandling til deltagerne 

som del av, og forutsetning for, en boligetableringsprosess, ønsket vi å sikre at husstanden 

ved innflytting i størst mulig grad var et autonomt og bærekraftig hushold.  
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Av vesentlig betydning er at SBP har bygd boliger som deltagerne våre har hatt råd til ved 

hjelp av egen inntekt/trygd kombinert med Husbankens låne- og tilskuddsordninger. For å 

realisere rimelige og gode boliger ønsket vi å kombinere stor grad av kommunal 

involvering/styring med deltagernes egne ressurser. Gjennom å stille forventninger til 

deltagerne, vise tillit og respekt, og gjøre dem til primus motor i egne boligprosjekt, slapp 

man klientifiserende prosesser hvor husstandene ble passive mottagere av tjenester og der 

boligetableringsprosessen ikke ble noe annet en nettopp det - en boligetablering. Vi mener å 

ha bistått i å bygge mer varige husstander i gode boliger.  

 

Rapporten 

Formålet med denne rapporten er todelt. Først og fremst er den et forsøk på å innfri 

Husbankens ønske om en ABC i kommunalt boligsosialt arbeid - en oppsummering av de 

utfordringer og løsninger som prosjektet har stått i og funnet. Hovedformålet med rapporten 

er derfor å inspirere andre kommuner/aktører, gi noen råd og vink, samt å presentere en del av 

de (mener vi) gode løsningene som prosjektet har kommet opp med. Det har vært viktig for 

prosjektgruppen å skrive en rapport som åpner for ulik bruk av tiltak og løsninger - i 

forskjellig omfang og for andre aktører i feltet. Intensjonen er ikke å få andre til å kopiere en 

prosjektdesign som SBP og anvende det i andre kontekster. Det tror vi ikke nødvendigvis er 

mulig, eller den beste løsningen. Ulike kontekster har ulike utfordringer, ressurser og derav 

optimale løsninger. Likevel mener vi at noen av de valgene vi har gjort, prinsippdiskusjonene 

vi har jobbet oss gjennom og innsikter vi har ervervet, kan komme andre til gode.  

 

Vi har lagt stor vekt på å klargjøre prosjektets faglige innfallsporter og perspektiv, samt 

redegjøre for de prinsipielle debattene vi har jobbet oss gjennom. Vi mener at disse har større 

overføringsverdi og potensial for andre enn en ferdiglaget og elegant prosjektdesign, eller 

smørbrødliste over ”dos and don`ts”. 
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Rapportens andre formål er å presentere en evaluering2 av fem års prosjektarbeid i form av 

konkrete resultater og anbefalinger. Tallene og de konkrete resultatene er interessante i seg 

selv og forteller om en lang rekke positive effekter av SBP for den enkelte, for kommunen og 

for en overlokal samfunnsøkonomi. Håpet er at andre aktører kan kunne anvende tallene og 

resultatene både for å motivere egne rekker (lokale politikere, kommuneadministrasjon og 

andre) til å initiere nye og gode fremstøt på det boligsosiale området, og at feltet som helhet 

kan bli tilført ny energi gjennom en dokumentasjon av at arbeid med vanskeligstilte på 

boligmarkedet nytter og innehar et stort potensial for betydelig samfunnsøkonomisk 

besparelse.  

 

Hvordan lese rapporten? 

Rapporten er tredelt. I del I og kapittel 1 ser vi hvordan SBP både er et tilsvar på lokale 

utfordringer og del av en kommunal satsing, og et prosjekt som med mandat som 

nasjonalt pilotprosjekt skal ta opp i seg nasjonale strategier og føringer. En avklaring av 

dette skjæringspunktet er vesentlig for å forstå felles utfordringer på det boligsosiale feltet - 

og de valg og løsninger SBP har gjort. Gjennom å koble prosjektet til kommunens visjon om 

å skape et samfunn for alle ble boligetablering koblet tett til en mer generell ambisjon om 

inkludering. Et bærende prinsipp er at prosjektet er åpent for alle vanskeligstilte, og ikke er 

organisert som et særtiltak for visse kategorier mennesker. Del I avsluttes med en lansering av 

sju hypoteser om fordelaktige måter å organisere og gjennomføre kommunale boligsosiale 

prosjekt på, og hvilke spørsmål de reiser i forhold til å jobbe med og for en veldig variert 

målgruppe. 

 

Del II omhandler selve prosjektutformingen og hvordan SBP har utfoldet seg i praksis.  

Kapittel 2 omhandler de tekniske, estetiske og entreprisemessige vurderingene og 

løsningene som prosjektet utforsket. Vi ser hvordan prosjektet gjennom ulike faser og med 

ulik tilnærming til selve boligetableringsprosessen, til slutt falt ned på bygging av 

”Melandshuset” – et standardisert konsept for bygging av små, rimelige eneboliger av god 

kvalitet. I kapittel 3 går vi i dybden på selve prosjektet og tiltaksutviklingen og viser 

                                                 
2 I 2005 ble det søkt penger fra Shdir om oppstart av et evalueringssamarbeid med Bergensklinikkene. Dette ble 

innvilget og evalueringen, som iht søknad skulle vare ut 2010, tok til i august. Mot slutten av 2005 ble søknad 

om midler for 2006 sendt Shdir, men fikk avslag med begrunnelse at Shdir ikke støttet slike tiltak. SBP har 

derfor kun én delrapport av den planlagte eksterne evalueringen.  

 



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008 

 14

rutiner, praksis og tjenesteyting i forbindelse med deltagernes selvbygging (inntak, 

avtaler, deltagelse osv). Det vises hvordan man etter hvert fikk en bredere tiltaksmeny som 

var i stand til tilby støtte, oppfølging og opplæring til en veldig variert deltagermasse i 

tilknytning til boligetableringsprosessen. Kapittel 4 tar for seg den tredje pilaren i SBP sin 

praktiske utforming - informasjon og formidling. Prosjektet har opplevd viktigheten av å 

ha funksjonelle interne og eksterne informasjonskanaler, og gir her råd og tips om hvordan 

godt informasjonsarbeid både kan styrke prosjekter som helhet, samt gjøre driften av dem 

lettere. SBP har i liten grad opplevd støy og klager fra nabolagene hvor vi har etablert boliger. 

Det argumenteres for at selve prosjektutformingen (ikke særtiltak), samt 

informasjonstiltakene som ble gjennomført, bidro til dette. SBP har i hele prosjektperioden 

valgt å holde en synlig profil. Dette inkluderer utstrakt formidlingsarbeid, samt aktiv bruk av 

media. Denne strategien har gitt prosjektet verdifull omtale og anerkjennelse, og til syvende 

og sist et positivt omdømme som både har styrket prosjektet som helhet og gitt deltagerne 

positiv omtale og følelse av å være del av noe ”større enn seg selv”. 

 

I del III rettes fokuset mot resultater og effekter av prosjektet - økonomisk, samfunnsmessig 

og erfaringsmessig. I kapittel 5 presenteres de konkrete kvantitative resultatene. Vi ser 

her blant annet på målbare effekter innenfor områder som sosialhjelp, bruk av institusjon, 

kriminalitetsstatistikk og samfunnsbesparelse. Videre ser vi at vi i termer av gjennomføring 

har like gode resultater blant husstander som kun har økonomiske utfordringer som for de 

som i tillegg har rus/kriminalitet eller psykiske utfordringer. Resultatene viser at SBP 

gjennom å oppnå sin målsetning om å engasjere 2-5 av kommunens mest rus- og 

kriminalitetsbelastede husstander, har spart samfunnet for ca 200 millioner kroner. 

Boligsosialt arbeid er med andre ord ren investering. I kapittel 6 forsøker vi å oppsummere 

prosjektet som helhet gjennom en grundig gjennomgang av de syv hypotesene som ble 

presentert i kapittel 1. Det argumenteres for at det, til tross for at selvbyggermodellen krever 

stor grad av tilrettelegging, oppfølging og koordinering, skapes stabile boforhold, stor grad av 

integrasjon i nærmiljøet, og at deltagerne gjennomfører opplæringstiltak og vinner innpass i 

arbeidslivet. Verdien av at vi har tilrettelagt for boliger som deltagerne har råd til å leie/kjøpe 

kan ikke vektlegges sterkt nok. For en rekke husstander har dette vært sterkt motiverende 

gjennom hele byggeprosessen, og gitt vanskeligstilte husstander en varig inntreden på 

boligmarkedet.   
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I kapittel 7 avrunder prosjektleder rapporten med å vende blikket tilbake på det 

overordnede boligsosiale fagfeltet. Fagfeltet er både ungt og ambisiøst, og fremstår i dagens 

form som et spenningsfelt mellom ulike interesser, paradigmer og uklare målsetninger. For 

den store majoriteten av den norske befolkning (opp mot 90 %) er dette uproblematisk. De 

klarer å skaffe seg bolig på det private markedet, og de offentlige velferdssystemer kan synes 

å jevnt over levere gode tjenester i livssituasjoner hvor personen eller husstanden har måttet 

oppleve utfordringer av mer midlertidig art. For de resterende 5-10 %, de med utfordringer på 

mer enn ett livsområde, de som over tid har vært utenfor ordinært samfunnsliv grunnet 

rusmiddelmisbruk, kriminalitet og/eller psykiske problemer (ofte kombinert med svak 

økonomi, lav utdannelse, liten arbeidserfaring, svake nettverk, dårlig fysisk helse), kan det 

synes som om VelferdsNorge sliter mer med. Det er ikke nok å ønske dem ”med”, og for 

denne minoriteten har tjenesteapparatene ett alvorlig leveringsproblem.  

 

Kapittelet forsøker å identifisere noen av de systemiske snubletersklene, organisatoriske 

utfordringene og planmessige svakhetene som er årsak til manglende måloppnåelse overfor 

de vanskeligst stilte.  

 

Anbefalinger for videre arbeid 

Strategiperioden for På vei til egen bolig er over, men sentrale myndigheter har signalisert at 

satsingen på boligsosialt arbeid fortsetter. Ambisjonen om at hele befolkningen skal kunne bo 

trygt og godt opprettholdes. Vi har sett en økning i antall bostedsløse gjennom 

strategiperioden fra ca 5200 i 2005 til ca 5400 i 2007. Kommunenes utfordringer knyttet til 

unge og eldre funksjonshemmede som skal ha bistand for å komme seg i bolig, er der fortsatt. 

Økt behov for boliger til flyktninger er en realitet og den pågående finanskrisen viser at 

behovet for en funksjonell boligsosial sektor er større en noen gang.  

 

Basert på fem års erfaring i det boligsosiale feltet er Sjølvbyggjarprosjektets klare 

anbefalinger for videre arbeid at årsakene til de mangelfulle resultatene på det boligsosiale 

feltet i større grad må søkes i feltet selv, og ikke i målgruppene. De manglende resultatene for 

de vanskeligst stilte på boligfeltet samsvarer med manglende resultater med de samme 

målgruppene (og ofte samme personene) innenfor rusfeltet, i psykiatrien og i 

kriminalomsorgen. For å transformere politiske visjoner til erfart virkelighet ser SBP det som 

nødvendig med endringer både innenfor statlig politikk og planlegging, i kommunenes roller 
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og funksjoner og i ordningene for den enkelte med behov for sammensatte offentlige 

tjenester. Det anbefales derfor at: 

 

Statlig nivå  

 

• Det gjennomføres en kritisk gjennomgang av sentrale modeller for boligpolitikken. 

Særlig gjelder dette på antatte sammenhenger i tredelingsmodellen (stat-kommune-

private aktører) som SBP mener fordekker det faktum at vi pr dags dato ikke har noe 

egentlig utførerledd i den sosiale boligpolitikken i Norge. Det private markedet 

fungerer godt for den store majoriteten av befolkningen, men er ikke designet for å 

bygge boliger til de vanskeligst stilte. Dette skaper et for høyt prisnivå og en reel 

boligmangel, noe som koster vanskeligstilte grupper og offentlige styresmakter dyrt. 

• Man fra statlig hold revurderer nytten og viktigheten av ostøtten som hovedverktøyet 

for å bekjempe fattigdom, bostedsløshet og å løse utfordringer på boligmarkedet. 

Bostøtten kan synes å ha liten kurativ effekt og bidra til å opprettholde status quo på 

leiemarkedet. Individbaserte konsumentrettede ytelser gir verken kommunene eller det 

private marked stabile rammevilkår for nybygg, og den sterke satsingen på bostøtte er 

med på å opprettholde et ufordelaktig høyt leienivå i markedet generelt. Bostøtten 

plasserer mennesker (også de med midlertidige utfordringer) som varige passive 

stønadsmottagere i boforhold de ikke har mulighet til å mestre økonomisk. Dette 

fremmer menneskers midlertidighet i boligene, samtidig som terskelen inn å 

arbeidsmarkedet blir høyere. 

• Man foretar en kritisk gjennomgang av norske kommuners organisering av sin 

boligportefølje i KF’er og A/S’er. Som rendyrkede kommersielle aktører fremstår de 

som vanskelige samarbeidsparter for boligsosiale aktører. Selv en marginal 

differensiering av foretakenes og AS’enes virksomhetsdefinering (for eksempel at 5-

10 % av deres totale portefølje skal være av non-profit karakter) vil ha en stor effekt.   

• Gitt det høye prisnivået på tomteareal, bør det vurderes å overføre/tilføre friske midler 

til et tomtekompensasjonsfond for kommunale boligsosiale byggeprosjekt.  

• Man oppretter et kompensasjonsfond for kommunale tiltak med dokumenterte effekter 

mht å redusere bruk av statlig finansierte institusjonsplasser. I kombinasjon med 

forslaget ovenfor, ville dette virke som positive insentiver for økt kommunalt satsing 

på boligsosialt arbeid.   
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Kommunalt nivå 

 

• At fremskaffelsen av rimelige tomter til vanskeligstilte erkjennes som en viktig og 

sentral kommunal oppgave, og nedfelles i sentralt kommunalt planverk. Dette kan for 

eksempel ta form av en ”tomtebank” hvor kommunen reserverer egnet tomteareal til 

slike formål.  

• Kommunene krever og blir gjort i stand til å påta seg utføreroppgaver innen sentrale 

kommunale ansvarsområder (offentlige bygg, bolig, vedlikehold, etc) 

• Utvikler og tar i bruk boligkonsept som er tilpasset organisasjonens ytelsesevne, noe 

som ofte vil fordre høyere grad av standardisering, kommunal kontroll, forenkling av 

regelverk og målfokus fremfor prosedyrefokus. 

• Man krever rammer for, og utvikler, et mer helhetlig tjenesteapparat. Et sentralt 

virkemiddel her vil være å få en mer differensiert kompetanse blant sine ansatte. 

Særlig på områder som utvikling, planlegging, strategi har gjennomsnitts norske 

kommuner et stort kompetansebehov. 

    

Individuelt nivå 

 

• Tjenester og tiltak til mennesker med behov for langvarige og koordinerte tjenester 

faktisk leveres iht disse spesifikasjonene (langvarig og koordinerte) 

• Tilskudd og ytelser samsvarer med personens faktiske utfordringer og ikke etter 

juridiske og økonomiske standarder modulert etter gjennomsnittsbehov. 

 

Dersom de 5500 bostedsløse skulle ønske å flytte inn i nye boliger, ville det bety at vi måtte 

skaffe til veie enheter tilsvarende nettotilveksten i det norske hyttemarkedet i 2008 (kilde: 

SSB). Det vil også kreve at kommunene begynner å bruke Husbankens virkemidler også 

overfor de vanskeligst stilte målgruppene, at saksbehandlere og kommuneledelse i økende 

grad vedkjenner rusmisbrukere, domfelte m. f. statusen som verdig trengende, og søker å 

realisere gode løsninger til mennesker i den ytterste nød. At bruk av hospits, campinghytter, 

kommunale leiegårder ”reservert” for rusere og andre ”plata under tak” løsninger3 ikke får 

kalle seg boligsosiale tiltak, men overgrep mot de vanskeligst stilte.   

                                                 
3 Begrepet ”Plata under tak” skylder vi Line Eikenes, RIO Østfold 
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De anbefalte lokale og nasjonale tiltakene og løsningene kan synes å samsvare; økt 

samordning, tung, men tidsbegrenset satsing på varige løsninger, felles tidshorisonter og felles 

målsetninger, klarere ansvarsfordeling og utvikling av kommunale utførerledd.  For å få dette 

til ser vi at det kreves at flere er villige til endre kurs, og stille seg opp midtstrøms og fiske 

oppstrøms. I en overgangsfase kan det virke tungt og uvant, men alle som noen gang har 

fisket i bevegelig vann vet at dette er den beste måten å oppnå resultater på.  

 

ROBEK - kommunen Meland, i befolkningsstørrelse en norsk gjennomsnittskommune, har 

med begrensede midler, men stort pågangsmot og dugnadsinnsats gjort mye lokalt. Håpet og 

ambisjonen er at andre aktører kan hente inspirasjon og kunnskap i de erfaringer som her 

presenteres. 
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DEL I 

 
Mellom nasjonale føringer og lokale 

utfordringer 
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KAPITTEL 1 

DET BOLIGSOSIALE FELTET 

 

1.1 Norske boligpolitikk - Nasjonale målsetninger og grunnleggende prinsipper 
 

Den generelle boligsituasjonen i Norge er god - veldig god. Til tross for dette eksisterer det 

grupper som grunnet økonomiske, sosiale, medisinske eller fysiske årsaker ikke er i stand til å 

etablere seg i, eller beholde en god bolig i et godt bomiljø. Det overordede målet i 

boligpolitikken i Norge er at alle skal kunne bo godt og trygt. I senere tid er denne 

målsetningen blant annet nedfelt i St.meld. 49 (1997-1998) Om boligetablering for unge og 

vanskeligstilte, St.meld. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken og strategien På vei til egen bolig 

(2005-2007). I Soria Moria-erklæringen stadfester regjeringen alles rett til bolig, og slår fast 

at bostedsløsheten skal være avskaffet innen 2007.  

 

Norsk boligpolitikk er bygd på et treparts samarbeid med følgende rollefordeling: 

 

Staten 
• Setter sentrale mål og hovedretningslinjer for boligpolitikken 
• Fastsetter lover og rammevilkår 
• Tilbyr gunstige finansierings- og støtteordninger gjennom Husbanken 
• Stimulerer til forsking og informasjon.  

 
Kommunene 

• Legger til rette for lokale løsninger 
• Legger til rette for bygging av nye bolig 
• Utviklinger og/eller fornyer selv boliger og boligområder.  
• Har i følge Lov om sosiale tjenester ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til 

personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 
 
Private aktører og boligsamvirke 

• Står for prosjektering og oppføring av nye boliger 
• Skal forvalte, vedlikeholde og utbedre store deler av boligmassen. 

 

Kommunene er iht. modellen en hovedaktør i boligpolitikken, og de oppfordres samtidig til å 

øke sin satsning mot de mest vanskeligstilte på boligmarkedet (St.meld. 23 (2003-2004) og 
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På vei til egen bolig (2005-2007)). Strategien var en samordning av statlige og kommunale 

ressurser og aktører, og opererte med følgende konkrete resultatmål: 

 

• Motvirke at folk blir bostedsløse 

• redusere antall begjæringer om utkastelse med 50 % og antall gjennomførte 

utkastelser med 30 % 

• ingen skal tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fengsel eller 

utskrivning i institusjon. 

• Bidra til god kvalitet ved døgnovernatting 

• Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale. 

• Bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig. 

• Ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidige botilbud.  

 

Følgende statlige aktører var med: 

 

• Fem departement (KRD, AID, PJ, HO, BF) 
• Husbanken 
• Sosial- og helsedirektoratet 
• Fylkesmannen 
• Kriminalomsorgen 
• Behandlingsapparatet (helseforetakene) 
• Namsmennene 

 

Den norske stats Husbank og Sosial- og helsedirektoratet administrerer tilskudd og 

låneordninger som kommunene kan, og er oppfordret til, å gjøre nytte av. Husbanken har i 

løpet av 2000-tallet fått endret sitt mandat og status med en dreining bort fra å være en ren 

finansiell institusjon til å bli et kompetansesenter på det boligsosiale område. En stor oppgave 

er å tilrettelegge for og bistå kommunalt boligsosialt arbeid.  

 

1.2 Boligsosial handlingsplan 
 

I St. meld. nr. 49 (1997-1998) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppfordres 

kommunene til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering4. Husbanken initierte 

                                                 
4 ”En boligsosial handlingsplan er primært rettet mot de gruppene av innbyggere som har økonomiske, sosiale, 
psykiske eller fysiske problem med å etablere seg i en bolig eller å holde på en bolig”( Fra Stortingsmelding 49: 
1997-1998). 
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prosjektet ”Lokale boligsosiale handlingsplaner” for å stimulere og veilede kommunene til et 

målrettet planarbeid som kunne bistå vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen 

med å etablere seg og beholde bolig.  

 

En boligsosial handlingsplan skal altså være en samordnende og langsiktig plan for 

vanskeligstilte husstander innenfor en helhetlig boligpolitikk. Planen kan være et sentralt 

virkemiddel for kommunene til å:  

 

• Bedre oversikten over boligbehovene 
• Utnytte statlige virkemidler bedre 
• Samordne ressurser  
 

Fra statlig hold oppfordres det til at disse problemstillingene sees i sammenheng med 

kommunens generelle boligpolitikk, og at den boligsosiale handlingsplanen samordnes med 

kommunens øvrige planprosesser og plandokumenter. 

 

1.3 Hvem er de vanskeligstilte på boligmarkedet? 
 

Inn under kommunenes lovpålagte ansvarsområde for boligoppgaver er det en rekke ulike 

befolkningsgrupper, hensyn og prioriteringer som dekkes av betegnelsen ”vanskeligstilt” 

(eldre, førstegangsetablerere, flyktninger, rusmiddelavhengige, funksjonshemmede osv).  

 

I strategien ”På vei til egen bolig” anvendes termen bostedsløs, noe som signaliserer en særlig 

satsing mot de vanskeligst stilte:  

 

Som bostedsløs regnes personer som ikke disponerer egen eller leid bolig, men er 
henvist til tilfeldige eller midlertidige boalternativ, bor midlertidig hos familie, 
venner eller kjente, samt personer som befinner seg i institusjon eller fengsel og 
skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedsløs 
regnes også personer uten ordnet oppholdssted kommende natt (Byggforsk 2006).  

 
 

Bostedsløshet har vært et sentralt tema i norsk boligpolitikk og sosialpolitikk siden den første 

kartleggingen av bostedsløse kom i 1997 (Ulfstad 1997). I kjølvannet av denne kartleggingen 

ble bostedsløshet fulgt opp blant annet i Utjamningsmeldinga (St.meld.nr. 50 (1998-1999)), 
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hvor regjeringen ga uttrykk for at den i stor grad prioriterte en styrket innsats overfor 

bostedsløsheten.  

 

En rekke tiltak ble utviklet. Blant annet ble bykommunene invitert til å delta i et 

utviklingsarbeid rettet mot et helhetlig hjelpetilbud for bostedsløse (Hansen, Dyb og Holm 

2002). Mens dette arbeidet først og fremst var rettet mot de større bykommunene, var de to 

påfølgende kartleggingene av bostedsløse i 2003 (Hansen, Holm og Østerby 2003) og 2006 

(Hansen, Dyb og Østerby 2006) landsomfattende. Her ble også variasjoner i 

bostedsløshetsproblematikken differensiert etter kommunestørrelse. Kartleggingene viste at 

bostedsløshet ikke bare var et storbyproblem, men også i aller høyeste grad hadde relevans for 

de små og mellomstore kommunene. I følge undersøkelsen er følgende variabler mest 

relevante for å betegne kategorien: 

 

• Kjønn: Tre av fire bostedsløse er menn. Det er en høyere andel menn i de 

mellomstore kommunene enn i de øvrige kommunene. 

• Alder: Det er en høyere andel yngre blant de bostedsløse enn i befolkningen som 

helhet. De større byene har en noe høyere andel eldre bostedsløse enn de små og 

mellomstore kommunene. Snittalderen ligger på 33 år. De minste kommunene har en 

høyere andel bostedsløse under 20 år enn større kommuner. 8 prosent av de 

bostedsløse var i disse kommunene under 20 år, mens gjennomsnittet for landet som 

helhet var 4. I aldersgruppen 20 til 24 år hadde de små og mellomstore kommunene en 

høyere andel bostedsløse enn gjennomsnittet for kommunene som helhet. 

• Fødeland: Det er en høyere andel bostedsløse som er født utenfor Norge enn i 

befolkningen generelt. Andel norskfødte bostedsløse er høyere i de små og 

mellomstore kommunene enn i de større kommunene. 

• Utdanning: De fleste bostedsløse har utdanning, enten på grunnskole eller 

videregående skole nivå. De minste kommunene har den høyeste andelen bostedsløse 

med utdanning på grunnskolenivå. 

• Inntektskilde: Det er få bostedsløse som hever lønn. I mindre kommuner er en høyere 

andel bostedsløse på attføring eller rehabilitering enn i større kommuner. 

• Sivilstatus: Det er flest enslige blant de bostedsløse. I de minste kommunene er det en 

tendens til at det er noe færre enslige blant de bostedsløse enn i større kommuner. 
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• Barn i husholdningen: Det er få barn blant de bostedsløse. I de minste kommunene 

med under 10 000 innbyggere er det noen flere barn blant de bostedsløse enn i de 

større kommunene. 

 

Vanskeligstilte på boligmarkedet er altså også ofte vanskeligstilte på en rekke andre 

livsområder som har betydning for den enkeltes mulighet for å kunne bo trygt og godt, 

slik våre felles nasjonale visjoner uttrykker det. Denne kunnskapen er sentral for å kunne 

utvikle egnede og fruktbare tiltak og prosjekt på lokalplan. 

 

1.4 Meland kommune - Boligsosiale utfordringer og visjoner 
 

Meland kommune ligger i regionen Nordhordland og består av øyene Holsnøy og Flatøy. 

Meland er en bynær kommune og kommunesenteret Frekhaug ligger 2,5 mil nord for Bergen. 

Kommunen ble i 1994 ”landfast” med Bergen via Nordhordlandsbrua og ble da i enda større 

grad del av et regionalt arbeids- og boligmarked. Tall fra SSB viser at det ved årsskiftet 

2008/2008 bodde 6 478 personer i kommunen, noe som er en dobling av folketallet siden 

1975, og en vekst på 3,9 % for 2008.  Kommunen har over tid slitt med vanskelig økonomi, 

og har vært på Fylkesmannens ROBEK liste siden oktober 2000.  

 

Bosetningen i kommunen har 

tradisjonelt sett vært spredt og 

knyttet til primærnæringene. Ser man 

på boligstrukturen, er den preget av 

eneboliger som utgjorde 87,2 % av 

boligmassen så sent som i 2001 

(SSB). I dag er befolkningen 

konsentrert i den sørlige og 

sørvestlige delen av kommunen, med 

særlig befolkningskonsentrasjon på 

Flatøy, i Frekhaugområdet og  

i boligfelt på Holme, Hjertås og 

Moldekleiv. Kommunen har en utpreget ung befolkning, med 40 % av befolkningen under 24 

år. Samlet sett har stor tilflytting og en homogen boligmasse kombinert med generell 

 
 
Nordhordlandsbrua ble åpnet i 1994 og forbinder Meland 
med Bergen. 
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prisvekst på bolig, skapt en utfordrende situasjon for en lang rekke befolkningsgrupper i 

kommunen.  

 

I 2000/2001 ble arbeidet med kommunens første boligsosiale handlingsplan startet opp. Som 

del av dette arbeidet ble det foretatt en grundig kartlegging av den lokale boligsituasjonen i 

kommunen. På dette tidspunktet så situasjonen slik ut: 

 

• Vanskelig boligsituasjon for unge i etableringsfasen 
• Stor mangel på små boliger (leiligheter, små eneboliger)  
• 55 husstander (1 % av total befolkning) kartlagt som vanskeligstilte 
• Av disse var det flest enslige menn under 35 år  
• 21 husstander under 20 år (primært unge med ulike funksjonshemminger) ville innen 

2011 ha behov for bolig 
• 70 % av de vanskeligstilte husstandene trengte oppfølging i bolig av ulik grad. 

 

Meland kommune har ikke en egen boligavdeling, og oppgaver og tjenester på området ble 

ivaretatt på følgende måte: 

 
• Kommunen drev rådgivning og informasjonsarbeid, primært gjennom sosialtjenesten 

og teknisk avdeling.  
• Sosialtjenesten bisto med å skaffe bolig i tråd med LOST jf. §§ 3 - 4 og 4 – 5 
• Kommunen anvendte i noen grad utbyggingsavtaler med private utbyggere, særlig i 

forbindelse med tekniske løsninger ved utbyggingene. 
• Kommunen utførte vedlikehold av kommunale utleieboliger gjennom avdeling for 

Drift og vedlikehold. 
• Forvaltningen av Husbankens låne- og tilskuddsordning var underlagt sosialtjenesten. 

 

I BSHP tok Meland kommune et klart ansvar for arbeidsfeltet ”boliger til vanskeligstilte” og 

signaliserte at dette var en prioritert oppgave, til tross for en vanskelig ressursmessig 

situasjon. I en kommunal virkelighet preget av stort arbeidspress og en rekke krav og 

forventninger om tjenesteyting og – utvikling på en rekke områder, var denne prosessen med 

tilhørende avklaringer særs gunstig, og i realiteten tvingende nødvendig for å oppnå resultat 

på området. Erfaringen tilsier at uten langsiktighet og bred forankring, er det vanskelig å 

oppnå ønskede resultat. 

 

Med denne samtidige og brede politiske og administrative forankringen ønsket Meland 

kommune å signalisere og poengtere viktigheten av boligsosialt arbeid i kommunen. Dette har 

også gjort det mulig å samle, og skape enighet om, visjoner, målsetninger og konkrete tiltak, 

samt interne prioriteringer av disse. 
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Videre var det nødvendig å forankre de nasjonalstrategiske målsetningene og 

forvaltningsmessige forpliktelsene innenfor rammene av kommunens visjon Meland - et 

samfunn for alle. Visjonen har ligget til grunn for kommunalt arbeid i en årrekke, og var 

blant annet sentral for utformingen av det nasjonale pilotarbeidet Meland kommune utførte i 

forbindelse med gjennomføringen av Ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemming 

for 30 år siden (jf Sagstadprosjektet). I Meland lever denne visjonen så sterkt at BSHP slår 

fast at:  

 

Den einaste akseptable tilnærminga er at menneske med funksjonshemming eller 

andre særskilde problem skal få sine bustadbehov løyste innanfor rammene av 

eksisterande og framtidige bustadmiljø (BSHP 2003-07:23). 

 

I BSHP vedtok man tverrpolitisk en rekke prinsipper for boligetablering som skulle være 

styrende for arbeidet i planperioden:  

 

• Legge til rette for en variert og fleksibel boligmasse med klare generelle krav (kvalitet, 
estetikk, økonomi, universell utforming), der det samtidig er lett å tilpasse den enkelte 
boligen etter individuelle behov. 

• Lokalisering av boligene skal skje etter eksisterende mønster for bosetting (både 
spredt og konsentrert). 

• Boligen skal oppleves som et privat hjem, også dersom den er lokalisert i 
fellesskapsløsninger med tilknyttet personale på permanent eller ambulerende basis.  

• I hovedsak skal planen fokusere på permanente boliger, men vil også inkludere tiltak 
rettet mot behovet for enkelte midlertidige boliger. 

• Boligene skal være finansiert med grunnlag i eksisterende låne- og tilskuddsordninger. 
• Den boligsosiale handlingsplanen skal sees i sammenheng med Opptrappingsplanen 

for psykisk helse, Handlingsplanen for pleie- og omsorgstjenestene og 
Rusmiddelplanen. 

 

Disse prinsippformuleringene er del av det  

menneske- og samfunnssyn som ligger nedfelt  

i Meland kommune sin visjon om å være  

”et samfunn for alle”. Hovedsiktemålet  

med den boligsosiale handlingsplanen var at  

kommunen ønsket å ha et spesielt fokus på å  

medvirke til å løse boligproblemene til de  

gruppene som elles ville ha vanskeligheter  Omsorgsboliger på Frekhaug – variert i utforming 
og i nivå på tjenester knyttet til beboerne. 
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med å skaffe seg en velegnet bolig. Samtidig skulle dette løses gjennom å forholde seg til 

generell boligplanlegging og de generelle vilkårene som gjelder for all boligetablering i 

kommunen.  

 

1.5 Sjølvbyggjarprosjektet finner sin form 
 

Ideen om å etablere et selvbyggerprosjekt i Meland oppsto i plangruppen for Boligsosial 

handlingsplan. Inspirasjonen ble dels hentet fra ”selvbyggerlagene” slik de hadde et populært 

innslag i norsk boligbygging fra etterkrigstiden og frem til på 1970-tallet. Etterkrigstidens 

bolignød resulterte i en bølge av store og små lag hvor mennesker stilte til rådighet egen 

arbeidskraft og innsatsvilje for bygge seg ut av boligmangelen i dugnadsfelleskap. Etter hvert 

som ideen ble videreutviklet i Meland, ble det etablert kontakt med fagmiljøet i Husbanken 

Region vest, samt var den svenske arkitekten Reidar Persson og organisasjonen Bygg din 

fremtid (se faktaramme). 

 

 
Forarbeidet kulminerte i en konferanse som plangruppen organiserte på Alver hotell 

12.2.2003 i samarbeid med Husbanken. Konferansen var rettet mot nabokommuner og andre 

interesserte og fikk god medieomtale. Politisk og administrativt var ideen om å etablere et 

selvbyggerprosjekt godt forankret på denne tiden, og prosjektet var beskrevet som ett av i alt 

23 tiltak i den boligsosiale handlingsplanen. Mandatet for videre arbeid var:  

 

        ”Bygg din framtid” 

Da kreative sjeler i kommunen kom på ideen med selvbygging under arbeidet med den boligsosiale 

handlingsplanen i 2003, hentet man inspirasjon frå et banebrytende boligprosjekt i Stockholm. 

Opphavet til svenskene sin idé var ei studiereise till England i 1994 der de besøkte boligprosjektet 

Community Self Build Agency (CSBA) i Southampton, London og Leeds. Utgangspunktet her var at 

ungdommer gjennom egne boligprosjekt fikk både yrkesutdanning og egen bolig. I Sverige ble 

organisasjonen Bygg Din Framtid dannet på sommeren 1995 og med boligprosjektet 

”Framtidsloftet” startet en for snart ni år siden prosjektet med å ruste opp to hus som til sammen 

skulle huse en del ungdommer i en etableringsfase i livet. Initiativet kom som en reaksjon på 

boligsituasjonen for ungdommer i Stockholm og tok utgangspunkt i 3 grunnpilarer for et bra liv - 

utdanning, arbeid og bolig. 
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Kommunen ynskjer å prøva ut korleis bustadsøkjande ungdom skal kunna 

redusera etableringskostnadene gjennom organisert eigeninnsats (BSHP 2003-

2007:34). 

 

Den 23.5.2003 ble det sendt søknad til Husbanken om økonomisk støtte til 

Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune. Høsten 2003 fikk Meland kommune 

positivt svar på søknaden, og prosjektet startet offisielt i november samme år.  

1.5.1 Prosjektorganisering 

Meland kommune har vært prosjekteier gjennom de fem årene prosjektet har vart og 

Formannskapet har vært styringsgruppe. Utviklingen og den daglige driftingen av prosjektet 

har vært utført av eksternt engasjert prosjektleder, samt en prosjektgruppe satt sammen av 

interne ressurser. 

 

 

 
 

For å sikre nødvendig politisk og administrativ forankring gjennom hele prosjektperioden, ble 

Formannskapet etablert som styringsgruppe for prosjektet. Ved sammensettingen av 

prosjektgruppen var det viktig å sikre tverrfaglig/-etatlig representasjon, samt at ulike 

tjenesteområder som ble berørt av prosjektets virksomhetsområde, var representert. I 

Prosjekteier 
 

Meland kommune 

Styringsgruppe 
 

Formannskapet 

Prosjektgruppe 
 

Kommunalsjef H/S, kommunalsjef teknisk, leder 
sosialtjenesten, nestleder sosialtjenesten,  

ekstern prosjektleder og prosjektmedarbeider 
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innspurten av prosjektperioden (våren 2008) ble gruppen utvidet med to nye medlemmer; 

leder for Drift og vedlikeholdsavdelingen og leder for Psykisk Helsetjeneste.  

1.5.2 Økonomi 

Meland kommune har i hele prosjektperioden vært en Robek-kommune og har ikke hatt 

investeringsmidler eller frie engasjementsmidler til bruk i prosjektøyemed. Det har derfor 

vært en nødvendighet (og en utfordring) å anvende eksisterende tilskudds - og låneordninger, 

både for boligfinansiering og drift av prosjektet. 

 

Den kommunale innsatsen i løpet av fem år er 

vanskelig å estimere eksakt, men arbeidet som 

de fire faste medlemmene av prosjektgruppen 

har nedlagt i form av utvikling, oppfølging, 

formidling m.m., er formidabelt. Denne 

kommunale dugnaden har vært sentral og 

viktig for at prosjektet har fungert som 

prosjekt - og har klart å levere de resultater det 

har. Kommunen har i tillegg bidradd med 

rimelige tomter.  

 

1.5.3 Arbeidsmodell 

Grunntanken i søknaden var at det ordinære  

tjenesteapparatet i Meland kommune, styrket med en 

begrenset prosjektlederressurs, skulle utvikle  

og drifte prosjektet.5 Fra 2005 ble prosjektlederstillingen 

utvidet, og i samme periode ble det også  

prioritert midler til engasjement av en  

prosjektmedarbeider i 50 % stilling. Fra høsten  

2005 ble prosjektet styrket ved engasjement av  

                                                 
5 I søknaden om prosjektmidler ble det kun bedt om midler til en ekstern prosjektleder i 50 % de to første årene, 
samt midler til 20 % prosjektleder de tre neste årene. Meland kommune skulle, iht. søknad, stille til rådighet 
interne ressurser tilsvarende en 20 % stilling. Først i 2.halvdel av 2005 ble prosjektlederstilingen utvidet, først til 
80 %, så til 100 % fra oktober 2006. 

Friske midler 2003-2008 
 
Kompetansetilskudd  
Husbanken 
 

 
3,2 millioner 

 
SH-direktoratet 

 
400.000 

 
Meland Kommune 

 
0 
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tømrer/arbeidsleder i 100 % stilling, og både den utførende tømrerdelen av prosjektet, samt 

oppfølging/tiltaksdelen, ble dermed styrket.  

 

I hovedsak har prosjektet fulgt følgende mal: 

 

• Prosjektgruppen (oppnevnt av kommunestyret) har diskutert og avgjort prinsipper, 
foretatt opptak og klarert saker internt. Gruppen har fra 2005 hatt faste månedlige 
møter. Gruppens medlemmer har i tillegg tatt/fått ansvar for å 
utvikle/saksforberede/osv., spesielle deler av prosjektet hvor den enkelte har hatt 
særlig kompetanse, eller at virksomhetsområdet klart grenser til eksisterende 
ansvarsområder.  

• Prosjektleder har hatt ansvar for fremlegg/utvikling/forslag til prosjektgruppen, 
byggledelse, prosjektøkonomi, byggekalkyler, konseptutvikling, oppfølging av 
enkeltdeltagere og utviklingsarbeid. 

• Det ordinære tjenesteapparatet, særlig innen sosialtjenesten og psykisk helsetjeneste, 
har prioritert prosjektdeltagere og hatt hovedansvar for oppfølging gjennom 
ansvarsgrupper/samtaler. 

• Prosjektet har i stor grad samarbeidet med eksterne ressurser, fra private entreprenører 
vedrørende selve byggingen, til kompetanse i Husbanken, Kriminalomsorgen, NAV, 
rusinstitusjoner og andre.  

 

I mandatet fra Husbanken var SBP beskrevet som et nasjonalt pilotprosjekt der en skulle få 

lov til å prøve ut ulike måter å få vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Av dette fulgte ikke et 

streng prosjektdesign, men en fullmakt til å prøve og feile, ta lærdom av erfaring og å gjøre 

ting på nye og innovative måter. Kombinasjonen av et eksplorativt mandat og en lang 

prosjektperiode har vært særdeles nyttig.  

 

SBP som prosjekt er endret i vesentlig grad fra oppstart i 2003 til 2008. Boligene blir ikke 

bygget på samme måte i dag som for fem år siden og det å være prosjektdeltager i 2008 er i 

stor grad annerledes enn ved oppstart. Det er både fordeler og ulemper med en så åpen 

prosjektdesign. De åpenbare ulempene knyttet til modellen, er at det er en utfordrende og 

ressurskrevende måte å jobbe på som krever stor grad av fleksibilitet og tillit fra både ansatte 

og prosjektdeltagere (for utdypende informasjon - se kapittel 3).  
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I etterpåklokskapens navn kan man hevde at SBP over tid var preget av et misforhold mellom 

et høyt ambisjonsnivå og få ressurser. Det har i hele prosjektperioden vært nødvendig at 

ansatte i de ordinære tjenestene har utført en rekke arbeidskrevende oppgaver for prosjektet.  
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Det har samtidig vært en rekke positive effekter av overnevnte modell. Særlig er dette knyttet 

til muligheten for å lage konsept/tiltak som treffer deltagerne på best mulig måte. Ved å kunne 

endre, finjustere og omkalfatre, har prosjektet hatt muligheten til å foredle og videreutvikle 

gode tiltak og tanker, samtidig som andre kunne forkastes underveis. Dette er vesentlig for 

denne type arbeid som jo ligger i skjæringspunktet mellom mange tunge instanser og etater, 

og som i tillegg involverer deltagere som i dagens systemer ofte oppleves som tunge å jobbe 

med.  

 

Å bevege seg i gråsoner mellom etablerte praksiser, systemer og personer, og mellom ulike 

lovgivninger og forvaltningsnivåer, tar tid og er krevende, men har altså vist seg særdeles 

fruktbart. Tatt i betraktning den veldig heterogene deltagergruppen som har vært med i 

prosjektet, har det vært vesentlig at prosjektet har kunnet tilpasse seg deltagerne og deres 

faktiske liv og utfordringer. For SBP har vi derfor hele tiden arbeidet etter et mantra om at 

prosjektet har en idé som nødvendigvis må anta mange former. 

1.5.4 Resultatmål 

Som del av en nasjonal satsing var prosjektet underlagt de nasjonale strategimål og 

rapporteringsrutiner som fulgte med. Prosjektgruppen opplevde likevel tidlig i prosessen at de 

nasjonalt definerte målene ikke var særlig treffende for lokale forhold, og mente at satsingen i 

stor grad bar preg av å være mer tilpasset forhold i hovedstad/storby. I Meland brukte man 

sjelden hospits, man begjæret veldig sjeldent folk kastet ut og sosialtjenesten hadde i en 

årrekke sikret bolig for brukere ved institusjonsinnleggelse.  

 

Etter hvert som evalueringsskjemaene strømmet på fra ulike instanser (NIBR, Fylkesmannen, 

NOVA osv) og kategoriene og sammenhengene i disse ble opplevd som dels lite treffende, 

ble prosjektgruppen styrket i sin oppfattelse av at man trengte mer motiverende og lokalt 

treffende resultatmål for prosjektet.  

 

I SBP hadde man et ønske å klare å engasjere minimum 2-5 ungdommer med rus og/eller 

kriminalitetsrelaterte vansker. I dette ønsket lå det også en antagelse om at deltagelse ville ha 

positiv effekt på disse ungdommenes rus- og kriminalitetsmønster. Med ungdommenes 

samtykke ble det derfor inngått et samarbeid med Lindås og Meland Lensmannskontor om at 

prosjektet hvert halvår skulle få ut oversikt over hva seks av deltagerne med rus og 
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kriminalitetsbakgrunn hadde foretatt seg av lovbrudd. På den måten ønsket man å opprette et 

synlig parameter både for deltagerne og for ansatte, på om ”selvbygging” kan bidra til å snu et 

negativt levesett for den enkelte. Som resultatmål ble det formulert at SBP skulle: 

 

• bidra til å redusere antall kriminalitetssaker i kommunen 

• bidra til å redusere behovet for institusjonsopphold (fengsel og/eller 

spesialisthelsetjenesten) 

 

I tillegg hadde man i søknaden til Husbanken signalisert konkret mål om å 

 

• etablere minimum 12 boliger i løpet av prosjektperioden og å 

• bidra til å avvikle 5 -7 dyre leiekontrakter med private utleiere. 

 

Med status som nasjonalt pilotprosjekt var det likevel viktig for prosjektet å ikke miste av 

syne de mer overordnede nasjonale utfordringene som lå i fagfeltet. ”Kommunal 

boligbygging” og ”boliger til vanskeligstilte” er begreper som ofte vekker negative 

konnotasjoner i lokalsamfunn og for så vidt i målgruppene. Det er en tradisjon for at slik 

boligetablering skjer ved samlokalisering av en rekke husstander med samme livsutfordringer, 

det være seg rus, psykiatri og/eller kriminalitet. Resultatene kjenner vi; nabolagsprotester, 

negativ omtale, ”ghettofisering”, dårlige bomiljø, stor slitasje på boligene og med beboere 

som ”sitter fast” i et boforhold og en livssituasjon de ønsker seg bort i fra. Eksistensen av 

slike bomiljø er med på å sementere negative oppfattelser av målgruppene både blant ”folk 

flest” og i velferdssystemene. 

 

I arbeidet med BSHP og SBP hadde Meland kommune mange av de samme erfaringene og 

gjort de samme observasjonene, og man stilte seg noen grunnleggende spørsmål knyttet til 

etablerte ”sannheter” i feltet:  

 

• Skyldes de dårlige resultatene innenfor fagfeltet karaktertrekk ved målgruppen eller 
ligger problemet vel så mye i organiseringen av og innholdet i de prosjekter og 
fremstøt de offentlige systemene gjør? 

• Er det god og tilstrekkelig tjenesteyting å sørge for at mennesker som er 
vanskeligstilte på boligmarkedet får tilgang til bolig, eller bør man samtidig satse på 
prosjekter og tiltak som habiliterer den enkelte til å kunne bli værende i et boforhold 
(utdanning, inntektsgivende arbeid, helse, økonomi)? 

• Bør man bygge for eller med de vanskeligstilte?  
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Svarene var ikke gitt, men det var bred enighet om å forsøke å nærme seg noen nye innsikter 

ved hjelp av prosjektet.  

 

1.6 Veivalg og hypoteser  
 

Prosjektet ble fra oppstart designet som et ungdomsprosjekt for innbyggere mellom 18-34 år, 

og ikke som et prosjekt for en bestemt kategori brukere. Gjennom å ha et ungdomsfokus (i.e. 

ikke rus, kriminalitet, psykiatri osv.) ønsket man å rekruttere en variert gruppe deltagere hvis 

fellesnevnere var at de var fra Meland og var vanskeligstilte på boligmarkedet. Man hadde en 

ambisjon om å rekruttere minimum 2-5 av de mer belastede ungdommene i kommunen. Disse 

ønsket man å nå gjennom generelt rettede tiltak, ikke særtiltak. Tanken var å i størst mulig 

grad hindre en stigmatisering av den enkelte, samtidig som en slik sammensetning i stor grad 

ville representere/ligne andre ”ordinære” nabolag. Det var også en tanke om at det kunne 

oppstå gode effekter av at de med mer ”spesiell” bakgrunn kunne dra nytte av å samvirke med 

de med mer ”generell/vanlig” bakgrunn. 

 

Intensjonen var videre at prosjektet skulle by fram rikelig 

rom for eksperimentering og utprøving av organisasjons- 

og arbeidsformer som hadde som siktemål å redusere 

byggekostnadene ved organisert egeninnsats. Element av 

egeninnsats av større eller mindre omfang kunne legges 

inn i ulike typer prosjekt, uavhengig av eieform. 

Hypotesen var at deltagelse i dugnad og selvbygging ville 

gi den enkelte med behov trening i ”demokratiske 

prosesser” og samarbeid med andre. Med andre ord ønsket 

prosjektet å teste ut hvorvidt husbygging med dertil 

tilhørende dugnadsarenaer kunne fungere som en god 

sosialfaglig/ miljøterapeutisk arena. 

 

Vi har sett at boligetablering oftest skjer i form av at klienter får tilgang til bolig, og at det 

alternativt knyttes tjenester til i etterkant. I SBP fikk deltagerne bare en invitasjon til å 

realisere en felles visjon. Gjennomføringen og resultatene var avhengige av deres innsats, 

 
Dugnad for deltagerne med 
tomterydding på Hjertås høsten 
2007.  
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deltagelse og ”stayerevne”.  Vi mente samtidig at en forutsetning for at våre deltagere kunne 

holde motivasjonen oppe gjennom en lang planleggings- og byggeprosess, var at de hadde 

økonomiske muligheter til å dekke egne utgifter. Dette ble forsøkt realisert både gjennom å 

bygge rimelige boliger og ved å ha et særlig fokus på den enkeltes inntektssituasjon tidlig i 

prosjektdeltagelsen. 

 

I SBP antok man at effektene av å koble arbeid/opplæring til byggeprosessen både vil gi 

åpenbare arenaer å bedrive slikt arbeid på, samtidig som den enkelte ville få en 

innføring/oppstart på ”arbeidslinjen”. Tanken var at arbeidstrening og opplæring gir økte 

utsikter for inntektsgivende arbeid, som igjen gir den enkelte mulighet til å opprettholde et 

boforhold. Ikke alle kunne eller ville bli tømrere, så ambisjonen ble å bygge opp en bredere 

arbeidsrettet tiltaks- og tjenestemeny i regi av prosjektet. 

 

Ved å involvere beboere i byggingen av egne  

boliger (også kommunale utleieboliger),  

antok man at terskelen for å bedrive vanskjøtsel/ 

hærverk ville bli høyere hos den enkelte, og at  

lysten til å beholde boligen pen og inntakt ville  

bli tilsvarende sterkere. Dersom man i tillegg klarte  

å bygge boliger som deltagerne hadde råd til å leie 

 eller kjøpe, antok man at beboerne ville få et mer konkret eierforhold til boligen. 

 

Vi visste at kostnadsnivået i boligmarkedet ville bli en kjempeutfordring. En sentral 

kostnadsdriver i dagens marked er tomteprisene. Gjennom SBP ønsket man derfor å teste ut 

bruken av kommunalt subsidierte tomter til boligsosiale formål. Utfordringen ble å finne ut 

av fordelingsprinsipper, pris, reaksjoner i lokalsamfunn og om slik tomtesubsidiering ville ha 

betydning for den enkelte selvbyggers mulighet til å realisere bolig. Prosjektgruppen ønsket å 

finne ut av om man, ikke minst av politiske årsaker, kunne finne belegg for at dette ville svare 

seg for kommunen. 

 

En tradisjonell kommunal arbeidsdeling når det gjelder offentlig bygging, er at en teknisk 

avdeling har ansvar for det kommunaltekniske (vei, vann, avløp), samt større 

utbyggingsprosjekter (for eksempel sykehjem eller skoler), mens sosialtjenesten har ansvar 

for ”sosialboliger” og oppgaver som ligger inn under ”Lov om sosiale tjenester” (LOST). 
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Sosial boligbygging har både en sosial og en teknisk side, og dette ønsket man å forene også i 

planleggings- og etableringsfasen av SBP sine byggeprosjekter. Dette var ingen ny tanke i 

Meland kommune. Man hadde over tid hatt en tverretatlig (økonomi, teknisk, sosial) gruppe 

til å forvalte ulike Husbankordninger og man hadde nylig etablert kommunale utleieboliger i 

forbindelse med bygging av ny idrettshall. Tanken var at det å bygge på og videreutvikle 

denne tverretatligheten ville styrke prosjektet generelt, og boligetableringsprosessene 

spesielt.  

 

Det ble derfor formulert syv ”selvbyggerhypoteser” som prosjektet ønsket å belyse: 

 
Hypotese Bakgrunn Tiltak/siktemål 
 
 
1. Boligsosialt arbeid kan med 
fordel organiseres ”for alle” 

 
Boligsosiale prosjekt risikerer å 
bli en gettofiseringsprosess 
gjennom å være særtiltak for 
spesielle målgrupper.  
 
Resultat; NIMBY, dårlige 
bomiljø, stor boligslitasje.  

 
1. Organisert som et prosjekt for 
ungdom med vansker med å 
etablere seg på boligmarkedet 
2. Åpent for alle å søke, 
behovsbasert inntak og 
”matching” 
3. Mål om å lage ordinære boliger 
i ordinære nabolag som 
representerer et tverrsnitt av 
befolkning.  

 
 
2. Boligsosialt arbeid kan 
tilrettelegges for både å bygge hus 
og mennesker 

 
Tradisjonell boligforvaltning 
tildeler ”klienter” ferdige bolig. 
Dette kan både bli kostbart for 
kommunen og passiviserende for 
den enkelte.    
 
Tradisjonelt sosialfaglig arbeid 
søker å tilrettelegge for at den 
enkelte kan mestre eget liv i 
felleskap med andre. 

 
1. Engasjere prosjektdeltagerne 
aktivt i byggeprosessen 
2.  Redusere kostnadene 
3. Lage ”praksisfellesskap” 
mellom kommune og deltager 
4. Bruke bolig som en pedagogisk, 
sosialfaglig og terapeutisk arena 
til at den enkelte kan bygge seg 
selv. 

 
3. Boligsosialt arbeid kan med 
fordel tilrettelegge for 
arbeidstrening/opplæring i tillegg til 
ren boligetablering 

 
Boligforvaltning/tildeling er ofte 
ikke koblet til samtidige 
tiltak/tjenester på områder som 
utdanning/opplæring 

 
1. Finne måter å organisere 
opplæring på i forbindelse med 
bygging 
2. Samarbeide tett med NAV. 

 
4. Boligsosialt arbeid som 
inkluderer ”Selvbygging” medfører 
en større grad av eierforhold til 
leiligheten/boligen enn om den kun 
tildeles. 

 
I en rekke kommuner opplever 
man hærverk, stort 
vedlikeholdsbehov og 
gjennomtrekk i kommunalt 
formidlede boliger.   

 
1. Involvere deltagerne i alle ledd 
av byggeprosessen 
2. Oppussing av kommunale 
utleiebolig av beboerne 

 
 
5. Boligsosialt arbeid kan implisere 
å bygge boliger til målgruppen som 
de har råd til å bo i, uavhengig av 
statlige støtteordninger i ettertid 

  
Boligprisene (leie og eie) er for 
høye. Utstrakt bruk av ”gjengs” 
leie i kommunal utleie. Bruk av 
off. midler i form av bostøtte og 
kommunale og statlige 
forvaltningsressurser endrer ikke 
det faktum at de ikke har råd til å 

 
1. Grundig kartlegging av 
økonomi, evt. starte 
gjeldsforhandling tidlig 
2. Bygge boliger med kostpris fra 
1 til 1,5 millioner kroner (kunne 
da bekostes (leie eller eie) av 
deltagernes egen økonomi (+ 
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bo i egne boliger.  
 

Husbankens ordinære 
støtteordninger) 
 

 
6. Boligsosialt arbeid kan ved bruk 
av rimelig kommunalt tomteland 
sikre sunn økonomi i det enkelte 
prosjekt, samtidig som det er en 
fordelaktig offentlig investering.   

 
Tomtekostnader er en vesentlig 
kostnadsdriver i boligetablering. 
Også omsetting av kommunalt 
tomteland skjer iht. gjeldende 
praksis til maks markedspris. 
  
 

 
1. Skaffe til veie en ”kommunal 
tomtepool” med billige tomter 
2. Kartlegge økonomiske 
besparelser på at belastede 
deltagere (6 stk) ble i stand til å 
selvbygge bolig 
3. Er det samsvarende kommunale 
og statlige besparelser? 

 
 
7. Boligsosialt arbeid utfordrer 
kommunal tverretatlig 
samhandling, men fordrer helhetlig 
og samtidig innsats fra tilstrekkelige 
kommunale tjenester 

 
”Boligløs” impliserer ofte 
utfordringer på flere livsområder 
en bolig, men blir møtt av 
fragmenterte og begrensede off 
tjenester.   
Utenfor storkommunene er ofte 
ansvar og forvaltning av 
boligsosialt arbeid lagt under 
sosialtjenesten eller annen H/S 
avd. Disse besitter ikke 
kompetanse på boligbygging, -
rehabilitering. Teknisk etat må 
derfor være med. 
Endringer i lovverk og 
retningslinjer har fratatt 
kommunen utførerrolle i 
kommunale byggeprosjekt. 

 
1. Etablere prosjektstruktur som 
drar veksel på kompetanse i hele 
den kommunale organisasjonen 
2. Kommunal prioritering av 
tjenester og personell til 
deltagergruppen i 
prosjektperioden 
3. Sette kritisk søkelys på egen 
organisasjon gjennom 
prosjektarbeidet.  

 

1.7 Veien mot ”Et samfunn for alle” 
 

I dette kapittelet har vi sett på de overordnede føringene som samlet sett utgjør det 

boligsosiale feltet. Feltet samler statlige, kommunale og private aktører i en felles visjon om 

at ”alle skal bo trygt og godt”. 

 

SBP forankret sitt arbeid i feltet i en kommunal visjon om å være ”et samfunn for alle”. 

Visjonen er ambisiøs og en potensiell kjempefloskel. Er det virkelig mulig å gi alle 

innbyggerne en følelse av å være inkludert?  

 

Visjonen, med dens tilknyttede utfordringer, tar oss til kjernen av det boligsosiale feltet - at 

dette i bunn og grunn dreier seg om samfunnsbygging og inkludering av mennesker som av 

ulike årsaker og i ulik grad faller utenfor. Inkludering er et fyndord som er godt rotfestet i den 

norske velferdsstatens tenkning og i vår humanistiske tradisjon. I termer av boligsosialt 
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arbeid, og visjonen om å etablere mennesker som er uten bolig - i bolig (ie gjøre bofast), 

innehar inkludering ugjenkallelig aspekter av, og ambisjoner om, endring.  

 

Endring av livsstil og sosial status og opptrening av ”boevne” og ”bomestring” er alle 

aspekter som i ulik grad følger med tiltak i den boligsosiale sektoren. Særlig gjelder dette 

arbeidet med de aller mest vanskeligstilte. Dette vil resultere i at alle prosjektledere, 

prosjekteiere og andre ansatte i løpet av sitt arbeid i sektoren, vil måtte stille seg spørsmål 

som: Endring - fra hva til hva? Er det en grense for uakseptabel livsførsel? Hva skal man 

kreve, hvor mye kan man forvente? I SBP har vi hatt en veldig variert deltagermasse - fra 

unge barnefamilier med dårlig økonomi til personer med tung rus- og 

kriminalitetsproblematikk.  

 

Når man leser strategiplaner, NOU’er, lovverk og Soria Moria-erklæringer, kan man lett la 

seg forlede til å tro at løsningene og utfordringene i det boligsosiale feltet er å finne innen 

områder som politikk, økonomi, jus, forvaltningsrett og – praksis og i administrasjon. Dette er 

ikke vi like sikre på. Virkemidler er viktige, men helt uvirksomme inntil de er formidlet 

mellom tjenesteyter og tjenestemottager på en måte som fremstår som gjensidig forståelig og 

fornuftig. Boligsosialt arbeid, hevder vi, er først og fremst - for ikke å si først og sist - et 

spørsmål om pedagogikk og om kulturforståelse i ordets bredeste betydning. Det handler om å 

ha kunnskap om eget fag og målgruppenes livsverdener og om å kunne avgjøre nødvendig og 

tilstrekkelig tjenesteyting til rett tid.  

 

Er man 35 år, med 20 års fartstid innen rus og kriminalitet, med turbulent oppvekst på 

institusjon, uten CV og særlig arbeidserfaring og med få om noen erfaringer med stabile 

boforhold - trenger man andre tjenester og annen type oppfølging enn en jevnaldrende med 

høy forbruksgjeld og få andre utfordringer, for å komme inn på boligmarkedet. Dette fremstår 

muligens som selvfølgelig og opplagt, men har likevel store praktiske, organisatoriske og 

pedagogiske utfordringer - både for den enkelte og for tjenesteapparatet. For 

tjenesteapparatene medfører dette en potensiell konflikt mellom juridiske føringer og 

forvaltningsprinsipp om å yte universelle (like) tjenester eller likeverdige tjenester (jf. 

Gullestad 2001). For den enkelte saksbehandler kan det være et spørsmål om å gjøre det 

sikkert og ansvarlig (følge minimumssatser og kontorets sedvane) eller anvende stor grad av 

skjønn (med den grad av risiko det medfører). Uansett vil boligsosialt arbeid mest sannsynlig 

stille involverte parter i vurderingssituasjoner hvor man må foreta valg mellom yting av 
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tilgjengelige tjenester eller tilstrekkelige tjenester. I lys av dette er det vår erfaring at man 

kanskje for ofte legger til grunn et perspektiv på ”rehabilitering” mens den reelle situasjonen 

for tjenestemottager tilsier ”habilitering” - med det økte behovet for tjenester det medfører. 

 

I alt endringsarbeid innehar former for motivasjon en 

sentral og viktig rolle. Det er vår erfaring at motivasjon 

er noe som skapes mellom mennesker, og ikke noe en 

person enten har eller ikke har som iboende kvalitet. 

Evnen til å motivere er derfor sentral i boligsosialt 

arbeid.  

 

I arbeid med de vanskeligst stilte kan dette være en tung prosess. Utfordringene kan synes så 

uendelig store, tilliten mellom system og klient tynnslitt og antall tidligere forsøk så mange. 

Nettopp i en slik situasjon er det viktig å tilby noe annet enn slitte hospits, ventelisteplass til 

kommunal utleiebolig, plass i behandlingskø til rusinstitusjon eller en bunke vanskelige 

skjemaer. Det er i slike situasjoner hvor ”innsalg” av en helhetlig, koordinert og bredt 

sammensatt vei til en ny start, blir av stor betydning - en utsikt til tjenester og tilbud som 

henger sammen og en vei med et realiserbart mål. I et velferdssamfunn hvor slike veier i all 

hovedsak er knyttet til ”arbeidslinjen”, må man som selger av slike ”nye starter”, ikke miste 

av syne den relative betydningen av det ordinære samfunns sentrale verdier. Lønnsarbeidets 

fortreffelighet og den protestantiske arbeidsetikken er ikke nødvendigvis selvforklarende og 

motiverende verdier/størrelser i seg selv for mennesker som ikke har opplevd det. Bofasthet er 

ikke en verdi i seg selv for mennesker som er vant til å være i bevegelse og utsikten til å måtte 

gi slipp på seg selv for å bli noe annet, krever en utsikt til, og lovnad om, noe ”stort”. Med 

slike utsikter er forskjellen mellom håp, tro, optimisme og deltagelse og fortvilelse, sinne, 

resignasjon og sprekk - hårfin.  

 

I møter mellom system og individ kan uheldige enkeltvedtak oppleves som prototypiske 

bekreftelser på systemenes iboende dysfunksjonalitet. Tilbakefall, feilskjær og konflikt kan 

oppleves av begge parter som bekreftelser på håpløshet og personlig uegnethet - i stedet for å 

bli fortolket som naturlige sidespor i en omfattende, krevende og habiliterende 

læringsprosess. Verktøyene for å fortolke slike virkeligheter mener vi er kunnskapssosiologi, 

pedagogikk, empati og tillit fremfor jus, økonomi, forvaltning og patologiserende 

forklaringsmodeller hentet fra medisin eller psykologi.  

 
Deltagere på motorsagkurs. 
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”Selvbygging” og SBP som et boligsosialt prosjekt har i stor grad dreiet seg om læring og om 

å bygge opp nødvendige rammer og ressurser for at en variert gruppe mennesker har kunne 

bygge seg selv en mer solid og bofast tilværelse. Det følgende er en redegjørelse for hvordan 

vi gikk frem for å nå disse målene, hvilke utfordringer vi møtte og hvilke resultater vi til slutt 

oppnådde. 
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DEL II 

 

Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i praksis 
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KAPITTEL 2 

”SELVBYGGING” – Å BYGGE BOLIGER 

Tekniske, estetiske og        

 entreprisemessige vurderinger og løsninger 
 

 

2.1 ”En ide - mange former” 
 

Kommunen sin boligsosiale handlingsplan var klar på å identifisere hvilke typer boliger 

kommunen manglet, og hvilke målgrupper som slet mest med å etablere seg på 

boligmarkedet. Det måtte bygges mindre boliger - og for ungdom. Da Meland ikke har noen 

tradisjon for samlokaliserte boliger, verken i form av blokker, leilighetskomplekser eller 

institusjonslignende kategoriboliger (for rus, psykiatri, annet), ble det tidlig klart at man i 

prosjektet skulle bygge mindre frittstående boliger som passet inn med bebyggelsen ellers i 

kommunen. Man ønsket videre å ivareta lokalt estetiske og arkitektoniske kvaliteter. Det var 

viktig for prosjektet at boligene var nøkterne i utforming, dog av god kvalitet og med 

funksjonell planløsning. Etter en kartlegging og analyse av deltagernes økonomi, ble det klart 

at dersom vi skulle bygge boliger som lå innenfor deres økonomiske rammer, måtte vi bygge 

enheter til mellom 1 og 1,4 millioner kroner. Snittprisen på boliger i området lå på den tid på 

rundt 2 millioner.  

 

Videre visste man at mange av deltagerne ikke hadde bil og var avhengige av kollektiv 

transport, samt at det ville være en fordel å etablere deler av målgruppen i nærhet til 

forretninger, lege, kommunale og statlige tjenesteapparat, skole og barnehage m.m. 

 

Utfordringene dukket opp samme dag som prosjektets prinsipper og ideer ble presentert for 

deltagerne. Skissene av et moderne vestlandshus med glass, stål, halvklimatisert sone og 

tørrmurte vegger og som både prosjektgruppe, Husbanken og ”alle” likte, ble slaktet av de 

som var tiltenkt boligene. Reaksjonene var mange. Husene var rare, ”gammeldags’”, for små 

eller for ”strilete”. Dette var tydelig ikke drømmehuset til noen av våre deltagere. Etter en 

stund gikk det opp for oss at boligbygging for vanskeligstilte er en drømmerealiseringsprosess 
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- for de vanskeligstilte som for oss andre. Vi oppdaget utfordringene med å skulle realisere 

drømmene til en så variert deltagermasse som den man hadde i prosjektet. Noen ønsket seg en 

liten rødmalt hytte i skogen, mens andre var sterkt inspirert av venner og families klassiske, 

store ”kataloghus”, og mente at det var ”umulig” å bo på under 180 m2 med dobbel garasje, 

uavhengig av hva den enkeltes økonomiske situasjon tilsa. Samtidig fortsatte boligmarkedet 

sin ville prisgalopp, og entreprenører og håndverkere hadde ordrebøkene fulle. En del 

husstander var dessuten begynt å bli utålmodige etter at det hadde gått en stund siden de var 

tatt opp i prosjektet. Dette var ikke noe godt utgangspunkt for å drive innovativt, 

banebrytende nasjonalt pilotarbeid.  

 

2.2 Faser i selvbyggingen 
 
Boligbyggingen som fulgte kan deles i tre ulike faser. I dette kapittelet ønsker vi å redegjøre 

for karakteristiske trekk ved hver av de tre fasene og hvilke felles utfordringer og løsninger de 

samlet sett representerer.  

2.2.1 Fase 1: Ordinær boligetablering med bistand – Prosjektene Holme og Myrtveit 

Tidlig i planleggingen av prosjektet tenkte man seg en entrepriseform hvor man engasjerte 

ekstern arkitekt og hvor den 

enkelte selvbyggerhusstand stod 

som ansvarlig søker. Arkitektens 

oppdrag var å tegne boliger 

tilpasset målgruppen hvor hensynet 

til økonomi, estetikk og størrelse 

var viktig. Arkitekt Helge 

Samuelsen ved Rambøll Norge ble 

engasjert av Meland kommune 

tidlig i prosjektfasen, og de tanker og visjoner om arkitektur, idealer, gjenbruk og dugnad han 

presenterte til prosjektgruppen, slo godt an (bildet). Foruten disse tilpasningene, var 

hovedmodellen for boligetablering bruk av eksterne, private firma på alle entrepriser og at 

selvbyggingen skulle foregå i samarbeid med de private aktørene. 
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Prosjekt Holme 

Prosjektet hadde fått kjøpt tre tomter på Holme, nær skole, busstopp og etablert boligfelt for 

en kostnad på ca 50.000. Tre husstander (to barnefamilier og en enslig) ble tilbudt tomter. 

Disse kjente hverandre noe fra før, var på samme alder og de tre mannlige deltagerne hadde 

alle god tømrererfaring. Rambøll sine tegninger var utgangspunktet for prosjekteringen, og 

med ideer om mest mulig brukermedvirkning fikk den enkelte husstand, sammen med arkitekt 

og prosjektleder/gruppe, delta i utformingen av boligen. I tillegg ble det avholdt flere 

fellesmøter for hele tunet. Alle husstandene skulle være selveiere, samt at den enkelte stod 

som tiltakshaver. For å forhindre spekulasjon ble det lagt inn en klausul om kommunal 

forkjøpsrett til kostpris i en periode på fem år. Etter dette var boligene fritt omsettelige.  

 

Prosjektgruppen hadde en rådgivende og koordinerende rolle. Til tider var dette en særs 

utfordrende rolle, da den enkelte hadde egne entreprenører, avtaler og fremdriftsplaner. I løpet 

av prosjekteringsprosessen valgte en av familiehusstandene å realisere annen bolig, og ble 

erstattet av en ny familiehusstand. Den enestående husstanden valgte av ulike årsaker å trekke 

seg fra prosjektet. 

 

Da boligene sto ferdige (2 

stk), var det i tråd med 

fremdriftsplanen for det 

enkelte prosjektet og til en 

fornuftig pris for disse 

husstandene (ca 1,5 

millioner pr bolig på 160 

m2). Boligene hadde 

beholdt sitt vestlandspreg, 

men var noe tilpasset annen 

bebyggelse i området, blant 

annet med endrede 

vindusfasader. Rent 

selvbyggermessig var det 

stor variasjon i hva den 

enkelte husstand hadde 
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forutsetninger for selv å gjøre. Den ene husstanden hadde en nyutdannet tømrer som gjorde 

mye av tømrerarbeidet selv, mens den andre husstanden utførte malingsarbeid og gulvlegging. 

Det hadde ikke blitt etablert felles dugnadsrutiner under oppføringen.  

 

Prosjekt Myrtveit 

Prosjektet på Myrtveit ble prosjektert samtidig med Holme – med samme arkitekt og samme 

tegningsgrunnlag. Myrtveit var likevel et meget spesielt prosjekt da det omhandlet en deltager 

som ikke ønsket, eller hadde helse til å inngå i utstrakt og tett samarbeid/samvær med andre 

deltagere. Personen ønsket å bo for seg selv og uten naboer tett på. Personen kjøpte egnet 

tomt privat og fikk dispensasjon etter kommuneplanen sin arealdel til bygging i et LNF-

område. Deltager sto her som tiltakshaver og inngikk avtaler med private, mindre aktører. 

Deltager utførte en rekke selvbyggeroppgaver; gipsing av vegger og tak, tapetsering, 

flislegging og paneling. I tillegg hadde deltager god hjelp og støtte fra familie, venner og 

andre støttespillere. Prosjektgruppen var kun rådgivende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er det verdt å nevne de særlige hensyn som ble tatt i forbindelse med planløsningen i 

boligen. Deltageren er kunstner og det var derfor sentralt at boligen skulle inneholde et 

atelier/arbeidsrom. Arbeidsrommet ble til i 2. etasje der man kunne få god takhøyde. Gode 

lysforhold ble skapt gjennom store gavlvinduer mot sørvest. Deltager kunne flytte inn i egen 

bolig iht. fremdriftsplan og med en sunn økonomi i bunn.  
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Erfaringer fra Fase 1 viser at: 

 

• Å drive kommunal boligsosial utbygging utelukkende basert på private aktører i et 
hektisk byggemarked, var ikke optimalt. Det var vanskelig å få tak i ledig kapasitet, 
samt at anbudene var høye. 

• Kombinasjonen sterk brukerstyring/individuell tiltakshaverrett og dugnad/samarbeid 
var en utfordring både for fremdrift, koordinering og økonomi. 

• Plan- og bygningsloven, og ordningen med lokal ansvarsrett og egenkontroll resulterte 
blant annet i at byggherre (her selvbyggere) vanskelig slapp til på egne bygg. 

• For en ROBEK – kommune med store boligsosiale ambisjoner, viste det seg at ensidig 
bruk av det private markedet og anbudsrunder ikke satte kommunen i stand til å bygge 
boliger til målgruppen. Det måtte tenkes nytt! 

 

2.2.2 Fase 2: Rehabilitering. Prosjekt Knarretun 

Under planleggingen av SBP - og inspirert av prosjektet ”Bygg din framtid” i Stockholm - var 

rehabilitering av eldre boligmasse tenkt som hovedaktivitet i prosjektet. Kommunen eide et 

egnet bygg kalt ”Knarretun”. Dette var en eldre kommunal utleiebolig med fire enheter i to 

etasjer, sentralt plassert på Frekhaug. Huset bar preg av hard bruk fra enkelte leietagere over 

år, samt manglende kommunalt vedlikehold. Utendørs var bygget til lite pryd for nabolaget.  

 

Kommunestyret hadde vedtatt at bygget skulle 

totalrehabiliteres, men hadde ikke midler til 

formålet. SBP fikk ansvar for 

gjennomføringen. Beboerne, som i forkant 

hadde blitt oppfordret til å søke opptak i 

prosjektet, ble invitert til å være med og pusse 

opp leilighetene. Det ble engasjert en arkitekt 

som kom med framlegg om hvordan 

istandsettingen skulle utføres.  

 

Eksteriørmessig skulle bygget føres tilbake til slik det var bygget. Som del av et 

selvbyggerprosjekt måtte det tilrettelegges for at de som bodde i bygget fikk være med å 

rehabilitere sin egen leilighet. Siden kommunen var tiltakshaver, måtte ”Lov om offentlige 

anskaffelser” følge med anbudsinnhenting for alle fag. Tanken var at selvbyggerne kunne få 

utføre deler av arbeidet under paraplyen til de firmaene som ble engasjert. Dette lyktes ikke. 

De engasjerte firmaene ønsket i liten grad å tilrettelegge for egeninnsats, dels med henvisning 
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til ansvarsrettsordningen og potensielle konflikter dersom det skulle forekomme feil på 

utførelse og dels ble det vist til faren for forsinkelse i fremdrift. 

 

Kommunen bestemte da å utføre tømrerarbeidet selv, og kjøpte seg ut av kontrakten med det 

private tømrerfirmaet som hadde levert det laveste anbudet etter utlysningen på 

anbudsdatabasen Doffin. I tråd med prosjektets ambisjon om å bygge både hus og gi 

deltagerne opplæring, avgjorde prosjektgruppen at det skulle etableres et kommunalt 

opplæringstiltak i tømrerfaget - senere kalt ”Tømrerlaget”. Prosjektet fikk, etter utlysning i 

lokale aviser, engasjert en tømrer som drev eget foretak og som dermed kunne godkjennes 

som utførende for tømrerarbeidet. Tømrerlaget ble på denne måten kommunens og prosjektets 

utførende tømrer og opplæringstiltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forkant av byggestart hadde Sosialtjenesten klarte å ordne midlertidig bolig til beboerne, og 

rehabiliteringen kunne starte med tomt bygg i november 2005. Det viste seg snart at 

tømrerarbeidet i det gamle bygget ble langt mer omfattende enn det arkitekten hadde 

prosjektert. Gjennomføringen av prosjektet tok dermed tre måneder lengre enn estimert i 

anbudet fra tømrerfirma. Resultatet ble likevel svært bra og innenfor den totale 

kostnadsrammen på kr. 3,0 mill (tømrerentreprisen utgjorde ca 1.6 mill av dette).  

 

Kommunen fikk her 4 stk totalrehabiliterte leiligheter av god standard - hver på ca 60 

m2 for kr. 750.000,- pr. stk.  

Tømrerlaget – Et kommunalt kinderegg 
 
Meland kommune var ved oppstart av Tømrerlaget allerede godkjent som opplæringsbedrift, og 
fikk etter søknad til Opplæringskontoret utvidet godkjenningen til også å gjelde tømrerfaget. 
Finansieringskilden var et ordinært kommunalt låneopptak i Husbanken. Kommunen holdt 
tilbake tømrerentreprisen fra anbudsrunden (det kan kommuner gjøre når man bruker egne 
ansatte på egne bygg i egen regi), og anvendte ansøkt beløp til å lønne tømrer, bygge opp TL 
utstyrsmessig (verktøy, arbeidstøy), samt utføre foreskrevet arbeid på bygget Knarretun. 
Gjennom en særs dyktig leder fikk dermed kommunen både en tømrer, en miljøterapeut og en 
byggekoordinator.  
 
Ordinære tjenester (sosialtjenesten og psykisk helsevern) ble koblet på tiltaket i enkeltsaker for å 
støtte/komplimentere tjenestemenyen til den enkelte deltager ved behov. Rehabiliteringen av 
Knarretun var et ideelt oppstartsprosjekt for TL, da bygget kunne by på arbeidsoppgaver 
tilpasset deltagere med ulik erfaring og kompetanse, samt fungerte som arbeidssted, brakke og 
opplæringsarena. TL ble således både et sårt tiltrengt utførerledd, et opplæringstiltak og en 
dynamo for kommende boligsosial bygging. 
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I rehabiliteringsfasen var Knarretun arbeidsplass for til sammen 15 personer som fikk 

arbeidspraksis, arbeidstrening og opplæring av ulik varighet og omfang. Gjennom prosjektet 

klarte dessuten leder for TL å bygge opp en stabil gjeng av deltagere som senere har utgjort 

kjernen i Tømrerlaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fire beboerne (selvbyggerne) deltok i arbeidet etter avtale og i den grad de hadde kapasitet. 

Den enkelte hadde ansvar for å føre timelister for arbeidet. Avtalen med kommunen var at 

selvbyggerne skulle få redusert sin husleie basert på omfang av egeninnsats. Etter politisk 

godkjenning i kommunestyret ble ”kostpris” lagt til grunn for husleieberegningen. Justert etter 

egeninnsats kunne dermed selvbyggerne flytte inn i ”helt nye” leiligheter med leie på mellom 

2800 og 3100 kroner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kostpris vs. markedsleie 
 

I henhold til gjeldende praksis for kommunal boligforvaltning, kunne Meland kommune lagt seg på 
markedsleie/gjengs leie. Leieprisen på leilighetene på Knarretun hadde da blitt opp mot 7000 kroner 
pr måned. Da ingen av prosjektets husstander hadde økonomi til å dekke en slik leiepris, måtte 
kommunen alternativt brukt statlig bostøtte for å sørge for at den enkelte leieboer klarte å dekke 
egen husleie. I SBP ønsket man å tilrettelegge for kommunale utleievilkår som gjorde den enkelte 
husstand i stand til å mestre også de økonomiske sidene ved det å bo.  
 
Prosjektgruppen fremmet derfor sak i kommunestyret og ba om at videreleie av disse leilighetene 
skulle skje iht. kostprisprinsippet (at kommunen skulle få dekket sine utgifter med å ruste opp/eie). 
Dette gav kommunestyret sin tilslutning til. Hver leietager forpliktet seg til (via særvilkår i 
leieavtalen) å bidra i vedlikeholdet av egen leilighet og bygget i sin helhet (utvendig maling, stell av 
hage). To viktige vilkår for å styrke beboernes mestring av eget boligforhold var dermed sikret, en 
følelse av eierskap til boligen gjennom selvbygging, og mestring av de boligens økonomiske sider.  
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Erfaringer fra fase 2 viser at:  
 

• Rehabilitering av bolig utgjør en særs egnet miljøterapeutisk arena. 
• Tømrerentreprisen, slik den var prosjektert fra ekstern arkitekt, var et rikelig 

økonomisk grunnlag for å finansiere engasjement av arbeidsleder, kjøp av utstyr m.m. 
Driften av Tømrerlaget har ikke på noe tidspunkt belastet ordinære kommunale 
driftsbudsjetter.   

• Ansettelse av en tømrer innenfor helse- og sosiale tjenester komplimenterte den 
kommunale tjenestemenyen og styrket den. 

• Nå, snart to år etter innflytting, har det ikke vært utført skadeverk på bygning eller 
leilighetene.  

• Byggets omdømme i nabolaget er betydelig styrket. 
• Gjennom å bygge opp et eget kommunalt utførerledd ble totalentreprisen betydelig 

rimeligere enn om man kun skulle anvendt private aktører.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Fase 3: Kommunal oppføring av Melandhus. Prosjektene Moldekleiv og Hjertåsvegen 

Rehabilitering av eldre boligmasse er et glimrende og meget egnet prosjekt i kommunalt 

boligsosialt arbeid. I Meland sto man ved ferdigstillelsen av Knarretun overfor den 

situasjonen at SBP ikke hadde tilgang til flere egnede objekter. Man måtte igjen både bygge 

og tenke nytt.  

 
Utfordringen var igjen å: 

Fra gran til laft 
  

Parallelt med prosjekt Knarretun ble det satt i gang et tverrfaglig utviklingsprosjekt med det formål 
å utvikle et ferdighuskonsept der det ble anvendt lokal gran i oppføring av liggende trekonstruksjon 
i bolighus (maskinlaft). Tanken var å forene boligsosiale, miljømessige, håndverksmessige, 
byggtekniske og arkitektoniske hensyn. Utviklingen av en pilotskisse tok til høsten 2005 med midler 
fra Innovasjon Norge og prosjektet ble organisert som et samarbeid mellom SBP, Norsk 
Handverksutvikling, Stiftelsen Bryggen og arkitektkontoret Rambøll Norge AS. Forprosjektet ble 
avsluttet i desember 2006. 
 
Med utgangspunkt i lokalt arkitektoniske og estetiske prinsipper, i.e. det tradisjonelle 
Vestlandshuset, ønsket man å lage et modulisert hus som enkelt kunne bygges ut ved behov og 
tilpasses husstandens endrede behov. Viktige prinsipper i arbeidet var at boligen skulle ha gode og 
funksjonelle boligkvaliteter, men likevel være nøktern i størrelse og pris. Boligtypen var tenkt som 
lett å oppføre ved hjelp av prefabrikkerte elementer (kappet, høvlet og frest stokk), noe som kunne 
gi rom for selvbygging og dermed lavere byggekostnader. Ved å anvende granskog av sekunda 
kvalitet ville materialkostnadene bli betraktelig redusert, samt bidra til ny næring for lokale 
skogeiere.  
 
Gjennomføringen av dette prosjektet strandet dessverre på manglende ressurser på 
produksjonssiden, utfordringer knyttet til å få materialet godkjent iht. CE-standard, samt manglende 
prosjektressurser utover pilotarbeidet. 



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008 

 50

 
• Få ført opp rimelige, nøkterne boliger av god kvalitet. 
• Tilrettelegge for en oppføring som tillot deltagelse og opplæring av ufaglærte 

prosjektdeltagere. 
• Lage et godt bomiljø for en variert beboergruppe. 

 

Melandshuset 

Prosjektet tok kontakt med en lokal arkitekt, Mette Kyed Thorson, og koblet henne til en 

arbeidsgruppe sammen med teknisk sjef, tømrer og prosjektleder. Ideen om ”Melandshuset” 

ble skapt. Enkle, nøkterne og veltilpassede bygg innenfor en pris på 1-1,4 millioner (alt 

inkludert) bygget som delvis modulhus (prefabrikkerte veggmoduler: se illustrasjon). 

Prosjektet ønsket at hustypene skulle prosjekteres i detalj med materiellbeskrivelser - klar for 

anbudsinnhenting for alle fag unntatt tømrerarbeidet som selvbyggerne og Tømrerlaget skulle 

utføre. Vi ønsket med andre ord å få utarbeidet en gjennomarbeidet ”huspakke” som kunne 

anvendes også for andre bygg og på andre tomter. 

 

Prosjekteringen tok utgangspunkt i en boligtype som kunne bygges ut i tre faser der 

grunnmodellen var over 2 etasjer med utvidelsesmuligheter.  
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• Type A. I sin enkleste form var det tenkt at enslige husstander kunne flytte inn i en 1. 

etasje med soverom, bad, gang og kombinert stue/kjøkken på 42 m2.  

• Type B. Ved behov (evt. ved bedring i økonomi) kunne 2. etasje innredes og man fikk 

tre soverom ekstra (alternativt ett soverom og stue). Type 2 har da et areal på 80m2.  

• Type C. Med et tilbygg i 1.etasje på ca 14 m2, ble det mulig å ha separat stue og 

kjøkken i 1.etasje, slik at bruksarealet samlet ble 94 kvm.  

 

Alle boligene fikk en 5 m2 sportsbod 

iht. krav i tillegg.  

 

Konseptet ”Melandshuset” gjorde det 

mulig å spre kostnadene ved 

boligetablering over tid og etter behov 

- i motsetning til mye av den ordinære 

boligetableringen (katalog/ferdighus) 

hvor man tar hele kostnaden og bygger 

store hus med en gang.  

 

Prosjekt Moldekleiv 

Pilotprosjektet for oppføring av 

Melandshuset var på Moldekleiv. Her 

hadde prosjektet ervervet seg en tomt 

på ca 3 mål, lokalisert innenfor et 

eksisterende boligfelt - med skole og 

barnehage i umiddelbar nærhet og ca 7 

km fra kommunesenteret på Frekhaug.  

 

Tomtene ble solgt fra kommunen til prosjektet som råtomter til en gunstig pris, og var enkle å 

tilrettelegge. Arkitekt tegnet inn fire boliger på tomten, utformet som et tun. De fire 

husstandene som ble valgt ut av prosjektgruppen ble valgt ut på bakgrunn av alder, bakgrunn 

og i henhold til prosjekttanken om å lage ”statistiske” nabolag med variert sammensetting av 

beboere. I lys av erfaringene fra Holmeprosjektet, ønsket prosjektet denne gangen å ha sterk 

Byggeplassen 

 
Tiltaket Byggeplassen ble etablert med utgangspunkt i 
behov for lokaler til modulproduksjon, samt et faglig 
ønske om å samlokalisere og forankre det eksisterende 
kommunale tiltaket ”Natur og kultur” (lavterskeltilbud 
til målgruppen rus/psykiatri) med det nyutviklede 
opplæringstiltaket Tømrerlaget. Meland kommune fikk 
leie egnede lokaler av Meland Arbeidssenter 
(kommunal ASVO) lokalisert i et etablert 
industriområde. Det ble søkt midler fra SHDIR til 
oppstart av ”Byggeplassen” - et arbeidstreningssenter 
med tilbud til mennesker med ulik arbeidsevne og med 
fokus på arbeid/oppgaver knyttet til tre og mekanikk.   
 
For å ruste opp lokalene ble det anvendt midler som 
SBP hadde vunnet gjennom Det Nytter - prisen og 
Statens tiltakspris for bostedsløse. I desember 2006 
stod lokalene ferdige og Treavdelingen var innredet 
med to produksjonsbord for veggmoduler, kappsag, og 
lagringsareal.  
 
Fra og med mars 2007 ble tiltaket driftet av egen 
koordinator og to arbeidsledere. Ambisjonen var at 
Byggeplassen blant annet skulle overta SBP sin rolle 
som pådriver og utførende i kommende boligsosiale 
prosjekt ved å videreutvikle og forankre Tømrerlaget, 
Melandshuset, ulike tiltak og oppfølgingstjenester. 
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kontroll med oppføringen, og bestemte derfor at boligene skulle føres opp som kommunale 

utleieboliger.  

 

Selvbyggerne fikk mindre medvirkning 

ved utformingen av boligen, både 

innvendig og utvendig. En mer ”stram 

regi” ble valgt, blant annet for å sikre en 

enklest mulig entreprise med færrest 

mulig delleveranser. I tillegg ønsket man i 

dette prosjektet, etter klare oppfordringer 

fra ”Selvbyggerprosjektet” i Stavanger  

kommune, å utsette tildelingen av bolig 

lengst mulig.  

 

I utgangspunktet var det lagt til grunn et prinsipp om loddtrekning for å sørge for en 

rettferdig fordeling av boligene. Trekningen skulle foregå rett før innflytting. På den måten 

ønsket man å unngå at den enkelte husstanden kun fokuserte på sitt ”eget” hus og ikke deltok 

så ivrig i fellesdugnadene. Med fire boliger i en kommunal entreprise var dette helt 

nødvendig, ikke minst grunnet det faktum at husstandene hadde meget ulike ressurser å ta 

med seg inn i et slikt prosjekt (egen arbeidskapasitet, antall venner og slektninger som kunne 

delta, tid, etc.). På Moldekleiv ble husstandene enige innbyrdes om fordeling, og det ble 

derfor ikke gjennomført loddtrekning som planlagt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulhus og modulproduksjon 
 
Valg av en modulløsning er basert på prosjektets målsetning om å tilrettelegge for selvbygging, 
samt hensyn til tidsbruk. Et komplett Melandshus består av 54 moduler av 13 ulike typer. 
Modulene lages av stendere, asfaltplate, lekte og papp for klemming av vinduer/dører. 
Nødvendige materialer kjøres til produksjonslokalet av byggevareleverandør. Produksjonen er 
standardisert og enkel, den krever ingen forkunnskaper av ”produsentene” og investeringene er 
begrensede. I snitt brukte våre selvbyggere ca 15-20 minutter på å lage en modul. Det vil si at et 
lag på 2-3 menn/kvinner lager moduler til en bolig på ca en halv arbeidsuke. 
 
Modulproduksjonen ble i Meland organisert som dugnad der vår tømrer holdt kurs og satte 
produksjonen i gang, samt kontrollerte produksjonen i løpet av prosessen. Dugnaden ble utført på 
kveldstid, to dager i uken i en gitt periode på Byggeplassen. Dugnaden ble både et 
arbeidsfelleskap og en god sosial arena for de kommende naboene til å bli kjent på. Det å kunne 
stå innendørs og bygge hus har også sine klare fordeler, både med hensyn til værmessige forhold 
og som en god arena for felleskap og dugnad. 

Montering av moduler til annen etasje på 
Melandhusene på Moldekleiv. Fire boliger ble bygget 
her i 2006-2007.  
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Gjennomføringen av modulbyggingen i lokalene på Byggeplassen, transporten frem til 

tomten, samt montering av modulene gikk fullt ut som planlagt (for mer om organisering av 

dugnad og modulproduksjon - se neste kapittel). Siden det til tider både regner og blåser på 

Vestlandet, var det viktig at byggene ble lukket så fort som mulig, slik at de fikk tørke ut før 

innredningen ble påbegynt.  

 

Tømrer og prosjektleder koordinerte framdriften på prosjektet, mens teknisk sjef ble 

konsultert i valg av løsninger og utfordringer som dukket opp underveis. Selve 

byggprosessen, og kombinasjonen av selvbygging og Tømrerlagsarbeid, fulgte følgende 

oppsett: 

 

 
 

 

 

 

Selvbyggeroppdragene ble valgt på bakgrunn av deres egnethet for personer med liten eller 

ingen byggeerfaring.  Erfaringene viser at alle kunne delta i - og mestret - de oppgavene de 

fikk tildelt. I forkant av hvert nye selvbyggeroppdrag, ble det utarbeidet skriftlig 

”kursmateriell”, samt holdt et introduksjonskurs av tømrer. Selvbyggerne hadde ”fri 

tilgang” på tømrer og prosjektleder på telefon i perioden. Selv om ikke alt gikk etter planen i 

 Fase Hva Hvem Tidsbruk 
Fase 1 
 
Før oppstart 

Prosjektering, 
anbudsinnhenting 

Prosjektleder/-gruppe med 
ekstern arkitekt (P) 
koordinerer i hele fasen 

 
Ca 8 mnd 

Fase 2 
 
Oppstart 

Modulproduksjon 
Modulmontering, bjelkelag, 
tett tak 

SB - Selvbyggerne 
TL - Tømrerlaget 
TL 

 
1 uke 
2,5 uker 

Fase 3 
 
Tett hus 

Kledning  
Isolering 
Annet tømrerarbeid 

SB 
SB 
TL 

2 dager 
4 dager 
4 uker 
 

Fase 4 
 
Ferdigstilling 

Panel innvendig 
Laminat 
Annet tømrerarbeid 
Ferdigbefaring 

SB 
SB 
TL 
P + leder drift og 
vedlikeholdsavdeling 
 

 
1 uke 
1 uke 
3,5 uker 

Fase 5 
 
Drifting 

Vedlikehold 
Oppfølging 

SB + kommunalt tverrfaglig 
gruppe (sosial +teknisk) 
 

 

 
 

Oppført tidsbruk er her et gjennomsnitt, og viser til oppføring av ett stk hus ved hjelp av en tømrer og en 

selvbygger. 



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008 

 54

alle faser, kunne selvbyggerne flytte inn i februar 

2008 etter ca ett år med byggeaktivitet. Kostnaden 

var da i samsvar med godkjent kostnadsramme. 

Boligene er i første omgang utleieboliger i 

kommunal eie, men hver selvbygger har en klausul 

om forkjøpsrett i en periode på inntil 7 år (leie til 

eie). Det er selvbyggernes finansielle situasjon som 

avgjør tidspunktet for kjøp. Ved kjøp blir kostpris 

lagt til grunn (ikke markedspris) slik at kommunen 

kun får dekket sine utgifter, inkludert 

byggelånsrenter (for mer informasjon se 

Avtaledokument i vedlegg 1).  

 

Kalkyle, regnskap og finansiering 

Det ble bygd to Type 2 - hus og to Type 3 - hus. 

Ved oppstart ble følgende kalkyle utarbeidet på bakgrunn av anbud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeregnskapet viser en total investering på 4,8 millioner, altså en snittpris på 1,2 million 

pr. bolig. Vi opplevde små overskridelser iht kalkylen (litt økte utgifter til byggemateriell, 

samt en noe forlenget byggeperiode), og sluttprisen ble kr 1,3 mill for type 3 - huset og kr 

1,15 mill. for type 2 - huset. Prosjektet var finansiert vha kommunalt låneopptak i Husbanken 

                                                                   
Tomt 

 Type 2 (80 m2) 
 
 kr 30 000  

 
 
 Type 3 (94 m2) 
 
 kr 30 000  

Arkitekt  kr 37 500   kr 37 500  
Grunn og betong  kr 237 600   kr 237 600  
Byggesett  kr 462 335   kr 510 835  
Tømrerarbeid  kr 142 500   kr 175 000  
VVS  kr 52 800   kr 52 800  
Elektriker   kr 56 700   kr 56 700  
Administrasjon, Rigg og drift  kr 55 000   kr 55 000  
Marginer  kr 52 500   kr 63 700  

      
Totalt  kr 1 126 935   kr 1 219 135  

 
Selvbyggere i gang med utvendig paneling av 
egne boliger på Moldekleiv.  
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med maksimal løpetid (50 år) og 20 % tilskudd. Det gjorde det mulig for kommunen å leie ut 

boligene for kroner 4900 og 5900 pr. måned til selvbyggerne. Også i dette prosjektet ble 

leieforholdet klausulert med pliktig deltagelse i vedlikehold.  

 

Kostnaden er med andre ord forlokkende lave. Det er verdt å minne om de 

kostnadsreduserende elementene som går forut for denne sluttsummen: 

 
• Billige kommunale tomter 
• Egen utførende tømrer 
• Boligtype – konstruksjon og størrelse 
• Egeninnsats, ca 500 timer pr. husstand i pilotprosjektet (se kapittel 4 for utdyping). 

 

Det er også viktig å merke seg at ved valgte entrepriseform fikk kommunen også en 

selvfinansiert miljøterapeut/tømrer og Tømrerlaget fikk anledning til å investere i en del 

nødvendig utstyr (stillas, håndverktøy, div annet utstyr). Deler av utstyret ble kjøpt inn i 

spleiselag med drift- og vedlikeholdsavdelingen i kommunen, slik at blant annet en årelang 

mangel på stillas tok 

slutt, og kommunale 

vedlikeholdsoppgaver 

ble lettere å 

gjennomføre. I posten 

”administrasjon” ligger 

i tillegg en sum for leie 

av lokale og 

produksjonsutstyr på 

Byggeplassen. På den 

måten fikk disse 

tiltakene dekket sine leieutgifter, og den totale driften av flere tiltak ble styrket.  

 

I tillegg har bruk av eget opplæringstiltak gitt opplæring til 4-6 mennesker med behov for 

attføringstiltak. I løpet av byggeprosessen uteksaminerte Tømrerlaget sin første tømrersvenn, 

og ytterligere fire kandidater har startet sitt opplæringsløp og forventes å gå opp til 

svenneprøve i løpet av 2009-2010. 
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Prosjekt Hjertåsvegen  

Parallelt med byggingen på Moldekleiv, arbeidet prosjektgruppen med å skaffe til veie 

tomteland til det neste og siste byggeprosjektet i prosjektregi. Det lyktes å kjøpe to parseller 

av to ulike eiere (Meland Utbyggingsselskap – et kommunalt eid tomteselskap - og TAFO) i 

Hjertåsvegen. Tomtene lå i et kulturhistorisk satsingsområde for kommunen, og hadde relativt 

strenge restriksjoner i den vedtatte reguleringsplanen. Området var i tillegg noe kupert. 

Samtidig inneholdt tomtene mange positive kvaliteter: De var i eksisterende spredt 

bebyggelse og området er vakkert og nært til sjø, offentlig transport, skole og barnehage.  

 

Basert på de positive erfaringene med 

Melandshus i prosjekt Moldekleiv, besluttet 

prosjektgruppen at det skulle bygges 

Melandshus på området. Arkitekt Thorson 

ble engasjert til å lage utkast til en 

områdeplan. Søknad om oppføring måtte til 

Fylkesmannen for godkjenning, men ble til 

slutt godkjent kommunalt og 

fylkeskommunalt. Det var opprinnelig 

tegnet inn fem boliger på tomten som 

utgjorde fire mål. Etter prosjektering og 

Boliger til vanskeligstilte og klausulering 
 

Enhver kommune har anledning til selv å bestemme og regulere forhold knyttet til utleie eller 
videresalg av kommunal bolig. SBP har valgt ulike løsninger i forhold til klausulering på de 
ulike prosjektene. Det er en rekke hensyn og prinsipper som har vært vurdert samtidig for å 
finne egnede løsninger. Blant annet:  
 

• Deltagernes behov for tilgang til rimelig og god bolig 
• Gardere seg mot at boligene blir spekulasjonsobjekter i det åpne markedet 
• Sikre deltagerne en mulighet til å følge et ”normal” flyttemønster, i.e ikke låse dem til 

en bolig for ”evig og alltid”. 
• Fordele offentlige ressurser (her i form av rimelig kommunal tomt) iht kriterier som 

ikke støter befolkningen generelt  
• Sikre et godt og stabilt bomiljø  
• Sørge for at vilkår for boligkjøp/ -leie fremstår som tilstrekkelig motiverende for den 

enkelte husstand - både på kort og lang sikt 
• Hensyn til naboer/nabolag 
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anbudsinnhenting, viste det seg at byggemarkedet hadde eskalert ytterligere, og prisene var nå 

ca 20 % høyere enn på Moldekleiv, iht kalkyle. Og det bare på ett år. 

 

Området fikk av overnevnte grunner tilført en bolig, og endringsmeldinger ble sendt 

kommunen. Endringene ble godkjent og kontrakter med de ulike entreprenørene underskrevet. 

Grunnarbeidet tok til i januar 2007 - tre måneder etter opprinnelig fremdriftsplan. 

Melandshuset ble endret på noen områder i forhold til prosjektet på Moldekleiv. 

Prosjektgruppen hadde besluttet å bygge alle boligene med full grunnflate i første byggetrinn. 

Eneste variasjon ble dermed hvorvidt man ønsket, eller hadde økonomi til, å innrede 2. etasje 

i første byggetrinn. Alle boligene fikk et overdekket inngangsparti med tilknyttet utebod. 

Planløsningen ble også noe endret. Bad og soverom i 1. etasje byttet plass, tekniske 

installasjoner ble lagt i utebod og man byttet baderomspanel og belegg med fliser på badet. 

For øvrig fulgte man samme entrepriseplan som i Moldekleivprosjektet ved å føre opp 

boligene som kommunale utleieboliger, standardisere entreprisen for alle seks boliger og 

finansiering ved hjelp av kommunale låneopptak i Husbanken med 20 % tilskudd.  

  

I februar meldte grunnentreprenøren tilbake at prosjekteringen, og dermed også 

anbudsgrunnlaget, var sterkt misvisende og feilaktig. Høyder, masser og boligplassering 

stemte ikke overens med terrenget, og entreprenør bebudet overskridelser iht anbudet. 

Kommunen hyrte inn et nytt 

prosjekterende firma.  

 

Tilbakemelding var som vi fryktet - 

arbeidet på tomten ville bli mer 

omfattende enn først prosjektert. I 

mellomtiden produserte 

selvbyggerne moduler i rekordfart 

og Tømrerlaget var i god gang med 

å føre opp de to første boligene. 

Prosjektet kunne fortsette som planlagt, men med en kostnadsoverskridelse ”spøkende” i 

kulissene.  

 

I skrivende stund er Tømrerlaget i ferd med å få tett bygg på hus nr. 6. Området er særdeles 

vakkert opparbeidet med tørrmurte nivåoverganger (iht krav i reguleringsplan) og boligene er 
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pent tilpasset landskapet, både fysisk og estetisk. I tillegg har samarbeidet med nabolaget gått 

bra under hele byggeprosessen.  

 

Innen årsskiftet skal det avgjøres hvem som skal bo i hvilken bolig (om prinsipper for 

tildeling - se kapittel 4), og seks vidt forskjellige husstander med eneste fellesnevner at de har 

funnet det vanskelig å komme inn på boligmarkedet, har bygget sine egne hjem innen 

utgangen av april 2009. 

 

2.3 Bygging av boliger - et sammendrag 
 
Prosess Holme Knarretun Myrtveit Moldekleiv Hjertås 
 
 
 
Prinsipp/ 
ide 

 
Selvbyggerne 
kjøpte tomter av 
kommunen. Var 
selv tiltakshaver 
og ansvarlig for 
utføringen. 

Rehabilitering av 
en eldre 
kommunalt eiet 4-
mannsbolig. 
Leieboerne ble 
invitert med for å 
utføre arbeidet for 
å få eierforhold til 
bygget, samtidig 
som de fikk 
arbeidserfaring. 

 
Bygd for en 
person med 
særlige behov 

Melandhus. 
Typehus basert på 
modulbygging og 
utstrakt bruk av 
sjølbygging og 
tømrerlag som 
utførende. Brukt 
som opplærings-
prosjekt for 
tømrerfaget. 

 
Melandshus 

 
 
Tomter 

Kommunal tomt 
solgt til 
husbygger for kr. 
50.000,- Ca 6. 
delen av 
markedspris. 

 
Kommunal bolig 
på kommunal 
tomt. 

 
Kjøpt rimelig 
tomt av privat 
grunneier i 
LNF-område. 

 
Kommunal råtomt 
solgt til prosjektet 
for kr. 30.000,- pr. 
tomt.  

Råtomt kjøpt 
av kommunens 
utbyggings-
selskap og 
privat aktør. 

 
 
 
Prosjektering 

Opprinnelig 
arkitekttegnet 
vestlandshus i 
eldre stil med 
natursteinmurer 
m.m. Måtte 
tegnes om til en 
mer moderne 
form da 
husbyggerne ikke 
ville ha ”sære 
hus”.  

 
Brukt arkitekt til 
prosjektering og 
omtegning av 
bygget. Vanskelig 
å få alt med i et 
gammelt bygg. 
Mye 
tilleggsarbeid. 

 
 
Arkitekttegnet 
hus særlig 
tilpasset eier. 

Arkitekttegnet 
hus. Ikke brukt 
konsulenter for de 
tekniske fag. Det 
var uheldig. 
Mange feil i 
prosjekteringen 
kunne da blitt 
unngått, særlig 
grunn- og 
terrengarbeid. 

 
 
Som for 
Moldekleiv. 
Grunnarbeid 
måtte 
omprosjekteres 

 
Gjennom- 
føring 

Kombinasjon av 
anbudsinnhenting 
og selvbygging, 
samt direkte 
innleie av 
håndverkerer.  
Selvbyggerne var 
selv 
tiltakshavere. 

 
Anbudsinnhenting 
for alle fag. 
Tømrerarbeidet 
overført til 
Tømrerlaget. 

 
Utført av eier 
og mindre 
private firma.  
Stor dugnads-
innsats fra 
venner.     

 
Anbudsinnhenting 
for alle fag og for 
alt materiell. Alt 
tømrerarbeid 
utført av 
Tømrerlaget. 

 
 
Som 
Moldekleiv 

 
 
Innflytting 

Eierne var her 
selvbyggere og 
flyttet inn i egne 

Tidligere 
leieboere flyttet 
tilbake til 

 
Flyttet inn i 
selveiet hus 

Flyttet inn i 
utleiebolig med 
standard 

 
5 av 6 vil 
kjøpe ved 



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008 

 59

hus, men med 
særlig avtale om 
kommunal 
forkjøpsrett. 

oppussede 
leiligheter. Lav 
husleie. Fortsatt 
kommunalt 
utleiebygg. 

da dette var 
ferdig. 

leiekontrakt etter 
husleieloven, dog 
med klausul om 
forkjøpsrett til 
kostpris. 

ferdigstillelse. 

 
 
Drift/ 
vedlikehold 

 
Drifter og 
vedlikeholder 
egne hus 

Har en 
vedlikeholdsavtale 
med kommunen 
som plikter 
leietagerne til 
deltagelse. Dette 
er et vilkår for å få 
rimelig husleie. 

 
Vedlikeholder 
og drifter 
egne hus. 

 
Har en 
vedlikeholdsavtale 
med kommunen 
for vedlikehold og 
drift av fellesareal 
og uteareal. 

 
 
Privat 

                                                                           

 

                                

                               
                                                                         KOMMUNALSJEFEN HAR ORDET  
 

 

2.4 Bustadsosialt arbeid. Av kommunalsjef tekniske tenester Jens Bjordal 
 

Å byggje bustadar for vanskelegstilte grupper der og sjølvbyggjarprinsippet skal vera med, 

krev eit tverrfagleg og eit tverretatleg samarbeid. Dei som deltar i eit slikt overordna 

tverretatleg samarbeid må ha dei naudsynte fullmakter til å drive gjennom arbeidet. I tillegg 

må kommunen sin visjon om eit samfunn for alle vera ein del av både kommunalsjefen og  

gruppa si handling og tenkemåte. Å byggje bustadar er berre ein del av å bygge eit menneske 

- men er ein viktig del. Teknisk avdeling sin medmerknad er derfor viktig for at dei fysiske 

føresetnadene for å bygge eit menneske er tilstade. For å utvikle og bygge nøkterne bustadar 

med kvalitet trengs både forvaltningsmessige, tekniske og sosiale kunnskapar, samt 

mynde/fullmakter til å kunne gjennomføre slike tiltak på ein hurtig og god måte. Skal arbeidet 

lukkast må kommunalsjefen ha eigenskapar til å sjå ein kommune sin forvaltning og 

tenesteproduksjon i samanhang. Desse tiltaka er kommunen sine tiltak og ikkje ei kommunal 

avdeling sine tiltak. Slik tverretatleg prosjektutvikling og -styring er ressurskrevjande, men 

svært interessant då ein får kunnskapar om andre sider i eit menneske sin kvardag enn det ein 

kommunalsjef innan teknisk område vanlegvis får. Slikt samarbeid gir og positive 

ringverknader og god lærdom for korleis eit tverretatleg samarbeid bør fungere innafor 

gjennomføring av andre tverrfaglege prosjekt. Dette vil igjen gi ein betre 

forvaltning/drift/tenesteproduksjon i ein kommune. 
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2.4.1 Gjennomføring av tiltak. 
 

Overordna planar. 

All bygging av bustadar - både vanlege for ”folk flest” og for vanskelegstilte personar må 

vera politisk forankra i overordna planar. Desse planane er: 

 

• Kommuneplanen som syner all arealbruken i ein kommune og som peikar ut 

utbyggingsområda som skal vera overordna all annan planlegging i ein kommune. 

• Bustadsosial handlingsplan som skal kartleggje trong for bustadar for vanskelegstilte 

personar i tillegg til vurdering av plassering, storleik, utforming, tal på bustadar, 

tidspunkt for bygging og finansiering.  

• Reguleringsplanar og utbyggingsplanar som i detalj syner plassering, storleik, 

universell utforming av det einskilde bygg og bustadar med tilhøyrande omgivnader.  

• Prosjektplanar med finansiering og gjennomføring. 

 

Bustadetablering 

Kva bør ein taka omsyn til og kva utfordringar kan ein rekna med? 

 

For å unngå stigmatisering av personar og grupper av personar, bør bustadar byggjast i 

etablerte bustadfelt der folk flest bur. Då det er mange som ikkje har bil og kollektivtilbodet 

ikkje alle stader er like godt utvikla, bør bustadane lokaliserast i nærleiken av sentra som kan 

tilby dei tenester som ein person trenger - dvs. i nærleiken av forretningar, lege, kommunale 

og statlege tenesteapparat, skule og barnehage m.m. 

 

Ved etablering av personar som er kjente for rusproblem, kriminalitet m.m., vil mange i 

lokalsamfunnet vera skeptiske og kanskje redde for slike etableringar. Ein kan då risikera ein 

lokal motstand mot slike bygg. Det er derfor svært viktig at lokalsamfunnet vert nok orientert, 

slik at dei kan forstå at i alle lokalsamfunn kan ein rekne med å finne personar som har ulike 

problem. Ein må freiste med god kontakt mellom deltakarane som skal bu saman og dei som 

bur der frå før, slik at det kan bli ein positiv sameksistens. Isolering frå lokalsamfunnet er 

uheldig.  
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Ved etablering av bustadar må ein såleis ha ein god strategi på korleis desse utfordringane kan 

møtast. Dersom ikkje dette blir godt handsama, kan det bli uheldige konfliktar lokalt som vil 

smitte til andre stader i kommunen kor det er aktuelt med tilsvarande lokaliseringar.   

 

Generell prosedyre for bygging av bustadar   

 

1 Prinsipp/ide. Prinsippa og ideane som er grunnlaget for bygging og kvifor ein byggjer - 

finn ein i den bustadsosiale handlingsplanen. Denne må følgjast. Nøkterne og gode bustadar 

bør ha eit areal mellom 60-90 kvm. Bustadane kan då nyttast av ein familie. 

 

2 Tomteval. For at ein skal kunne bygge rimelege og nøkterne bustadar, må tomtene vera 

rimelege. Dei bør ligge vesentleg under normal markedspris (4-5 gonger marknadspris). Med 

ein marknadspris på kr 300.000 kroner, bør ikkje tomtene for sosial bygging vera høgare enn 

kr 60-70.000 kroner pr. tomt. Dette er særleg vanskeleg å finne i pressområde. I slike 

pressområde er det berre kommunen som kan skaffe slike tomter. Kommunal tomtepolitikk er 

derfor vesentleg for å kunne skaffe nøkterne og rimelege bustadar. Ute i distrikta, der det er 

fråflytting som er problemet, er det ikkje vanskeleg å skaffe billige tomter. Einskilde 

fråflyttingskommunar betalar for at nokon vil etablere seg. Tomta si lokalisering  må vera slik 

som nemnd under pkt. 3.1.1. Tomta treng ikkje vera stor, men ho bør ikkje vera for vanskeleg 

å bygge på, då det er viktig å halda kostnadene nede.  

 

3 Prosjektering. Med sjølvbygging er det vanskeleg å nytta bustadar frå 

ferdighusleverandørar, då dei oftast ynskjer å føre opp bygga sjølve. Det kan derfor løna seg å  

få ein arkitekt til å teikna enkle, nøkterne bustadar. Ein kan då og få inn element av lokal 

byggjeskikk om ynskjeleg. I tillegg til sjølve arkitektfaga, må og dei tekniske faga 

prosjekterast. Då ein bør bruke same type hus fleire stadar, er det viktig at prosjekteringa er 

detaljert og vel gjennomtenkt, slik at bygga med alle tekniske fag kan sendast ut på anbod 

etter ”Lov om offentlege anskaffingar”. ”Lov om offentlige anskaffingar” er ei utfordring då 

det er naudsynt med god fagleg, juridisk og økonomisk ekspertise for ikkje å bryte 

regelverket. Set og avgrensingar om kva som kan gjerast enkelt, fort og rimeleg. I tillegg bør 

ein og setje store krav til gode skildringar av kva som skal gjerast, i tillegg til mykje tid og 

ressursar til planlegging. Det er og svært viktig at alt grunnarbeid (med leidningsnett) blir 

planlagd nøye og prosjektert med masseberekning. Slik prosjektering er ulikt frå bygg til 
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bygg, då det er tomta og dei ytre tilhøve som her styrer prosjekteringa. Å laga eit program for 

slik prosjektering som kan nyttast for fleire bygg, er viktig.    

 

 

4. Gjennomføring av bygginga. Bygginga må følgje regelverket både i ”Lov om offentlege 

anskaffingar” og ”Plan- og bygningslova”. Tiltakshavar må søkje om byggjeløyve etter 

regelverket i Plan- og bygningslova. Stort sett går det greitt dersom tiltaket ligg i regulert 

område som er godkjent for utbygging. Dei fleste kommunar held seg innafor fristen med tre 

vekers handsamingstid for ein eittrinns søknad. I kommunar med stort byggjepress må ein 

rekna med vesentleg lengre tid. Regelverket set krav til god fagkunnskap og bruk av 

godkjente føretak for at arbeidet skal gjennomførast innafor lova. Sjølv om kommunane 

byggjer i eigen regi, må regelverket i Plan- og bygningslova følgjast. Dette set avgrensingar 

for korleis ein organiserar byggjetiltaket.  

 

Sjølve bygginga kan gjerast på fleire måtar. Ein kan nytta det vanlege anbodsprinsippet der alt 

blir utført av entreprenørar etter ein anbodskonkurranse. Det vert då lite eller ingen eigeninnsats 

eller sjølvbygging som kan få redusert kostnaden og heller ingen eigartilhøve til bygget for 

vedkommande som skal oveta huset. Dersom ein skal få til ein god eigeninnsats med 

 
 

 Melandhuset er tegnet av arkitekt Mette Kyed Thorson  
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sjølvbygging, må kommunen organisere sjølvbyggjarlag. Kommunen/sjølvbyggjarlaget kan då 

vera ansvarleg for utføringa med eigne ansvarsgodkjenningar etter Plan- og bygningslova. Dette 

kan ein gjere for alle fag under føresetnad av at sjølvbyggjarlaget/ kommunen har eineføretak 

som kan få naudsynte ansvarsrettar etter Plan- og bygningslova. Dei personane som skal overta 

bygget kan då gjera stor eigeninnsats med tilsyn frå dei ansvarlege utførande føretaka. 

 

Sjølve materialleveransane må skje etter anbodsprinsippa i ”Lov om offentlege anskaffingar”. 

Sjølvbyggjarlaget/kommunen må ha byggjeleiar som koordinerer og føl opp bygget, slik at 

tiltaket vert gjennomført som planlagd og til rett kostnad. 

 

5. Innflytting. Bygget må vera ferdig og ferdigattest må vera gitt. Før innflyttinga, må tildeling 

av bygget skje til vedkommande som skal ha 

bygget. Dersom det er fleire bygg innafor same 

prosjekt med fleire sjølvbyggjarar, bør ikkje 

tildeling skje før alle bygga er ferdige. Noko 

personleg påverknad av utforminga bør ikkje 

brukarane få, då det vil vanskeleggjera 

gjennomføringa av bygget til ein nøktern pris. Det 

må lagast avtalar om bygget skal leigast eller 

kjøpast. Ved leige nyttar ein standard leigeavtalar 

etter husleigelova, eventuelt med særvilkår. Ved 

kjøp må det lagast avtale om overdragingsvilkår, 

sperrefristar for vidare omsetningar, forkjøpsrettar 

m.m. Bygget må og frådelast med eige gards- og 

bruksnummer. Før innflytting må det skrivast ein 

inflyttingsprotokoll, slik at brukar og utbyggjar er 

samde om bygget sin tilstand ved innflytting.  

 

6. Drift og vedlikehald. Dersom det er eit 

sjølvbyggjarlag med fleire brukarar, må det lagast ein drifts/vedlikehaldsavtale for fellesbygg 

og fellesareal. Ved leige av bygget, må  huslegeavtalen og vera tydeleg på leigetakar sine rettar 

og pliktar. I slike avtalar kan det og vera aktuelt å avtala ytre vedlikehald og stell av ytre areal 

mot ein viss reduksjon i husleiga. Dei som sjølv skal eige bygget, er sjølvsagd sjølv ansvarlege 

for eige hus, men det bør i overdragingsvilkåra stå at eigar pliktar å halda bygget i god stand, 

 
Ordfører Nils Marton Aadland fikk æren av å 
offisielt åpne for innflytting på Moldekleiv 
våren 2008.  
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slik at ein ikkje risikerer at bygget forfell. Kommunen si vedlikehaldsavdeling (dersom 

kommunalt eigd) må saman med andre deler av det kommunale hjelpeapparatet ha tilsyn med, 

og kanskje og organisere, drift og vedlikehaldet for bygga. Ved fleire bygg innafor same 

prosjekt, kan ein då få eit sosialt samhald som kan både vera nyttig for den einskilde og for 

lokalsamfunnet elles (jf vedlegg  5: TF 16).    

2.4.2 Bygging av sosiale bustadar - Røynsler og tilrådingar 

 
1. Bustadetablering. Ved bustadetablering må lokalsamfunnet bli saklig orientert om 

kva som skal skje i form av kva slag hus og kor mange som skal byggast. Det bør ikkje 

fokuserast noko særleg på kva type personar som skal inn i bygget, berre at det er personar 

som har trong for bustadar og som treng litt ekstra hjelp for å få dette til. I alle lokalsamfunn 

finnst det personar som kanskje ikkje er ”lik” alle andre. Det er eigentleg det ”normale”. 

Fokuser derfor ikkje for mykje på personen, men meir på dei fysiske aktivitetane ved 

bygginga. 

 

2. Ide/prinsipp. Bruk grunnlaget i bustadsosial handlingsplan og bygg enkle og 

nøkterne bustadar til ein pris som og trygdebrukarar kan leva med. Bygga må gjerne 

arkitektonisk vera tilpassa lokal byggjestil , men må ikkje være for spesielle, slik at dei peikar 

seg vesentleg ut i høve til tilliggjande bygg - brukarane ynskjer å vera så lik ”vanlege 

innbyggjarar” som mogeleg. Husa må vera estetisk godt utforma. Arkitektteikna hus gir best 

resultat.  

 

3. Tomter. Tomtene må vera rimelege og lette å bygge ut. Med billige tomter meinar ein 

her tomter som ligg 6-10 gonger under vanleg marknadspris i pressområde. Utanfor 

pressområde er stort sett alle tomtene billige. Det er berre kommunen som har høve til tilby 

tomter til slike sterkt subsidierte prisar. Kommunane må derfor syte for at billige tomter er 

disponible. Dersom dette ikkje let seg gjere, kan ein gløyma å byggje ”gode og rimelege 

bustadar”. Dersom tomta kostar over halvparten av det eit nøktern hus bør koste, så får ein 

ikkje bygd rimelege bustadar som denne gruppa kan bu i. Tomtene bør ligge i eller nært opp 

til vanlege bustadområde og ikkje for langt frå tettstad som kan levere tenester som brukarane 

har trong for. Det må politisk vilje til for å kunne skaffe rimelege tomter. 
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4. Prosjektering. Ei grundig og god prosjektering av uavhengige konsulentar er 

vesentleg for eit godt resultat. Alle fag må prosjekterast. Ikkje gløym grunn- og terrengarbeid. 

Ein bør lage bygg som kan masseproduserast, slik at nytta av ei god prosjektering kan gi god 

vinst ved fleire utbyggingar av same hustype. Berre grunn- og terrengarbeidet må 

prosjekterast særskild for det einskilde bygg. 

 

5. Gjennomføring. Med dei entreprenørprisar ein har i dag, er det å bygge hus etter 

vanleg anbodsprinsipp dyrt. Det er derfor vanskeleg å få til rimelege bustadar dersom ein 

nyttar vanlege tilbodsprinsipp for heile byggjeprosjektet. Det er for tida ingen reell 

konkurranse. Kommunane bør organisere seg slik at dei kan nytte eigne tilsette handverkarar 

med eige utstyr til å stå for utføringa. Grunna regelverket i Plan- og bygningslova må 

kommunane ha eigne føretak for kvart fagområde. Kommunane har fullt høve til å utføre 

arbeid på eigne bygg med eigne tilsette, utan å konkurranseutsette arbeidet. Materialkjøpet må 

konkurranseutsetjast etter Lov om offentlege anskaffingar. Kommunane bør derfor igjen 

bygge opp eigne utførande einingar - og ikkje nytta private entreprenørar. Ein vil då 

samstundes gi sjølvbyggjarane høve til sjølv å utføre mykje av arbeidet på eige bygg, 

samstundes som dei kan få ei fagopplæring som dei seinare kan nytte når dei skal 

attendeførast til det vanlege arbeidslivet (for dei det gjeld).   

  

6. Innflytting. Ved innflytting må det inngåast klare avtalar om husleige, mogelege kjøp 

av husvære med forkjøpsrett m.m. For denne type hus med sterk kommunal subsidiering av 

både tomter og arbeidskraft, samt gunstige låneordningar/tilskot for husbanken, bør husværet 

leigast ut som kommunale utleigeobjekt til så rimelege husleige som mogeleg. Dersom det 

likevel er aktuelt at sjølvbyggjar kjøper husa, bør dette skje til kostpris pluss det tilskotet som 

kommunen eventuelt har fått ved oppføring av bygget. Ved slikt sal må kommunen ha 

evigvarande forkjøpsrett til teknisk verdi, slik at ein unngår spekulasjon ved sal av bygget 

til marknadspris. Dei som kjøper slike hus vil få både rimelege husbanklån, samt bustadtilskot 

frå husbanken, slik at kjøpar likevel kan få eit rimeleg bygg sjølv om dei må betale attende det 

tilskotet kommunen har fått frå husbanken for oppføring av bygga. Dersom kommunen vel at 

bygga berre skal nyttast som utleigebygg, vil kommunen få momsrefusjon for bygga for slike 

spesielle bustadar. For å behalda momskompensasjonen må bustaden minst vera utleigd i ti år 

før mogeleg sal. Ved sal av bustaden før den tid må momskompensasjonen attendebetalast 

til staten. 
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7. Drift- og vedlikehald.  For å få husleiga 

redusert må det inngåast vedlikehaldsavtalar med 

leigetakarane slik at dei vedlikeheld både indre og 

ytre del av bustaden, samt held uteareala i hevd. Då 

vil leigetakarane og få eit eigartilhøve til bygget som 

gjer at det blir tatt vel vare på og kanskje kan ein 

unngå hærverk både innvendig og utvendig - noko som kommunale husvære i dag ofte er 

utsett for. For å få leigetakarane til å utføre slikt arbeid, må kommunen både føre tilsyn og 

lage til vedlikehaldsplanar, samt følgje desse opp på ein god måte. Både den kommunale 

eigedomsavdelinga og miljøarbeidarar må her samarbeide med leigetakarane, slik at 

avtalearbeid blir gjort på rett måte til rett tid. Det kan då og byggjast sosiale relasjonar 

mellom leigetakarane dersom det er fleire leigetakarar i same bygg (jf vedlegg nr 4 om 

tverrfagleg samarbeid).  

 

8. Kommunane sin rolle som utbyggjar. Mange kommunar har etter 1980 overført sin 

tidlegare rolle som eigedomsutviklar og utbyggjar innfor husbygging til private aktørar. Dette 

har ført til vesentleg auke i råtomtprisar då oreigning med tilhøyrande skjønn i hovudsak ikkje 

lenger vert bruka. Det er marknaden som styrer. I tillegg har regelverket innafor Plan- og 

bygningslova med ansvarlege søkjarar, ansvarsrettar og godkjende føretak m.m., samt Lov 

om offentlege anskaffingar, gjort det vesentleg vanskelegare, særskild for mindre kommunar, 

å bygge nøkterne bustadar i kommunal regi ved bruk av eigne tilsette innafor 

drift/vedlikehaldsavdelingar. For at kommunane skal få til å føre opp rimelege og gode 

bustadar, bør kommunane kanskje igjen ta kontroll med eigedomsutviklinga/eigedomskjøp, 

samt at regelverket for kommunal bygging i eigen regi vert ”mjuka opp”.    

 



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008 

 67

 

KAPITTEL 3 

”SELVBYGGING” – Å BYGGE MENNESKER 

Rekruttering, 

prosjektdeltagelse og oppfølging 
 
 

Sjølvbyggjarprosjektet sin ambisjon om å både bygge hus og folk, fordrer at vi sier noe om de 

pedagogiske, sosialfaglige, kulturelle og sosiale aspektene ved SBP. I motsetning til de 

tekniske sidene ved prosjektet, er dette den delen av rapporten, i likhet med prosjektet ellers, 

som isolert sett er vanskeligst å redegjøre for i et lineært og helhetlig perspektiv. Teksten vil 

derfor veksle mellom å redegjøre for rutiner og prinsipper og representasjoner og faktiske 

hendelsesforløp fra SBP sitt femårige liv.  

 

I motsetning til plankene, spikrene og anbudene som det ble redegjort for i forrige kapittel, 

sitter ikke subjektene for dette kapittelet stille. De fleste lever i beste velgående og i et variert 

utvalg livsprosjekter. 17 husstander er i hus, de bor godt og har fått en god base å kjempe 

tilværelsens små og store kamper ut fra. Vi har til tider likevel spurt oss selv: 

 

• Vil dette fungere? 
• Er deltagerne fysisk, psykisk og kompetansemessig i stand til å gjennomføre det vi har 

satt i gang? 
• Hvordan vil våre mest utsatte husstander reagere på forpliktelser, krav om stabilitet og 

tett samarbeid med andre, og hvordan vil andre reagere på dem? 
 

Spørsmålene har vært mange. I stedet for å la usikkerhet, skepsis og forutinntatthet styre 

arbeidet, satte vi i gang og satset på at vi - gjennom å være tett på og bygge tiltak og tjenester 

etter behov - ville klare å tilrettelegge for igangsatte prosjekter. Hva og hvordan er tema for 

dette kapittelet. 
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3.1 Selvbygging - utfordringer og prinsipper  
 

Å bygge hus er en omfattende og ressurskrevende jobb. De fleste som har prøvd, vil nok være 

enige i det. Det er nok derfor man i senere tiders boligbygging ofte ser at huseiere velger 

entrepriseformer hvor det meste av arbeidet gjøres av private firma, kanskje med unntak av 

malerarbeid og utvendig hagearbeid. I SBP skulle en heterogen deltagergruppe være med fra 

grunnen av, og opplegget krevde stor deltagelse og innsats fra den enkelte.  

 

Som nevnt var det et poeng fra prosjektet sin side å rekruttere deltagere basert på felles status 

som ”hushold med boligbehov”. Ikke overraskende ble denne likheten utfordret av:  

 

• Svært varierende fysisk og psykisk utgangspunkt.  
• At noen var i ordinært arbeid eller skole, en stor andel jobbet ukurante skift/deltid, 

mens andre ikke hadde jobb eller tiltaksplass. 
• At de ”ordinære” barnefamiliene oftere hadde kommet langt i planlegging av egen 

bolig ved oppstart, mens andre hadde heller abstrakte forestillinger om hele 
husbyggerprosjektet. 

• Varierende økonomi blant husstandene. 
• At flere av deltagerne hadde fortsatt ”kriminell” tatovert i pannen6 etter hyppige 

soninger i tiden før prosjektdeltagelse.  
• De etter hvert åpenbare erfaringene av at enkelte står veldig alene i verden. For noen 

er antallet venner og familie som kan delta i fellesdugnad minimalt. 
 

Hovedstrategien i hele perioden har vært å etablere tette, koordinerte og riktige tjenester rundt 

de husstandene med størst utfordringer slik at disse ble fasilitert til å fungere sammen og på 

nivå med de mer ”ordinære” deltagerne.  

 

Den første og største utfordringen som måtte overvinnes var å etablere felles tidshorisonter 

for husholdene som skulle bygge sammen. Prinsippet som prosjektgruppen innførte for å 

møte dette, var å sette krav til den enkelte om regelmessig deltagelse og rusfrihet under 

bygging/deltagelse i tiltak. Målet var å forhindre at deltagere kom direkte fra en tilværelse i 

aktiv rus - rus/kriminalitet og inn i samarbeid med andre hushold. Har man vært utenfor det 

ordinære ”straighte” liv over tid, er det å følge det ordinære samfunnets dagsrytme, å ha 

ambisjoner og målsetninger om jobb og husbygging, samarbeidskompetanse osv., ingen 

                                                 
6 Mange løslatte domfelte forteller om tiden etter soning som å gå rundt i verden med en stor synlig tatovering i 
pannen som opplyser alle om hva de er og hva de har gjort.  
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selvfølge. For å unngå at våre mest utsatte husstander skulle få en for tung vei å gå i 

sosialiseringen med de andre, ble disse kravene innført.  

 

Prinsippet om at den enkelte skulle ha og følge opp et arbeid (enten ordinært eller i form av 

skole eller tiltak) før man ble deltager i et konkret byggeprosjekt, ble tidlig nedfelt i 

prosjektdesignen. Et på papiret strengt krav om å kvalifisere/bevise før oppstart, ble likevel 

modifisert av en faglig enighet om viktigheten av individuell skreddersøm, en felles aversjon 

mot absolutter og viten om at rehabilitering tar tid og inneholder bakevjer, omveier og looper. 

Vokabular ble på mange måter mer preget av sportsmetaforer og -bilder enn 

forvaltningsmessige og juridiske svart/hvitt - bokser. Folk ble ”sendt i dusjen”, fikk ”gule 

kort” og strafferunder”, fremfor å bli ”skrevet ut” eller ”mistet retten til plass”.   

 

For enkelte av husstandene betydde det blant annet at det tok lang tid fra de ble tatt opp i 

prosjektet til de kunne starte byggingen av eget hus. De måtte gå gjennom en 

kvalifiseringsprosess - i noen tilfeller over år. Følgende eksempel illustrer dette 

 

En enslig mann ble tatt opp i prosjektet i 2003. Etter å ha sonet ferdig sin siste 
dom i 2004 (utsatt soning fra forhold tilbake i 2001/2002,) fikk han tilbud om 
deltagelse i Tømrerlaget høsten 2005. De første 6 månedene hadde han nok med 
to korte arbeidsdager i uken. Våren 2006 ble dette trappet opp til 80 % samtidig 
som man fokuserte mer på opplæringsaspektet og en målsetning om fagbrev 
innen tømring. Fra 2007 var deltageren klar for 100 % jobb, samtidig som han 
fikk tildelt plass på ”Prosjekt Hjertåsvegen” og fikk delta i planlegging og 
bygging av eget hus. Pr. dags dato ser det ut til at kandidaten vil kunne ta 
fagbrev på egen bolig sommeren 2009. 

 

Vi snakker altså her om en prosess som har gått 

”på skinner” og over en periode på nesten fem 

år. Denne kandidatens gradvise mestring av 

hverdagen var en forutsetning, slik vi ser det, for 

hans positive og fruktbare samarbeid med sine 

kommende naboer i Sjølvbyggjarprosjektet. 

Hadde han blitt avkrevd full deltagelse ved 

oppstart, ville utsiktene for suksess vært mer 

usikre. Faren for at han hadde falt fra, brent seg 

ut eller gitt opp ville i større grad vært 

 
Tømrarlaget har ført opp Melandhusene i 
samarbeid med selvbyggerne. Flere av 
deltagerne har gått i tømrerlære samtidig som 
de har bygget egen bolig innenfor prosjektet.   
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overhengende. Ikke alle kvalifiseringsløp har vært like lineære: 

 

En husstand under langvarig rusbehandling ble tatt opp i prosjektet ved 
oppstart. Deres drøm var å få bygd ”en rødmalt hytte i skogen”. Flere forsøk på 
å realisere denne (man undersøkte muligheten for kjøp av eksisterende egnet 
eiendom – som ble for dyrt - og forsøk på å kjøpe tomt og flytte og sette opp 
eldre maskinlaftet hus) strandet, primært grunnet manglende kapasitet i 
prosjektet. Husstanden fikk plass i et byggeprosjekt sammen med flere andre 
husstander.  
 
Kravene fra prosjektet var regelmessig deltagelse i dugnad (se nedenfor), samt 
oppfølging av ansvarsgruppearbeid. Etter en god start ble oppmøtet mindre 
regelmessig, mistanker om rus dukket opp og samarbeidet mellom deltager og 
prosjekt, og mellom denne husstanden og de andre husstandene skrantet. Etter 
gjentatt samtaler, avtaler og forsøk på å bedre situasjonen, ble husstanden 
permittert. Etter ca 2 mnd ble det inngått en kvalifiseringsavtale mellom 
prosjekt og husstanden. Etter en noe trøblete oppstart, fant kvalifiseringen sin 
form. Da fulgte begge deltagere opp sin arbeidspraksis på ”Byggeplassen” (fast 
antall dager pr uke med min 75 % oppmøte) og dialogen mellom prosjekt og 
husstand var bedre. Etter ca 6 måneder fikk derfor husstanden plass i et nytt 
byggeprosjekt sammen med andre. Her har de siden deltatt relativt regelmessig 
på dugnader og i arbeidsfellesskapet. 

 

Med dette går vi for så vidt i mot sentrale føringer, slik de blant annet er formulert i strategien 

”På vei til egen bolig”.  Her slås prinsippet fast om at bolig er en rettighet, og ikke noe man 

skal gjøre seg ”fortjent” til. I Meland var vi i den heldige situasjon at sosialtjenesten allerede 

hadde sørget for at alle deltagerne hadde tak av tilfredsstillende kvalitet over hodet. 

Boligetablering i regi av SBP kunne dermed kobles tettere til den enkeltes rehabilitering, enn 

om husholdene hadde ”bodd på gaten”.  

 

Boligen ble derfor et mål og et sluttprodukt og noe man kvalifiserte seg til og ikke noe 

man fikk.  

 

Majoriteten av selvbyggerhusstandene har hatt kortere og enklere fartstid i prosjektet, ved at 

de allerede ved oppstart hadde arbeid/tiltak/skoleplass og var i et dagligliv som muliggjorde 

en rask oppstart som selvbygger. Til tross for den store variasjonen mellom husstandene og 

deres prosjektløp, mener vi det er mulig å redegjøre for sammenhenger og for gode og mindre 

gode måter å drive målrettet arbeid med vanskeligstilte på. Ideologien og de viktigste 

prinsippene er det gjort rede for i tidligere kapitler. Under følger en beskrivelse av hvordan vi 

forsøkte å operasjonalisere disse i form av kriterier, regler, rutiner og tiltak.  
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3.2 Rekruttering 
 

I tråd med kommunens og prosjektets tanker om å være ”for alle”, gikk man bredt ut i 

rekrutteringsfasen. Søknadsskjemaer ble gjort tilgjengelige på ulike offentlige kontor og det 

ble lyst ut etter deltagere i lokalavisene. I tillegg informerte Sosialtjenesten ungdom i 

kategorien ”unge med langvarige og sammensette behov” som kanskje ikke ville søkt 

prosjektet på egen hånd. Ved prosjektstart satte vi aldersgrensen 18 - 34 år. 18-årsgrensen 

ble valgt for å gi unge et arbeidsfellesskap som alternativ til annen type tiltaksarbeid. 

Hovedinntaket til prosjektet ble gjort ved oppstart i 2003/2004. I 2005 og 2007 ble det 

gjennomført to mindre supplerende opptak. 

 

Det ble raskt klart at aldersgrensen på sitt beste var veiledende. Allerede på Knarretun måtte 

vi heve aldersgrensen, da noen av leieboerne var over 34 år. Ved senere prosjekt (Hjertås), 

søkte vi spesielt etter eldre husstander for å få til en balanse i nabolaget også mht alder. 

Prosjektgruppen ønsket at deltagergruppen skulle representere et tverrsnitt av befolkning i 

størst mulig grad. I ”samfunnet for alle” ønsket man å inkludere mennesker uavhengig av 

egenskaper, personlig utrusting, bakgrunn og oppførsel. Det ble derfor nødvendig å legge til 

grunn et krav om botid i kommunen på minimum 3 år.  

 

Alle som søkte prosjektet ble innkalt til intervju. Intervjuene ble ledet av prosjektleder 

sammen med leder og nestleder for sosialtjenesten. Hovedtema i intervjuene var å få frem 

hvorvidt søkerne var villige til å delta på dugnader på eget og andres boligprosjekt og hva den 

enkelte kunne bidra med av praktiske og relasjonelle ressurser for fellesskapet. 

 

På mange måter var utvelgelsen både lett og vanskelig. Lett fordi vi hadde satt noen objektive 

kriterier (alder, vanskeligstilt på boligmarkedet, vilje til å bedrive dugnad, botid i 

kommunen) og fordi mange var så positive til prosjektets egenart og ambisjon. Vanskelig 

fordi mange hadde et reelt boligbehov, og prosjektet ikke hadde tomter eller 

rehabiliteringsprosjekt til alle søkere. I utvelgingsprosessen hadde prosjektgruppen 

diskusjoner for å komme fram til personer og husholdssammensettinger som både speilet et 

tverrsnitt av befolkning og som på den andre siden gav gode odds for god samfungering. 

Prosjektgruppen var formell opptaksinstans (her ble det også gitt avslag og satt opp 



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008 

 72

venteliste). Prosjektleder effektuerte avgjørelsene skriftlig til søkerne. I perioder strømmet det 

på med henvendelser fra hele landet og mellom opptakene måtte det innføres inntaksstopp.  

 

Hvem rekrutterte vi? 

Siden oppstart har prosjektet tatt opp til sammen 26 husstander. Tabellen under viser 

deltagerne fordelt i gitte kategorier: 

 
 Enehusstander Eneforsørger 

m/barn 
Par m/barn Par u/barn 

Antall ved 
inntak 

15 2 7 2 

Antall ved 
innflytting 

7 3 5 2 

Snittalder 
(2005) 

31 34 30,5 30 

 
Det er verdt å merke seg at man i Meland, som ellers i landet (se kapittel 1) har en 

overrepresentasjon av unge enslige menn blant de vanskeligstilte. Av de 15 enehusstandene 

som ble tatt opp i prosjektet, var 14 menn og 3 kvinner. 

 

Snittalderen på husstandene var i 2005 på 31 år. Den yngste husstanden som ble tatt opp var 

20 år og den eldste 47 år.  

 

Ordinære husstander  Husstander med særlige utfordringer  

Førstegangsetablerere 
og økonomisk 
vanskeligstilte 

Rus og/eller 
kriminalitet 
 

Psykiske problem 

Antall hushold 13 8 5 
Kvinner 2 (eneforsørgere) 1  1 
Menn 10 (3 enslige menn, 7 par) 8  4 
 

Om det skyldtes god innsalgsjobb fra sosialtjenesten, medieomtalen i prosjektets første fase, 

samarbeidet med Kriminalomsorgen, eller tilfeldigheter, er usikkert, men andelen husstander 

med særlige utfordringer utgjorde en stor del av deltagermassen etter første inntak (50 %). Fra 

2005 (andre inntak) ble det derfor bestemt at vi skulle tilstrebe en 70-30-fordeling i 

deltagermassen, i.e. 30 % unge som av en eller annen grunn hadde langvarige og sammensatte 

behov, og 70 % unge uten slike utfordringer. En slik fordeling ville speile et lokalsamfunnet i 
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større grad, samtidig som man ville vi teste ut om de 70 % ville gi positiv drahjelp, være gode 

modeller og bygge relasjoner til de som trengte slik støtte.  

 

Av de 26 husstandene som fikk plass i prosjektet var det 9 som av ulike årsaker trakk seg (for 

analyse/drøfting av resultater og årsaker - se kapittel 5.5). 17 husstander har med andre ord 

blitt tatt opp i og fullført boligetablering i prosjektet.  

 

3.3 Prosjektdeltagelse 
 

Slik det fremgikk av forrige kapittel, har SBP gjennomgått ulike faser. Med henblikk på 

deltagernes opplevelse av å være deltager, grad av rutinisering og standardisering, er det 

korrekt å snakke om to faser - før og etter Melandshuset. 

 

Delvis henger dette sammen med prosjektets status som pilotprosjekt, og ambisjon om å 

utforske ulike måter å få unge vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Dette fordret en åpen 

tilnærming til utfordringene, og dermed et åpent prosjektkonsept. Gjennom denne 

eksplorative fasen ble muligheter utforsket, ulike konsept prøvd ut og viktig administrativ og 

politisk forankring gjennomført.  

 

I prosjektets første fase hadde fokuset på deltagernes menneskelige ressurser og innsalget av 

selvbyggerideologien resultert i et mindre fokus på 

deltagernes økonomi. Av naturlige grunner var det i 

tillegg noe uklart hva deltagerne ble invitert inn til, 

og hvordan man eventuelt skulle komme dit. Fra 

2005 ble prosjektet i større grad mer 

strømlinjeformet og standardisert, etter omfattende 

arbeid i prosjektgruppen. Det følgende fokuserer 

derfor i all hovedsak på perioden etter 2005.    

3.3.1 Økonomisk kartlegging og veiledning  

Fra og med andre opptak i 2005 ble det etablert et 

system der deltagerne gjennomførte samtaler med sosialleder om personlig økonomi. 

Samtalens formål var å kartlegge følgende:  

 

 
 
Kurs i modullaging for deltagerne i prosjekt 
Hjertås. Tømrerlagsleder Bjarte Langøy 
forklarer prinsippene før selvbyggerne skal lage 
moduler på dugnad. 
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• Skulle deltager eie eller leie boligen? 
• Hadde deltager stor gjeld slik at det var behov for gjeldsrådgiving?  
• Hadde deltager kontroll over husholdsbudsjett, eller trengte deltager hjelp til å lage 

budsjett/ få økonomisk rådgiving? 
 

Blant deltagerne var det åtte 

husstander som ved inntak hadde en 

økonomi som gjorde det realistisk å 

bygge selveiet bolig. Personer med 

gjeld som ikke ble betjent selv om det 

var inntekt til det, fikk bistand fra 

kommunens gjeldsrådgiver, både til 

kartlegging av gjelden og til å inngå 

betalingsavtaler. I slike tilfeller måtte 

deltageren være leietager. I tråd med 

sosialtjenestens praksis på området ble 

ikke gjeld refinansiert, for eksempel 

med Startlån, ved oppstart. Man ønsket 

først å prøve ut/trene opp 

betalingsviljen hos deltageren. 

Fremgangsmåten var motivert ut fra 

ambisjonen om at den enkelte deltager 

skulle ta ansvar for egen gjeld. 

Refinansiering kunne derfor bli 

vurdert senere i prosessen.  

 

For dem som trengte generell økonomisk rådgivning, avholdt sosialleder kurs for deltagerne, 

med gjennomgang av de viktigste faktorene i et husholds utgifter og presentasjon av forslag 

til budsjett. Det ble samtidig etablert en åpen linje til gjeldsrådgiver ved sosialtjenesten 

dersom deltagerne ønsket flere samtaler ut fra individuelle behov. 

 

I tillegg etablert Meland kommune prosjekt gjeldsrådgiving i perioden 2006-2008 med 

statlige tilskuddsmidler. Her fikk en mellom annet styrket gjeldsrådgivningen med en 50 % 

engasjementstilling.  

 Prosjekt gjeldsrådgivning 2006-2008 
 
Mål:  
Forebygging, behandling og rehabilitering – helhetlig 
tjenestemeny innen økonomisk rådgivning. 
 

• Videreutvikle kommunen sitt tilbud om økonomisk 
rådgivning og gjeldsrådgivning +18 

• Utvikle tverrfaglig samhandling mtp 
gjeldsforebyggende undervising i ungdomsskolene.  

 
Målgruppe:  

• Voksne (+18) som står i fare for eller har etablert 
økonomiske problem. Mister kontroll, kartlegging og 
innsøkning til gjeldsordning, administrering av 
gjeldsordning, interim konto.  

• Alle ungdommene ved Rossland og Meland 
ungdomsskole på 10.klassetrinn. Ca 100 ungdommer 
per skoleår.  

• Ungdomsskolene (lærere), sosialtjenesten og 
Namsmann.  

 
Organisering:  
Prosjektgruppe bestående av; kommunalsjef KO, nestleder 
sosialtjenesten, Namsmann i Lindås og Meland samt 
kontaktlærere frå ungdomsskole. Prosjektleder er nestleder 
sosialtjenesten.    
 
Resultat og dokumentasjon:  
Årsrapport 2006 
Årsrapport 2007 
Årsrapport 2008  
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3.3.2 Ansvarsgrupper 

I tråd med tradisjon og innspill fra sosialtjenesten, ble ansvarsgrupper etablert som det 

koordinerende leddet for deltagere med behov for sammensatte kommunale tjenester. I 

Meland har man en lang og god tradisjon for bruk av ansvarsgrupper. Grunntanken er god - 

tjenesteytere og tjenestemottaker kommer sammen regelmessig for å sikre koordinering, 

informasjonsflyt og fremdrift. Da alle i målgruppen allerede hadde sin faste sosialkonsulent, 

ble denne relasjonen videreført. I ansvarsgruppene møtte også enten tømrerlagsleder, leder av 

Byggeplass eller prosjektleder SBP for å holde tråden i husbyggingsprosjektene (se vedlegg 4 

TF 10 om tverrfaglig samarbeid). 

3.3.3 Håndverkerlaget 

Håndverkerlaget ble etablert mot slutten av 2005 med midler fra SHDIR. ”Laget” var kun en 

sum penger administrert av prosjektgruppen. Siktemålet var å kunne initiere kortere, 

kompetansegivende kurs. For noen ville dette være ”tilleggsutdanning”, for andre ville korte 

og overkommelige kurs være en god introduksjon 

til utdanningsfeltet og et første steg på veien til 

ordinært arbeid/opplæring. I 2006 ble det avholdt 

tre kurs i bruk av motorsag i forbindelse med 

tomterydding på Moldekleiv. Ved hjelp av innleid 

instruktør fra Aktiv Fritid ble det skapt både 

opplæringsarenaer, en god dugnadsarena og man 

fikk utført kostnadsbesparende arbeid for 

kommende huseiere på Moldekleiv. I tillegg ble 

det arrangert kurs i tørrmuring som del av opprustingen av uteområdet på Knarretun. I alt 15 

personer/husstander fikk kompetansebevis i løpet av lagets virketid. Dessverre valgte SHDIR 

å ikke støtte en videreføring av tiltaket. 

3.3.4 Tømrerlaget (TL) 

Tømrerlaget ble startet opp som et kommunalt opplæringstiltak i regi av SBP i oktober 2005. 

Kommunen engasjerte en fagutdannet tømrer på et ettårig engasjement. Ambisjonen var at 

tiltaket skulle: 

 

• Ta inn deltagere som ønsker å ta fagbrev innen tømring. 
• Kunne ta inn personer for kortere perioder og tilby arbeidspraksis.  
• Være utførende tømrer på de ulike SBP – prosjektene. 

  
 Kurs i tørrmuring på uteområdet på Knarretun. 
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• Skulle tilrettelegge for (sammen med prosjektleder) dugnad i SBP – prosjektene. 
 

Etter søknad ble det innvilget 6 måneders lønnsmidler fra  

SHDIR. Målsetningen ved oppstart var at tiltaket skulle  

bli selvfinansiert og på sikt skulle inngå i de ordinære 

tjenestene i Meland kommune.  

 

Gjennom en rekke ulike prosjekter i 2006  

(ombygging av bibliotek, pauserom sykehjem  

og kontor på skole, bygging av naust, rehabilitering av Knarretun) viste TL seg som et særs 

egnet tiltak og et nødvendig redskap i Meland kommune sin boligsosiale satsing - og ikke 

minst som en god arena for rehabilitering for mennesker med behov for tilpasset opplæring. 

Her åpnet man for innsøking, også fra personer som ikke var deltagere i SBP. I august 2006 

ble det opprettet en egen lærlingplass, og i 2007 ble Tømrerlagets første svenn uteksaminert. 

Pr dags dato er fire nye kandidater i ferd med å ta fagbrev. Tiltaket ble selvfinansiert innen 

angitt tid og har siden oppstart hatt en stabil økonomisk situasjon.  

 

Med Tømrerlaget fikk kommunen et sosialfaglig og 

pedagogisk tiltak/verktøy som har innfridd 

forventingene i stor grad. Dette skyldes en rekke 

ulike forhold og faktorer. Først og fremst får lederen 

for TL mye av æren for suksessen. Gjennom å 

presentere deltagerne for strukturerte arbeidsdager, 

synlig og ordentlig arbeid, felles fremdriftsplaner, 

opplæring gjennom samarbeid og eksempelets makt, 

samt tett og god oppfølging, har en veldig variert 

gruppe deltagere hver på sitt vis funnet sin plass - og 

Tømrerlaget sin form. De fleste av våre deltagere 

ville normalt hatt til dels store problemer med å få 

plass innenfor ordinære opplæringsopplegg, for eksempel gjennom skole og utplassering i 

ordinær bedrift. Tømring er likevel noe flere har syslet med, noen som hjelpemenn mellom 

 
Tømrerlagets to regler: 

 
Vær ærlig! 

 
Møt presist og gi beskjed 
dersom du ikke kan eller 

ønsker å stille til avtalt tid. 

  
 

En pust i bakken .. 
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fengselssoninger. Andre har startet ordinære løp, men falt fra. Innsøking og drifting ble derfor 

gjort kommunalt7. 

 

TL har etter hvert opparbeidet seg et godt rykte blant deltagere/potensielle deltagere, og for 

arbeidstagerne oppleves tiltaket som et trygt sted å være. Tømrerlaget  har i tillegg den 

fordel at endring, rutiner og kunnskap læres praktisk og i reelle situasjoner.  

 

Det er veldig ok. Bare det at en får være med på ting som er litt fremmed, og mestre det, 

gir ekstra selvtillit i forhold til de andre tinga …  rus og framtid og sånn. Bård 25 år 

 

Tømrerlaget er deltagernes arena, deres arbeidsplass og deres hverdag. I tråd med dette har 

man gjennom SBP forsøkt å sy mer ambulante tjenester rundt den enkelte i Tømrerlaget. Det 

har blant annet resultert i at enkelte, ved behov, har mottatt tjenester fra psykisk helsetjeneste 

med fokus på utfordringen med det å takle arbeid. Dette har blant annet tatt resultert i at 

ansatte ved Psykisk helsetjeneste i perioder, og etter klare avtaler, har hentet deltagere i 

hjemmet for å sikre at de kommer på jobb i tide og senere plukket de samme opp på 

arbeidsplassen etter endt arbeidstid for å i felleskap gjøre innkjøp av mat, planlegge rydding 

av egen leilighet, planlegge neste arbeidsuke m.m. Sosialtjenesten har i tillegg oppsøkt 

deltager på arbeidsplassen for samtaler, i stedet for at deltager skal oppsøke de offentlige 

kontorene.  

 

Det finnes ikke ett lønnssystem for Tømrerlaget. Arbeidstagerne har ulike offentlige ytelser 

(TU, rehabiliteringspenger, attføring), noen toppet med motivasjonspenger, en har vært ansatt 

som ordinær lærling og en ble ansatt kommunalt som hjelpemann etter fullført 

kvalifiseringsperiode. For flere av deltagerne er motivasjonen utsiktene til et rimelig hus og 

opplæring, evt. fagbrev.  

 

TL dreier seg i bunn og grunn om å gjøre ting ”ordentlig”. Laget utfører ordinære 

arbeidsoppgaver som er svært synlige i lokalsamfunnet, de får skikkelig arbeidstøy og 

nødvendig verktøy og de opplever å være viktige for lagets eksistens, produksjon og suksess.  

 

                                                 
7 Vi har i perioden opplevd godt samarbeid med NAV på individ nivå, men opplevd store utfordringer på 
systemnivå. Vi opplevde ingen finansiell, kompetansemessig eller generell interesse/støtte for å være med å 
etablere eller utvikle tiltaket fra NAV sin side, tiltross for tiltakets faglige tilhørighet til NAVs ansvarsområde. 
Det ble henvist til forhold knyttet til egen etablering av NAV og derav manglende kapasitet til å utvikle noe nytt.  
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3.3.5 Byggeplassen (BP) 

Hovedtankene bak å etablere Byggeplassen er allerede presentert. Kort oppsummert var dette 

et ønske om å samle eksisterende tiltak under samme tak. Ambisjonen var at man på denne 

måten kunne få positive resultater av samdrift, større variasjon i tiltaksmenyen, samt etablere 

et fysisk sted som deltagerne kjente, stolte på og ville oppsøke. En viktig motivasjon for å 

opprette BP var å institusjonalisere og forankre mange av de funksjoner og rammer som var 

prosjektavhengige. Da Meland kommune samtidig fikk finansiering på prosjektet OFU – 

Oppfølging for ungdom, var alle bitene som vi hadde ønsket oss, på plass. Prosjektsøknadene 

hadde gitt midler til 2,75 nye stillinger - en leder av Byggeplassen, en ny arbeidsleder og en 

leder for OFU. Ved å legge til et Tømrerlag og en arbeidsleder for lavterskeltilbudet ”På 

kaien”, sto vi i den sjeldne kommunale situasjon at vi hadde delene vi ønsket. Utfordringen 

var å få puslet dem sammen. Følgende modell ble lansert: 

 

 

Inntak og arbeidsrutiner 
 
Alle deltagere starter med en måneds prøvetid. Ved regulært oppmøte og god innsats i denne perioden 
tas personen formelt opp i Tømrerlaget. Han/hun får da utlevert komplett arbeidstøy (utover påkrevd 
verneutstyr) og får låne verktøykasse av TL. Dersom kandidaten trives, og laget trives med 
ham/henne, avklares det om hvorvidt han/hun kan tenke seg å ta fagbrev. Dersom tilbakemeldingene 
er positive, settes arbeidet mot NAV og Realkompetansesenteret i gang. En ny lærling markeres i laget 
med at kandidaten og leder utstyrer egen verktøykasse til lærlingen. 

 
Arbeidsdagen starter kl 8.00 med kaffe og planlegging av dagen. Folkene møter på aktuell byggeplass. 
Resten av dagen går med til arbeid, avbrutt av kaffepause kl. ti, lunsj og kaffepause kl. 14.00. Dagen 
slutter kl 15.30. Dette er hovedskjemaet for laget. Ved oppstart, og i avtalte perioder (som kan 
forlenges ved behov) kan deltagere ha sine individuelle avtaler om antall arbeidsdager, oppstartstid og 
lengde. Hver fredag kl. to er det ”ukeslutt” sammen med ansatte og deltagere på Byggeplassen. Dagen 
avsluttes kl. tre.  
 
I forbindelse med at laget fra våren 2008 har hatt fire kandidater som har startet opp på teoridelen av 
fagbrevet, har TL, sammen med Byggeplassen, lagt til rette for gruppeundervisning på ettermiddagstid 
i Byggeplassens lokaler. Vår erfaring er at dette bedrer læringen, i tillegg til å samsvare med 
deltagernes egne ønsker. God oppfølging fra Realkompetansesenteret er nødvendig for å få dette til. I 
en oppstartsfase har kandidatene også fått bruke to timer av arbeidstiden en fast dag i uken til 
egenstudie, sammen.  
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Med Byggeplassen var de administrative og organisatoriske rammene på plass – for et 

forbedret tilbud til Melands befolkning og til selvbyggerne som trengte arbeidstrening og 

oppfølging iht. målsetningene om kvalifisering. Byggeplassen representerer starten på 

innfasingen av SBP i rammene av de ordinære kommunale tjenester i Meland. Det er verdt å 

merke seg at BP ble startet opp sent i prosjektperioden og ikke var noen forutsetning for annet 

arbeid. Til andre kommuner er det viktig å slå fast at den etter hvert rikholdige tiltaksmenyen 

er bygd opp over tid og bit for bit, og må ikke på noen måte ”skremme” andre fra å gå i gang. 

3.3.6 Fritid/nettverk 

Det å bo, bli boende og samtidig oppleve trivsel i en bolig, har mye med en total livssituasjon 

å gjøre. Tiden mellom 8.00 og 15.30 kan fylles av tiltak og arbeid. Tiden før og etter, for 

”folk flest” kjent som etterlengtet fritid, er for mange en ”tom tid” i døgnet. Når rusen, de 

gamle vennene og jakten på ny rus ikke er der (eller skal være der) disse 2/3 av døgnet, 

opplever mange tomhet, kjedsomhet og en avstand til A-4 livet. Ut fra en tanke om at en bolig 

blir et hjem i den grad det blir et aggregat for husstandens gjøremål, relasjoner og økonomi, er 

Prosjekt Byggeplassen
2006-2008 
Daglig drift:  

Daglig leder samt arbeidsleder 
 

Fagutvikling: 
Fagledere HS samt OfU  

Treavdeling 
Arbeidsleder inne 

Tømrerlagsleder ute 
 

Div trearbeid, hus, arbeidspraksis, 
opplæring 

Mekkeavdeling 
Arbeidsleder 
VTA plasser 

 
Bilpleie, hjelpemidler, div mekk, 

arbeidspraksis 

Individuelt tilpasset 
 

Drift av huset, datakort, alternativ 
skole, annet 

Støttefunksjon 
Oppfølging dag  

 
Sosial, barnevern og psykisk 

helsetjeneste 

Støttefunksjon 
Oppfølging etterm/kveld 

 
Koordinator OfU + 3-5 

fritidsassistenter  
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meningsfulle og lystbetonte fritidsaktiviteter, venner og familierelasjoner viktige for å oppnå 

dette. 

 

OFU - prosjektet (Oppfølging for ungdom) forsøkte å til rette legge for dette.  

 

OfU er innrettet mot oppfølgings- og nettverksmetodikk, som også har inkludert fritidsarena 

som et av satsingsområdene. I årsrapportene kan en lese mer om innhold, rammer, 

arbeidsform og 

måloppnåelse. Et 

positivt resultat av 

arbeidet har vært at en 

deltaker i SBP har 

blitt engasjert som 

fritidsassistent i 20 % 

stilling, og han har 

kombinert arbeid 

individuelt og i 

grupper. Imidlertid er 

det her viktig å 

poengtere at i 

rehabiliteringskjeden 

er kanskje den største 

utfordringen i møte med fritid og nettverk for personer med rus og/eller psykiske vansker.  

 

Også OfU som prosjekt møtte denne utfordringen på ulike områder:  

 
• Det har vært utfordrende å få engasjert personer til å arbeide på ettermiddag, kveld og 

helg. I prosjektperioden har en derfor ikke hatt kontinuitet i engasjementstillingen, noe 
som har medført at ulike personer med ulike stillingsstørrelser har deltatt i perioden.  

 
• I møte med fritidsarenaen kan en arbeide opp mot allerede etablerte arenaer eller prøve 

å etablere nye ut fra individuelle interesser og forutsetninger. Et tredje alternativ er å 
kombinere begge. OfU har her prioritert å arbeide opp mot allerede etablerte arenaer, 
og en ser at for enkelte har dette vært en for stor utfordring ut fra deres individuelle 
forutsetninger. Her måtte en prioritere stabilisering, framfor utadrettet inkludering i 
nærmiljø for enkelte deltakere.     

 

Oppfølgingstjeneste for Ungdom 2006-2008 
 
Mål:  

• Videreutvikle tverrfaglig oppfølgings –og nettverksmetodikk 
• OfU vil, via oppfølgingstilbud på ettermiddag/kveld, styrke kommunen sitt 

forebyggende, behandlende og rehabiliterende virksomhet på dagtid. 
 
Målgruppe  

Personer med rus og/eller psykiatrirelaterte problemer 
• Enslige menn og kvinner 
• Mindreårige ungdom (16-18 år) 
• Enslige med barn  

 
Organisering:  

Styringsgruppe:  Prosjektgruppe SBP 
Prosjektgruppe:  Miljøterapeut v/psykisk helsetjeneste, nestleder 
sosialtjenesten og OfU-koordinator(er) 
Arbeidsgruppe:  OfU-koordinator(er) og Team fritidsassistenter (3-5) 
Medarbeidere: PLOMS/hjemmesykepleie og NNT (bustad) 
Prosjektleder:  Nestleder sosialtjenesten 

 
Rapportering og resultat:   
 Årsrapport 2006 
 Årsrapport 2007 
 Årsrapport 2008 
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• OfU har basert inntak på henvisning fra andre faginstanser. Alle som ble henvist fikk 
tilbud, unntatt en som var for ung. Imidlertid var det flere som ble anbefalt henvisning 
men som takket nei. Det ble utformet enkeltvedtak på tjenesteyting, både for å ivareta 
rettssikkerhet samt at dette igjen utløser andre rettigheter.   

 

Fritid var et område som prosjektgruppen samlet så viktigheten av. Likefullt fikk vi en 

bekreftelse på at dette er en utfordrende virksomhet som nok krever enda mer individuell 

tilrettelegging enn det OfU som prosjekt klarte å imøtekomme. Imidlertid ble det knyttet gode 

kontakter mot frivillige lag og organisasjoner. Disse fikk tilbud om å sende representanter på 

treningskontaktkurs mot at de hadde et særlig ansvar for oppfølging internt i fritidsaktivitet. 

Det er her verdt å nevne gode tiltak som for eksempel Boligskolen SAFIR i Oslo og Fritid 

med Bistand i Kristiansand som gode inspirasjonskilder for fruktbart fritidsaktivisering.  

3.3.7 Bolig med tilsyn 

Sosialtjenesten har over tid utviklet et samarbeid om bolig med tilsyn med Bergen 

Kontaktsenter (BKS), en lokal ideell organisasjon som er et forsterket heldøgnsbasert 

omsorgssenter. Samarbeidet er et viktig suppleringstiltak ved overgang/tilbakeføring fra 

fengsel eller institusjon til egen bolig. Vi har formalisert en egen samarbeidsavtale med BKS 

som både sikrer bolig med tilsyn, samt oppfølgingstjenester fra BKS på ettermiddag/helg når 

personen senere bor i egen bolig. Eksempelvis kan en person bo på BKS og arbeide på 

Byggeplassen/Tømrerlaget, slik at personen kan ta ett steg av gangen ved tilbakeføring til 

egen bolig. Deretter kan personen flytte tilbake til egen bolig og samtidig få oppfølging via 

BKS på ettermiddag/helg. Slike tilbud er blant annet brukt overfor selvbyggere som under 

kvalifisering har gått ”i sprekk”, framfor å henvise til spesialisthelsetjenesten. Dette har sikret 

at deltageren har fått rask tilgang til nødvendige tilbud/tiltak, og at påbegynt 

rehabiliteringsarbeid ikke har blitt avbrutt, men har fortsatt i en litt annen form i en periode. 

3.3.8 Samarbeidsrutiner med fengsel/spesialisthelsetjenesten 

Sosialtjenesten i Meland kommune har lange tradisjoner med å følge opp personer som av 

ulike årsaker er ute av ”ordinær drift”. Med særlig relevans for temaet bolig og SBP skal her 

nevnes:  

 

• Sikring av bolig ved institusjonsinnleggelse og institusjonsopphold 
• Oppfølging av domfelte under soning 
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Sosialtjenesten har fast rutine på å dekke boligutgifter for personer under 

institusjonsbehandling eller soning. Utgiftene dekkes over sosialbudsjettet, og er vurdert som 

en god ordning, både for innbyggeren som sikres bolig og for det kommunale 

tjenesteapparatet som ikke trenger å finne ny bolig ved personens hjemkomst. 

 

Sosialtjenesten har i tillegg til en formell samarbeidsavtale med Bergen fengsel, gode rutiner 

for oppfølging under soning. Dersom den innsatte ønsker det, vil en sosialkonsulent ha 

samtale med domfelte minimum en gang pr måned under soningen. I forkant av løslatelse fra 

fengsel planlegges bolig, arbeid, tiltak eller annet, slik at mye er klart til personen skal 

gjenoppta sitt dagligliv i kommunen. I SBP har vi ved noen anledninger hatt deltagere som 

etter oppstart i prosjektet på nytt har måttet sone i fengsel. For å sikre at samarbeidet har 

kunnet pågå selv om personen er domfelt, har kommunen jobbet for at domfelte skulle få 

soning ved Bergen Fengsel. Når tiden for frigang har nærmet seg, har sosialtjenesten/SBP 

vært bak murene med tilbud om plass i tiltak i Meland. Særlig èn deltager profitterte mye på 

dette, da det gav ham og oss muligheten til å fortsette og å sluttføre fagutdanningen hans.    

 

3.4 Selvbygging 
 
Så langt kan fremstillingen synes noe fortung, og lite 

relatert til faktisk husbygging. Det er viktig å huske at 

en stor andel selvbyggere ikke var tiltenkt, eller hadde 

behov for de tjenestene slik de her er beskrevet. Både 

prosjektene Holme og Myrtveit ble fullført med stor 

grad av egeninnsats og uten annen støtte fra prosjektet 

enn rådgivning og tilrettelegging.  

3.4.1 Oppgaver 

Med Melandshuset fikk prosjektet felles rutiner for 

dugnad og selvbygging og en avklaring av 

forventinger, rettigheter og plikter mellom prosjekt og 

deltager. Dugnaden ble knyttet opp til 

oppføringsplanen for Melandshuset (som beskrevet i kapittel 2). Her var oppgavene som 

egnet seg for selvbygging klart definerte: tomterydding, modulproduksjon, kledning 

yttervegg, isolasjon, paneling, legging av laminat og malingsarbeid. Som tidligere nevnt ble 

 
 
Selvbyggerne kler husene opp til over 
vindu før Tømrerlaget kler huset ferdig. 
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tomteryddingen startet opp med kurs i bruk av motorsag og dugnadsgjengen hadde fine dager 

med kursing, trefelling, bålbrenning og kaffedrikking på tomten sammen med prosjektleder 

og ekstern instruktør.   

3.4.2 Dugnadsorganisering 

Rutinene for dugnad ble laget i fellesmøter mellom prosjektleder og deltagere. For å sikre 

regularitet ønsket man å arrangere fellesmøter en gang pr måned, samt dugnad en kveld i 

uken og hver lørdag mellom 10-16 (kjernetid). Hver deltager fikk ansvar for å føre timelister 

over egen innsats (deltagelse fra venner/familie ble også ført opp). Listene skulle leveres inn 

ved hvert fellesmøte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusjonen om ”hvorfor skal jeg jobbe når han ikke kom på forrige dugnad?”, ble forsøkt 

løst ved å peke på at man ved ferdigstillelse av alle boligene skulle gjøre opp timelistene. 

Dersom det her fremkom stor differanse i nedlagte timer, skulle dette legges til grunn for 

prissetting av det enkelte huset. Budskapet ble dermed at – ”du jobber for alle, men også for 

deg selv”.  

 

Oppsummeringen for prosjekt Moldekleiv viste at husstandene i snitt hadde jobbet ca. 500 

timer (over ca et år inkludert familie og venners innsats) og det var liten variasjon mellom 

husstandenes innsats (480-510) timer. Etter en fellesdiskusjon ble man enige om at man 

derfor ikke trengte å differensiere boligprisene. 

   

        Egeninnsats, motivasjon og uttelling for deltager 
 
Fra SBP sin side brukte vi mye tid på å formidle at alt som deltagerne gjorde selv var med på å 
senke felleskostnadene, og til syvende og sist sluttprisen på deres hus. Det ble presentert oppsett 
over hvor mange timer overtid den enkelte faktisk måtte arbeide i sine ordinære jobber for å dekke 
inn det det kostet å ha en tømrerlagsleder i arbeid en time. Ved å prissette for eksempel arbeidet 
med å panele vegger og tak dersom privat firma skulle gjøre jobben, synliggjorde (delvis) dette for 
den enkelte viktigheten av dugnad.  
 
En feil som ble gjort fra prosjektleder var at man fra dag èn presenterte en byggekalkyle hvor alle 
”selvbyggerjobbene” var trukket fra sluttsummen. Et mer pedagogisk opplegg ville nok ha vært å 
operere med fullpris kalkyle og så visualisere inntjeningen med utført selvbygging i form av 
fratrekk fra denne summen. Ved valgte modell opplevde nok deltagerne at jobben og innsparingen 
allerede var gjort, og at ytterligere innsats fra deres side var ”unødvendig”. 
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Det ble etablert et system med tillitsmann/kvinne blant deltagerne. Han/hun skulle fungere 

som et bindeledd mellom dugnadsgjengen og prosjektet. Viktige oppgaver var å melde tilbake 

om manglende materiell og utstyr, fronte saker som gruppen ønsket å ta opp med prosjektet, 

koordinere og sørge for at alle stilte på dugnad og melde tilbake om eventuelle 

uoverensstemmelser mellom gruppens medlemmer. Utover dette hadde selvbyggergruppen 

”fri tilgang” til både tømrer og prosjektleder via telefon.  

 

Hver nye selvbyggeraktivitet ble initiert med kurs og demonstrasjon avholdt av tømrer og 

prosjektleder. Det ble utarbeidet og delt ut skriftlige beskrivelser av oppgavene, samt at den 

enkelte fikk prøve ut oppgaven under overoppsyn av tømrer. Den enkelte måtte ha 

grunnleggende ”selvbyggerutstyr” (spikerbelte, hammer, tommestokk, stikksag), mens annet 

utstyr ble lånt av BP/TL. Modulproduksjonen foregikk i BP sin treavdeling. Tillitsmannen 

hadde fått utdelt nøkkel til lokalet, og gruppen stod fritt til å bruke lokalet utenfor ordinære 

arbeidstider på BP. Tømrer foretok stikkprøver for å hindre produksjonsfeil. 

Modulproduksjonen gikk over all forventning. Systemene vi hadde laget på forhånd fungerte, 

deltagerne var ivrige og fornøyde med arbeidet og fremdriften var minst så god som vi hadde 

forutsett. Etter hvert som grunn- og betongarbeidet skred frem på tomten og ringmurene stod 

ferdige, ble modulene kjørt ut til tomten der Tømrerlaget monterte moduler, og reiste huset.  

 

For meg har Tømrarlaget vore ein heilt avgjerande faktor for å oppleve 

deltakinga i prosjektet som vellukka. Saman med dei har eg brukt brorparten av 

tida som sjølvbyggjar. Utan deira kompetanse hadde eg ikkje blitt mykje til 

selvbyggjar, - og utan deira kompetanse som medmennske og tjommier hadde det 

ikkje vore så gøy. Cathrine, 34 år      

                             

 

Innsatsen som ble lagt ned av selvbyggerne var storveis – i perioder. Kledning, paneling og 

gulvlegging var oppgaver som ble utført med stort engasjement og med glimrende resultat. 

Isolering og maling var mindre ”givende” arbeid, og tok derfor lengre tid. Slik vil det være for 

de fleste i en byggeprosess.  

 

Flere ganger i denne prosessen, ble det utskiftinger av husstander i nabolaget. En ville flytte 

til Bergen, en mente at huset ville bli for lite og en ble permittert av prosjektgruppen. Tre nye 

husstander kom derfor til i løpet av byggeperioden. Slike utskiftninger er ikke ideelle for 
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prosessen, men de fire husstandene som til slutt flyttet inn, jobbet seg ”godt sammen” i løpet 

av byggeperioden som gjensto. 

 

I perioder hadde tømrer og prosjektleder store problemer med å skjønne hvorfor man ikke 

klarte å få gjengen til å stille samlet og til avtalt tid på dugnadene - selv etter flere 

ekstramøter, pedagogiske fremdriftsplaner, utallige ”peptalker” og andre fremstøt. 

Prosjektgruppen hadde tidlig ønsket at en arbeidsleder kunne følge prosjektet på 

ettermiddags- og kveldstid for å koordinere dugnadsavviklingen. Av ulike årsaker, primært 

økonomiske, var ikke dette mulig å få til. Mang en gang ble Per Bortens udødelige ord om ”å 

bære staur” sitert. Tre av deltagerne jobbet skift, to var eneforsørgere og en hadde en 

ryggskade som i perioder satte ham ut av sving. Listen kan utvides, men poenget er at det er 

slike forhold som er virkelige og som det må arbeide ut fra. I tillegg så man tidlig at den store 

drahjelpen fra venner og familie i stor grad uteble. Kritikere kan så stille spørsmålet om 

hvorvidt disse i det hele tatt skulle være med å bygge hus. Svaret vil da være at – Jo så 

absolutt. De har jo gjort det! Og med glimrende resultat. Det tok bare litt lengre til, og krevde 

litt mer av støtteapparatet. 

 

Vi var 4 husstandar med tilsaman sju ungar i 

spreidd aldar, tre kattar, ein hund og ein haug 

ulike historiar. Som folk flest. Vi, dei framtidige 

naboane, fekk brynt oss både sosialt og fagleg, 

noko eg trur kvar einskild og felleskapen har nytte 

av framover. Cahtrine 34 år. 

 

På Hjertås fulgte man samme prosjektmal som på 

Moldekleiv. Forskjellen lå likevel i antall husstander (6) 

og det faktum at selvbyggergjengen på Hjertås kunne 

nyte godt av at to av deltagerne også var med i Tømrerlaget. De to tilførte dermed både ekstra 

tømrerkompetanse til dugnadsgjengen, samt at det ble lettere å skape kontinuitet mellom 

arbeid på dagtid og på ettermiddag/kveld. I tillegg hadde man bevisst søkt etter, og tatt opp, 

noe eldre husstander (eneforsørger tidlig 40-årene og ektepar i slutten av 40-årene). 

Effektene av dette mener vi var gode i form av de tilførte ro, erfaring og sindighet til de andre 

yngre og mer ”energiske” deltagerne. ”Hjertåsgjengen” var i tillegg mer på ”selvdrift” enn 

forrige selvbyggergruppe. I hvert fall i lengre perioder av gangen. Det ga utslag i at gruppen 
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selv fikk bestemme når for eksempel modulspikringen skulle foregå (hvilke dager, hvem som 

stilte). Eneste avklaring som måtte gjøres i forkant var å etablere en felles dato for når alle 

modulene skulle være ferdigstilte. 

3.4.3 Konflikthåndtering 

Konflikter, uoverenskomster og misforståelser oppstår når mennesker jobber tett over tid. Fra 

prosjektets side var strategien å være tett nok på gjengen, få identifisert problemet og få 

deltagerne selv til å ta saker opp til felles diskusjon under fellesmøtene. Resultatene av 

denne konfliktløsningsstrategien var gode. For noen deltagere var det nesten overraskende at 

man faktisk kunne være enige om å være uenige. Prosjektet var representert og hadde mandat 

til å skjære gjennom, slik at en felles løsning ble valgt, selv om ikke alle var enige om denne. 

Bare det å være med å skape og delta på en relativt trygg arena der man kunne diskutere 

uenighet, var for flere en ny opplevelse.  

 

Prosjekt Hjertås hadde i tillegg den klare fordelen at man fra prosjektet sin side kunne bruke 

deler av prosjektmedarbeiderressursen som var etablert i 80 % fra 2007, inn mot 

selvbyggerne. Hun hadde tett kontakt med gruppen og ble ”en av dem” i betydningen av at 

hun ble ”brukt” som gruppens talsperson og allierte overfor prosjektet og kommunen. Rent 

pedagogisk fikk man også et verktøy i form av en ”good cop – bad cop” – dynamikk. Det 

klassiske rolledilemmaet som en ofte finner innenfor et tynt bemannet helse- og sosialsystem 

(der en sosialkonsulent skal si ja eller nei til økonomiske ytelser og samtidig motivere, nekte 

osv), ble dermed unngått.  

 

3.5 Avtaler og planer 
 

Noe av det vi har lært gjennom fem års prøving og feiling i SBP, er viktigheten av å være klar 

på ”hva vi selger”. Ved oppstart av prosjektet solgte vi i hovedsak en visjon - ”Vær med å 

bygg ditt eget hus!”. 

 

Veien fram for å gjøre visjonen virkelig, var uklar ved oppstart. I prosjektets første fase var 

det knyttet en del frustrasjoner til uvissheten om hvordan prosessen skulle foregå – og når ting 

skulle skje, ikke minst for de involverte deltagerne. Dersom visjonen ikke hadde blitt fulgt 

opp av mer konkrete målsetninger, rolleavklaringer osv, ville den lett kunne ende som en 

floskel.  
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Ved opptak ble deltagere oppfordret til å skrive under samtykkeerklæringer vedrørende 

bildebruk og mediadekning, samt fritak for taushetserklæring i relasjon til sentrale 

samarbeidsparter. Fra 2005/2006 ble det utarbeidet et avtaledokument som omhandlet hele 

prosjektdeltagelsesprosessen for prosjekt Moldekleiv. Dokumentet konkretiserer hva som 

skulle bygges (Melandshus - og ikke eneboliger på 180 m2) hvordan de skulle bygges, 

rolleavklaring mellom deltager - prosjekt, rettigheter og plikter for den enkelte deltagende part 

og oversikt over kostnader, samt fremdriftsplan. Kloke av skade satte man nå som en 

grunnregel at premissene i størst mulig grad skulle legges ved inntak/oppstart. Med et 

slikt standardkart i bunnen kunne man lettere gjøre individuelle tilpasninger og inkorporere 

erfaringer etter hvert som prosjektet skred frem. Deltagerne visste derfor i større grad hva som 

var forventet og hva målet var, systemene visste bedre hva som skulle leveres – og til hvilken 

tid. Fortsatt kan det være uenighet i prosjektgruppen i Meland om hvorvidt vi er gode nok på 

dette, men deler av vårt erfaringsgrunnlag tilsier at offentlige systemer har mye å tjene på å 

stramme opp i innsalgsfasen.  

 

Ved inntak/oppstart har man har muligheten til å legge føringer, gjøre nødvendige avklaringer 

og få viktige tillatelser som man ”i steget” (og særlig dersom det oppstår misnøye mellom 

yter og mottager), vanskelig vil få til. Dette gjelder på viktige områder som fritak fra 

taushetserklæring for å åpne nødvendige tverrfaglige samarbeidskanaler, felles regler/avtaler 

for rus/sprekk, med mer. Ved avtaler setter man premisser og noen rammer rundt kommende 

samarbeid og skaper en felles forståelse av hva som skal gjøres og ikke gjøres.  

 

I 2005 besluttet prosjektgruppen å sette fokus på at deltagere med behov for ”langvarige og 

koordinerte tjenester” skulle få en individuell plan (IP). På papiret er IP et utmerket verktøy 

for å koordinere, målsette og følge opp tjenesteyting til mennesker med behov for samtidige, 

langvarige og koordinerte offentlige tjenester (se Wisløf utvalgets rapport NOU 2005:3). Det 

har likevel vist seg vanskelig innenfor sykehus, sosialtjeneste og PLOMS å få effektuert IP 

som en pågående sosial prosess som faktisk gjør det den sier – å sørge for at tjenestemottager 

får nødvendige tjenester til rett tid av rett instans. 

 

IP har den svakheten for et prosjekt som SBP at den er frivillig. Vår erfaring er at husstandene 

med størst behov, også har størst problemer med å forstå nytten av en slik ”papirmølle”, og 

derfor ikke ønsker IP. I prosjektgruppen utviklet vi derfor heller en ”selvbyggerplan”. Denne 
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bygger på livsområdeinndelingene som ligger til grunn for de ulike IP - malene, men er 

forenklet. Selvbyggerplanen ble ikke ferdigstilt i tide til å bli anvendt i prosjektet, men inngår 

som styringsverktøy for tjenesteyting til målgruppen etter endt prosjekt.   

 

3.6 Tilstrekkelig individuell oppfølging?   
 

Våren 2005 diskuterte man i prosjektgruppen et forslag om å innføre en ordning med en los 

for enkelte av prosjektets husstander. Forslaget innebar at man skulle forsøke en ordning der 

de av husstandene med størst behov for ”koordinerte og helhetlige tjenester” skulle få særlig 

oppfølging/assistanse av en koordinator eller en los. Bakgrunnen for at forslaget ble fremmet 

var erfaringer og de store utfordringene vi sto overfor, særlig i forhold til målgruppen rus- 

rus/kriminalitet. Tanken med los-forslaget var at husstanden skulle ha èn person i 

tjenesteapparatet å forholde seg til; en person som kunne følge deltageren på ferden mellom 

sosialkontor, NAV, trygdekontor, lege, VOP, BUP, barnevern, tiltak, prosjektleder og eget 

hjem.  

 

Dagens førstelinjeordning, hvor saksbehandlere har individuelt ansvar for 30-50 klienter, ofte 

med særs varierende tjenestebehov, er ingen god ordning, verken for ansatte eller brukere av 

tjenestene. Dette kan synes å ramme de vanskeligst stilte brukerne hardest. Basert på 

erfaringene i Meland kan det være rimelig å anta at for eksempel et sosialkontor yter god og 

tilstrekkelig tjenesteyting til minst 90 % av sine brukere (prosjektleders estimat).   

 

For de 5-10 % med komplekse og sammensatte tjenestebehov som er brukere av et 

gjennomsnitts norsk velferdskontor, kan situasjonen oppleves annerledes. Man skal være godt 

fungerende og ha en langt over middels tålmodighet for å være fremgangsrike brukere av 

offentlige tjenester, særlig dersom dette impliserer mer enn ett kontor. Deltagerne må forholde 

seg til en rekke skriv og vedtak formulert på vanskelig forvaltningsnorsk, de pålegges 

koordineringsansvar for egen prosess - hente inn papirer, stå i kø på 800-numre, registrere seg 

på forskjellige kontorer – og alt dette bør skje i riktig rekkefølge. I tillegg er det forventet at 

den enkelte skal møte en rekke fagfolk (ofte i styrkeforhold 1:6-8) i ansvarsgrupper hvor 

deres liv fortelles om i forvaltningstermer og i lengde på vedtak.   
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Tanken var at en slik los-tjeneste burde tilbys deltagere i en vanskelig oppstartsfase, på en tid 

mens rus og fengselsliv fortsatt er friskt i minne, når trykket fra de offentlige etater er størst 

og behovet for avklaringer mest prekært. Når losen sammen med deltager hadde gjort sitt, 

kunne tjenesten trekkes ut - og ressursen frigis til bruk overfor andre. 

 

Forslaget strandet av flere årsaker. Det ble blant annet vist til: 

 

• At Meland kommune ikke hadde ressurser til å opprette en slik funksjon  
• Det problematiske med å forankre en slik funksjon innenfor gjeldene avdelingsstruktur 

og lovverk. 
• Utfordringen med å finne egnet person til en slik jobb. 
• Vanskeligheter med å forsvare en slik tjeneste overfor andre brukere av 

tjenesteapparatet som ikke fikk tilbud om los.  
• At dette brøt med idealet om brukermedvirkning 
• At dette var en overdimensjonering av deltagernes hjelpebehov 

 

Losen ble lagt på is, mens behovet for koordinering, oversettelse, motivering og tett kontakt 

med utvalgte deltagere forble det samme. 

 

Dersom vi skulle startet opp et 

selvbyggerprosjekt i dag ville vi ansett en 

tømrer II som kunne organisere, følge opp og 

samle dugnadsarbeidet på ettermiddags-, kvelds- 

og helgetid. Vi har opplevd perioder hvor 

dugnaden har vært vanskelig å gjennomføre og 

selvbyggingen har gått trått. En tømrer eller 

praktiker med interesse for tømrerfaget, hus og 

folk (en pensjonist, en betalt pårørende el. 

lignende) kunne fungert som et samlende punkt 

for selvbyggerne. En slik ressurs (kanskje i en 50 % stilling) hadde i tillegg til å forbedre 

dugnadsgjennomføringen, gitt verdifull avlastning til tømrerlagsleder og prosjektleder. 

 

 

 

 

 
 
Dersom planen går som den skal, ender Remi 
opp med både hus og fagbrev sommeren 2009. 
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KOMMUNALSJEFEN HAR ORDET  

                         

3.7 Bygging av tjenester - parallelt med hus og mennesker. Av kommunalsjef H/S 
Frode Wikne 

 

3.7.1 Ideologi og praksis 

Innen helse- og sosialtjenestene i Meland, trolig som i kommunene elles, spør en seg 

kontinuerlig om ”tilbuds og tiltakskartet” virkelig er tilpasset ”behovs- og brukerterrenget” – 

eller om det i virkeligheten er omvendt.  

 

Meland kommunes visjon er ambisiøs, og kan lett fremstå som en floskel dersom 

tjenesteapparatet og tjenestemenyen ikke daglig medvirker til at den enkelte, og da spesielt de 

av innbyggerne med de tyngste og mest utfordrende livene, virkelig opplever seg inkludert i 

”samfunnet for alle”, heller enn stigmatisert og på utsiden.  

 

Gode holdninger og velment ideologi må synliggjøres i praksis: fra politiske prioriteringer, 

via administrative og faglige valg og helt til ”sannhetens øyeblikk” - møtet mellom brukeren 

og tjenesteyter og det sistnevnte har å tilby. 

 

Gjennom Sjølvbyggjarprosjektet har vi hatt som ambisjon å fokusere på tjenesteutvikling i 

tillegg til husbygging. Dette gjelder både det tverrfaglige samarbeidet innen helse- og 

sosialtjenestene, men også ut mot nære samarbeidspartnere som for eksempel 

skole/oppvekstsektor, drift/vedlikeholdssektor og kommunens VTA - bedrift (Meland 

Arbeidssenter). I lys av visjonen om å utvikle ”et samfunn for alle”, ble tjenesteapparatet 

gjennom prosjektet tvunget til å stille seg følgende grunnleggende spørsmål: 

 

• Er tjenestemenyen i praksis bred nok for å ”treffe” våre ulike målgrupper, 
enkeltmennesker og deres individuelle behov? 

• Er tjenesteapparatet i praksis organisert helhetlig og koordinert nok til virkelig å 
bidra til positiv endring for dem med de største og mest sammensatte behovene? 

• Er tjenesteyterne i praksis de rette mht kompetanse og personlige egenskaper i 

forhold til å kunne møte det store og individuelle brukermangfoldet? 
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Å drive prosjekt parallelt med daglig drift er en krevende øvelse for både ledere og ansatte. 

Jeg vil likevel hevde at gevinsten har vært langt høyere enn prisen i forhold til at vi gjennom 

prosjektperioden har oppnådde enkelte konkrete resultater: 

 

Tjenestemenyen er utvidet - både i forhold til innarbeidet modell for etablering av 

vanskeligstilte i gode boliger, samt arbeids-/sysselsettings-/opplæringstiltak på ulike nivåer 

(Tømrarlaget, Byggeplassen). En har gjennom prosjektet fått styrket fokus på rus og 

rusrelaterte problemer, og gjennom nevnte tiltak funnet t ilbud som skaper håp og positiv 

endring hos flere med omfattende livsproblematikk. Å sikre mennesker en god bolig i et 

positivt bomiljø og et meningsfylt arbeid/sysselsetting, er avgjørende faktorer for annen helse-

/sosialfaglig intervensjon - og må fokuseres på samtidig med sistnevnte.  

 

Tjenesteapparatet i kommunen samlet sett har ”bygd seg sammen” – på tvers av psykisk 

helsetjeneste, sosialtjeneste og drift- og vedlikeholdstjeneste. En har gjennom definert 

samarbeidsavtale tatt tak i både vedlikeholdet av kommunale boliger og oppfølgingen av 

menneskene som holder til i boligene. En har hatt kontinuerlig fokus på kommunens 

arbeidsform knyttet mot individuelle tverrfaglige ansvarsgrupper, og erkjent at det er behov 

for differensiert innsats alt etter type funksjonshemming, diagnose og generelt individuelt 

hjelpebehov. Videre har en, for eksempel innen psykisk helsetjeneste, utvidet bredden på 

tiltakene gjennom å ansette vernepleiere med rus og rehabiliteringskompetanse, begge med 

svært fleksibel arbeidstid (ut over kontortid) og med mandat til å prioritere få, men svært 

krevende brukere. Satsingen innen Sjølvbyggjarprosjektet er her satt i sammenheng med 

opptrappingsplanen for psykisk helse. 

 

Tjenesteyternes ”fagspekter” er økt - bla. gjennom rekruttering av nye medarbeidere som 

tømrer og pedagog - som viktige supplement til vår tradisjonelle helse- og sosialfaglige 

kompetanseprofil. Formalkompetanse blir ofte for ensidig fokusert og mindre vekt blir lagt på 

aktuelle søkere som i kraft av sine personlige egenskaper og/eller alternative bakgrunn, 

supplerer den spisskompetansen som er en nødvendig del av bredden i tverrfaglighet som 

kreves for å ”treffe” enkeltmennesker og skape endring. Å kombinere personell med både  
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tradisjonell fagutdanning og håndverkere med evne og interesse for arbeid med mennesker, 

har vært en viktig suksessfaktor.  

3.7.2 Forankring – på faglig, administrativt og politisk nivå 

Sjølvbyggjarprosjektet er komplekst, og har utfordret den kommunale organisasjonen på alle 

nivåer. Prosjektet har gitt den kommunale organisasjonen en viktig arena for ”tverrfaglig og 

tverrsektoriell trening” - både på administrativ/faglig og politisk banehalvdel.  

 

Av nyttige erfaringer (sett fra undertegnedes ståsted) kan nevnes: 

 

• Det er et klart lederansvar å stimulere/motivere til utviklingsarbeid (selv om dette kan 
komme i tillegg til ordinære oppgaver). 

• Prosjektarbeid skaper en offensiv holdning i et økonomisk trangt utgangspunkt (jfr. 
ROBEK – statusen til kommunen), og virker positivt holdningsskapende og motvirker 
den defensive tankegangen om ”hadde vi bare hatt .. så kunne vi .. ” 

• Positive resultater skaper omdømme og kan gi effekt på både i forhold til å beholde 
dyktige medarbeidere og rekruttere nye. Utfordringen ligger i å ikke overse/”glemme” 
ansatte som ikke er involvert i ”det nye og spennende”. 

 

En helt avgjørende faktor for Sjølvbyggjarprosjektet har vært solid forankring på ulike nivåer: 

 

Prosjekt 
gjeldsrådg.  

Eksterne 
samarbeids- 

parter 

Oppfølgings- 
og botilbud 

(BKS) 

Psykisk 
helseteneste 

mfl Oppfølgings-
teneste for 
ungdom 

 
Tømrerlag 

 
Byggeplassen 

 
Prosjekt- 

gruppe SBP 

Andre 

 
Politisk  
støtte 

 
Selvbygger
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• Politisk forankring: 

 

Som ett av 13 ulike tiltak innen kommunens boligsosiale handlingsplan for perioden 2004-

2007, satte kommunestyret gjennom Sjølvbyggjarprosjektet et konkret fokus på 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Det vil alltid være en utfordring å skape tverrpolitisk 

enighet om satsinger og prioriteringer, kanskje spesielt mot tiltak som inkluderer betydelig 

ressursbruk (subsidierte tomter m.v.) mot mennesker hvis atferd og livsførsel bryter med 

normer og standarder i samfunnet. 

 

Å ha nettopp en slik tverrpolitisk vilje i bunnen, der en fra øverste ledelse av kommunen har 

klart å se sammenhengen mellom visjonen og den praktiske handlingen, har vært avgjørende. 

Politiske utvalg, formannskap og kommunestyre har vært entusiastiske og støttende - fra 

utgangspunktet og gjennom prosjektarbeidet der ulike ”knoppskytinger” i form av nye 

arbeids-/sysselsettingstiltak og stillinger har kommet til, og der prioriteringer av for eksempel 

øremerkede psykiatrimidler har vært gjort. En har gitt som en klar politisk føring at det er en 

offentlig oppgave å medvirke til å ”sette opp” og etablere boliger for vanskeligstilte. 

 

En klar styrke ift denne forankringen har vært en tradisjon i kommunen der arbeidsgrupper 

blir satt sammen på tvers av politikk og administrasjon/fag ved utarbeiding av planer. Så også 

på det boligsosiale området.  

 

Slik har en klart å følge ”den røde tråden” gjennom to valgperioder, inkludert skiftende 

sammensetting av tidligere formannskap/kommunestyre og ordførervervet. Den boligsosiale 

handlingsplanen ble på den måten et levende ”rammevedtak” som lå til grunn for godkjenning 

av det enkelte byggeprosjekt i formannskapet. Videre har en i tillegg synliggjort fremtidige 

oppdrag for Tømrarlaget i gjeldende økonomiplan for investeringer de neste fire årene. 

 

Etter positive vedtak både i kommunestyret og i styret for kommunens VTA - bedrift (Meland 

Arbeidssenter), sikres fast implementering av tiltakene Tømrarlaget og Byggeplassen 

gjennom at disse etter endt prosjektperiode (f.o.m. 1.1.09) legges inn under nevnte bedrift. 

 

• Administrativ forankring: 
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I forhold til ”kommunalsjefsnivået”, vil undertegnede trekke frem følgende sentrale 

momenter: 

 

En har vektlagt sammenhengene mellom ulike delplaner - boligsosial handlingsplan, plan 

for psykisk helsetjeneste og pleie- og omsorgsplan, i tillegg til økonomiplaner. I forhold til 

tidligere nevnte ”brede og samtidige” satsing på enkeltmennesker, må aktuelle 

del/sektorplaner koordineres. Som eksempel kan nevnes realisering av boliger som mennesker 

i alle aldre har råd til å bo i (boligsosial handlingsplan og pleie- og omsorgsplan) gjennom 

medvirkning i utførerleddet av Tømrarlaget/Byggeplassen (rehabilitering/opplæringstiltak 

finansiert på arbeidsledersiden av bla psykiatrimidler). 

 

Satsingen knyttet mot bostedsløshet er i utgangspunktet fundert i et samarbeid mellom fem 

departement. En må se tilgjengelige midler knyttet mot ulike statlige satsingsområder i 

sammenheng – for eksempel psykiatrimidler, tilskudd frå Husbanken og satsinger knyttet 

mot rus finansiert gjennom Sosial- og helsedirektoratet.  

 

I forhold til å sikre så bred tverrfaglig innsats som mulig, vil undertegnede mene at 

kommunens generelle organisering er gunstig - herunder en tre-nivåsmodell der ekstern 

prosjektleder ut fra prosjektets kompleksitet har hatt nytte av to kommunalsjefer som har 

mulighet for å dra ressurser sammen og holde nødvendig trykk inn mot ulike deler av 

organisasjonen, noe et rådmannsnivå i en kommune på vel 6000 innbyggere kanskje ikke ville 

hatt samme mulighet til.  

 

• Fagavdelingsnivået 

 

For å forankre prosjektet på ”avdelingsnivå” (her i hovedsak innen helse- og sosial, samt 

drift/vedlikehold) har en fra starten hatt som ambisjon å holde informasjon og bevissthet rundt 

de tre grunnleggende spørsmål som er nevnt innledningsvis: 

 
 Er tjenestemenyen i praksis bred nok til å ”treffe” alle våre målgrupper? 
 Er tjenesteapparatet i praksis organisert helhetlig og koordinert nok til å bidra til 

positiv endring for enkelte? 
 Er tjenesteyterne i praksis de rette mht kompetanse og personlige egenskaper i forhold 

til å kunne møte det store og individuelle brukermangfoldet? 
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For å skape engasjement rundt prosjektet, har en forsøkt å kontinuerlig holde fokus på ”det 

store bildet”, eller det som kan sammenfattes som kommunens ”kinderegg-filosofi”. 

Inkludert i denne ligger det å synliggjøre gevinster på ulike nivåer: 

 

For brukeren gjennom at en opplever et helhetlig og koordinert tiltak på tvers av 

tjenesteområder som gjennom å virke ”samtidig”, også skaper konkret endring av 

livssituasjonen (etablering i god bustad, påbegynt eller ferdig utdannelse, økt 

mestringsevne/selvbilde, bedret økonomisk situasjon, inkludering i lokalsamfunnet, generell 

bedring av helse m.v.). 

 

For det kommunale tjenesteapparatet gjennom å oppleve at en lykkes i forhold til brukere 

med komplekse liv gjennom effektiv tverrfaglig og tverrsektoriell intervensjon. For 

kommunen generelt gjennom å se økonomiske effekter som resultat av mer rasjonell og 

helhetlig arbeidsform og etablering av nye boliger (reduserte kostnader på 

sosialhjelpsbudsjettet, reduksjon i antall dyre private leieavtaler, salg av eldre 

vedlikeholdskrevende boligmasse, mindre slitasje/hærverk på eksisterende boligmasse m.m.).  

For lokalsamfunnet/regionen gjennom å oppleve redusert kriminalitet.   

 

Ved avslutningen av Sjølvbyggjarprosjektet er det utvilsomt et faktum at fagavdelinger innen 

kommunen gradvis har sett disse effektene. Å få en økt bevissthet i forhold til at en bidrar fra 

sitt ståsted opp mot en større sammenheng, oppleves som motiverende for den enkelte ansatte. 

3.7.3 ”I etterpåklokskapens lys” – en oppsummering 

Mitt innlegg reflekterer så langt positive erfaringer som igjen forhåpentligvis gjør at andre 

kommuner får lyst til umiddelbart å ”gyve løs” på boligsosiale utfordringer - og med 

boligbygging som en basis sikre bygging av kommunale tjenester og bygging av mennesker 

generelt. 

 

Den positive evalueringen må likevel balanseres noe gjennom å presentere enkelte tema som 

har representert utfordringer i prosjektperioden. Utfordringer som på lik linje med de 

positive erfaringene kan være nyttig for andre å reflektere rundt: 

 

• Prosjektarbeid parallelt med ordinær drift: 
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Samtidig som prosjektet har ført til mye læring og utvikling, ser en i ettertid at en har 

undervurdert ressursbehovet. Til tross for ressurser til ekstern prosjektledelse, har 

prosjektarbeidet i perioder krevd i overkant mye av ordinære stillinger. En sterk grad av 

”dugnadsånd” har på mange vis holdt prosjektet i gang, men omfanget og kompleksiteten har 

tidvis vært i overkant stor sett ift tilgjengelige ressurser. Konsekvens av dette har bl.a. vært at 

en ikke har klart å holde oppsatte frister for fremdrift.  

 

Det er videre en erkjennelse at en i større grad kunne fokusert mer på kontinuerlig og 

tilstrekkelig informasjon om prosjektet internt i organisasjonen. Undervurdering av ansattes 

(og spesielt de som ikke er regelmessig involvert) informasjonsbehov har ført til unødige 

frustrasjoner og misforståelser. Da Sjølvbyggjarprosjektet bl.a. understreker viktigheten av 

samhandling mellom mange instanser – ikke minst og på tvers av helse-/sosial og teknisk 

sektor, burde en ha kvalitetssikret informasjonsstrømmen bedre. 

 

Å lykkes med et prosjekt, inkludert det å vinne flere nasjonale priser, kan umiddelbart 

oppleves som udelt positivt. Det blir naturlig (for prosjektmedarbeiderne) å fokusere på de 

positive sidene, samt ta det for gitt at alle andre gleder seg like mye. Å være bevisst på å ikke 

”glemme” de som ikke er involvert direkte i slike ”suksesshistorier”, men som kanskje i 

perioder må ta et ekstra tak i daglig drift for at andre skal få frigjort tid til prosjekter, er viktig.    

 

• ”Helhetlig og koordinert”: 

   

Med basis i husbygging har Sjølvbyggjarprosjektets ambisiøse mål om kunne utvikle 

tjenestene i forhold til å virke så ”samtidig” som mulig rundt deltagerne med de største og 

mest sammensatte problemene, medført tidvis sterkt engasjerende debatter i prosjektgruppa. 

 

Undertegnede ser det som naturlig at det har kommet frem ulike syn på hvordan en best mulig 

skal ”bygge” mennesker med omfattende rus/atferds/kriminalitetsproblemer. Når en gruppe 

fagmennesker (med ulik bakgrunn og kompetanse) kommer sammen og virkelig mener å 

kunne utforme en modell som kan skape endring for enkeltpersoner som diverse tradisjonelle 

”behandlings-/forvaltningssystemer” ikke har vært i nærheten av å oppnå resultater i forhold 

til, vil det oppstå viss grad av temperatur i debattene. 
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Prosesser rundt enkelte deltagere i Sjølvbyggjarprosjektet har tidvis vært svært utfordrende og 

dels svært tunge. En har til fulle fått synliggjort en rekke utfordringer når det etablerte 

kommunale apparatet utfordrer seg selv gjennom å møte ny kompetanse, nye ideer og en noe 

annerledes arbeidsform som del av et komplekst ”byggeprosjekt”. Prosjektgruppen er ved 

avslutningen av prosjektet fremdeles delt i sin oppfatning av deler av hva en ”byggeplan” for 

de ”tyngste brukerne” skal inneholde av bl.a. struktur og fremdrift. 

 

Det er likevel undertegnedes klare konklusjon at prosjektet har ført med seg helt nødvendig 

bevegelse i det etablerte apparatet. Prosessen må sees på som én nødvendig øvelse i forhold til 

å evne å stille spørsmål ved egen praksis, samt å konkludere med at enkelte elementer i denne 

er tjenlig for brukerne, mens andre med fordel kan endres eller forkastes. 

 

Det kommunale apparatet vil fremover bli utfordret til å videreforedle, og ytterligere forankre, 

modellen - til beste for eksisterende brukere og fremtidige målgrupper.  

 

Bygging av mennesker gjennom hus og tjenestebygging er en kontinuerlig prosess – og selv 

om både direkte og indirekte medarbeidere i Meland kan være stolte over oppnådde resultater 

i prosjektperioden, har vi fremdeles mange uløste utfordringer foran oss i ”samfunnet for 

alle”.        
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KAPITTEL 4 

INFORMASJON OG FORMIDLING 
 

 

Sjølvbyggjarprosjektet har hatt status som nasjonalt pilotprosjekt i Husbanken. Dette 

impliserte blant annet at prosjektet har hatt et særlig ansvar og en forpliktelse knyttet til 

formidling til samarbeidsparter, til andre norske kommuner og til statlige departement. 

Oppgaver knyttet til informasjonsspredning og formidling har vært høyt prioritert i prosjektet 

siden oppstart. Dette har vi effektuert som deltagere og foredragsholdere på seminar og 

konferanser, som konsulenter for enkeltkommuner som ønsket inspirasjon og ”fødselshjelp” 

til egne prosjekter, som verter for en rekke besøk/befaringer fra kommuner, Fylkesmenn og 

andre, samt gjennom synlighet i lokale, regionale og nasjonale medier og en rekke 

fagtidsskrift. I kjølevann av at prosjektet i 2006 vant både Tiltaksprisen for bostedsløshet og 

Det Nytter – prisen, steg interessen for SBP til uante høyder, og Meland kommune har nå hatt 

representanter fra over 100 norske kommuner på besøk.  

 

I dette kapittelet fokuseres det på hvilke informasjonstiltak som ble initiert, hvilke kanaler 

som er valgt, hvilken omtale prosjektet har fått og hvilke implikasjoner dette har hatt.  

 

4.1  Et synlig prosjekt  
 
Prosjektets synlighet i det offentlige rom har i all hovedsak vært positiv for prosjektet, dets 

deltagere og for kommunen og vi håper også for det boligsosiale fagfeltet før øvrig. Denne 

synligheten har gitt prosjektet en merverdi, et omdømme og en eksistens som overstiger det 

enkelte byggeprosjektet, tiltaksetablering og den enkeltes innsats som prosjektdeltager. 

Formidlingen utad, særlig gjennom media, har likevel hatt noen negative effekter. Enkelte 

avisers periodevise ensidige fokusering på prosjektdeltagerne med rus- og 

kriminalitetsbakgrunn har gjort at deltagere, naboer, lokalsamfunn og kommunepolitikere ble 

skeptiske til prosjektet og deltagerne i sin helhet.  

 

Utgangspunktet for det høye aktivitetsnivået innenfor formidlingsområdet, var en erkjennelse 

av at informasjon er viktig. God informasjon ses kanskje som en selvfølgelighet, men er like 
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fullt et område som ikke kan understrekkes tydelig nok. SBP har siden oppstart bestått av en 

lang rekke forskjellige prosesser som har involvert mange personer, fagmiljøer, institusjoner 

og oppgaver. Dette medfører i seg selv et stort behov for deling av informasjon og for 

oppdateringer og inkludering av ulike 

deler i et hele. Behovet for effektive 

kommunikasjonskanaler utover direkte 

samtale/samhandling med deltagere og 

samarbeidsparter, har i tillegg vært 

absolutt nødvendig av ressurshensyn.     

 

Tradisjonelt sett foregår store deler av 

det kommunale arbeidet uten at mange 

er klar over det (før det uteblir) og mye 

av det som blir gjort er av slik karakter 

at det blir ”tatt for gitt” i det daglige. 

Likeledes har aktiviteten til vanskeligstilte grupper - subjektene i prosjektet - ingen tradisjon 

for å bli omtalt i positive termer. Dersom vanskeligstilte får en stemme i det offentlige rom, er 

det som oftest i form av negativ omtale - som offer, eller som passive klienter. Prosjektets 

bevisste valg å formidle og informere var i tillegg et ønske om å formidle menneskelig 

kreativitet, fortelle om innsatsvilje og ”guts” og om å bidra til å gi synlighet til ressurser og 

potensialer som ikke i stor nok grad blir anerkjent i offentlig (lokal og nasjonal) debatt og 

diskurs. Denne synlighet håper vi kan bidra til å påvirke den velferdspolitiske kursen 

fremover, samtidig som vi har fått erfart viktigheten av å gi den enkeltes individuelle prosjekt 

en plass i et hele som er større enn den selv. 

 

Kort oppsummert har prosjektet sett det som viktig å få til en god informasjon internt, samt en 

pågående formidling til eksterne parter. En rekke av tiltakene som beskrives i det følgende var 

helt og holdent avhengig av at vi fikk styrket prosjektet med en prosjektmedarbeider i 50 % i 

2005 (80 % fra 2007), samt økt formidlingstilskudd fra Husbanken etter søknad om dette.  

 

 

 

 
Tidligere ordfører Solbjørg Åmdal Sandvik tar i mot ”Det 
nytter”-prisen fra tidligere Arbeids- og 
inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Foto: Ivàn 
Kverme. 
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4.2 Informasjon internt  
 

Målgruppen for den interne informasjonsformidlingen har primært vært prosjektdeltagere og 

det kommunale systemet innenfor både administrasjonen og det politiske nivået. Av særlige 

tiltak for deltagerne kan nevnes: 

 

• Deltagermøter (felles for alle 
deltagere, for det enkelte prosjekt og 
med enkeltdeltagere etter behov). 

• Samlinger rundt milepæler i 
husbyggingen (for eksempel 
anbudsåpning, kranselag, 
hustildeling, innflytting, opplæring 
og kurs). 

• Direkte kommunikasjon på telefon 
og/eller e-post (fra prosjektleder, 
prosjektmedarbeider, 
tømrerlagsleder, medlemmer av 
prosjektgruppen). 

• Brev/skriv/vedtak/kontrakter. 
• Involvering i formidling (for eksempel avis) av enkelte deltagere. 

 
 

Behovet for informasjon kan til tider synes uendelig og grenseløst, og vi ser stor nytte av at 

kommunikasjonen med deltagerne har skjedd på mange arenaer og gjennom flere kanaler. 

Erfaring fra vårt prosjekt, samt fra kommunens tidligere arbeid med de noe mer ”utfordrende” 

målgruppene i prosjektet, tilsier at det har lett for å oppstå rykter - folk som har ”hørt noe”, 

andre som skryter på seg særordninger osv. I perioder har vi også hatt disse utfordringene. 

Det kan virke som det er en utbredt praksis å bruke mye tid og energi på å få avklart hva 

andre har fått tildelt av ulike ressurser (sosialhjelp, motivasjonsstønad, arbeidskontrakter, 

tomter, lovnader, osv). De negative effektene av slik ryktespredning kan være store og kan 

virke demotiverende på, for eksempel, et dugnadslag. Vi har derfor brukt mye tid på å gi 

korrekt og tilstrekkelig informasjon om felles anliggende, og brukt mye tid på å formidle at vi 

etablerer likeverdige, men ikke like tilbud og ordninger for våre deltagere.  

 

Jevnt over er erfaringene med tett og bred deltagerkommunikasjon positive. Sammen med 

deltagerne har vi klart å holde fokus på en felles fremdrift og felles mål, og den enkelte har en 

opplevelse av å ha kanaler for å ta opp individuelle forhold eller andre personlige saker. 

 

 
 
Flagget må til topps når man feirer kranselag! To hus 
på Hjertås er tette og arbeidet med de fire neste kan 
fortsette.  
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Internt i kommunen har vi:  

 

• Hatt en tverrfaglig prosjektgruppe som har tatt med prosjektinformasjon tilbake til sine 
avdelinger. 

• Finansiert og initiert ulike kurs (webopplæring, motorsag) og seminar (vedrørende 
boligsosialt arbeid, ekskursjoner til relevante tiltak m.m.). 

• Informert og deltatt i tverrfaglige interne seminar. 
• Hatt ansatte i ordinære tjenester engasjert i prosjektarbeid. 
• Hatt faste møter i formannskapet, samt informert i kommunestyrer. 
• Engasjert kommunalt ansatte i formidlingsoppdrag, særlig ved besøk fra andre 

kommuner, samt representasjon på konferanser eksternt.  
• Påtatt oss ansvar og oppgaver i bolig- og tiltaksrelaterte tjenester som ikke 

umiddelbart hørte inn under SBP (bla initiert utarbeidelse av informasjonsbrosjyrer til 
bruk av i ordinær publikumsinformasjon, brosjyrer og informasjonsmateriell til 
tiltakene, utvikling av hjemmeside, samt revidering av BSHP for perioden 2008-2011)  

• Informert og vært i dialog med lokalpolitiske partier og representanter, samt relaterte 
kommunale selskap. 

 

Ved ansettelse av prosjektmedarbeider i 2005, ble SBP i stand til å kunne etablere to viktige 

informasjonskanaler - egen webside og eget nyhetsblad.  

 

Websiden - www.sjolvbyggjarprosjektet.no 

Behovet for en samlende informasjonsportal var stort. Grunnet manglende ressurser i 

kommunens IKT-avdeling, måtte SBP bygge portalen fra grunnen. Prosjektet arrangerte et 

internt opplæringsseminar i ”portal i portal” for ulike fagavdelinger med instruktør fra 

kommunens programvareleverandør. SBP kjøpte deretter et eget domene for sine sider. 

 

Ønsket fra prosjektet sin side var å etablere relativt omfattende nettsider med nyheter om 

byggeprosjektene, informasjon om tiltak i kommunen, utlysningstekster og info om 

deltagelse, tidsfrister, generell bakgrunn for prosjektet, kommunens filosofi, andre planer og 

rapporter, linker til andre prosjekt og samarbeidsparter. Vi har fått positive tilbakemeldinger 

på sidene generelt. Vi ser at sidene har vært en kanal for Husbanken til å oppdatere egne sider 

og som referanse ved henvendelse fra andre om informasjon.  

 

Kun en person hatt ansvar for dette gjennom hele perioden, og da som én av en rekke 

oppgaver. Vi ser at vi ikke har klart å holde siden så godt oppdatert som vi ønsket, men 

vurderer likevel nytten og verdien av websiden som positivt.  
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Nyhetsbladet ”Sjølvbyggjarnytt” 

Utgangspunktet for utgivelsene var at mottagerne fantes internt i kommunen, utad til andre 

kommuner (som allerede hadde vært på synfaring, eller av andre grunner ønsket å ”følge 

med”), og ikke minst skulle bladet være en kanal ut til deltagerne. I tillegg har nyhetsbladet 

blitt lagt ut på de ulike avdelingene, delt ut før hvert kommunestyremøte og til andre 

samarbeidsparter. Alle utgavene av 

Sjølvbyggjarnytt har blitt lagt på nettsidene i sin 

helhet.  I perioden februar 2006 til desember 2008 

har det blitt sendt ut 12 blader. Det har gått ulike 

tid mellom utgivelsene, med et snitt på ett blad pr. 

2-3 måned.  

 

Hovedfokus for sakene var å oppdatere involverte 

parter om byggeprosjektene i form av mange 

bilder som viste aktiviteten og framdriften i de 

ulike prosjektene, samt intervjuer med deltagere. Bladet har hatt en ”leder” som har forsøkt å 

kommentere på overordnede problemstillinger i boligpolitikk med kommentarer til pågående 

diskusjoner/utfordringer som har dukket opp etter hvert som prosjektet har utviklet seg. 

 

Utarbeiding av til dels omfattende nyhetsblader er tidkrevende og et arbeid som vanskelig 

ville latt seg gjøre uten ekstra ressurser på dette. Tilbakemeldingene prosjektet har fått på 

utgivelsene er likevel så gode at en slik prioritering kan anbefales med de ringvirkninger dette 

har fått, ikke minst i forhold til at innholdet i stor grad handler om og er adressert til 

deltagerne selv. Bladene har i hovedsak blitt skrevet av prosjektmedarbeider, med unntak av 

”lederen”. Dersom ressurser ikke er tilgjengelige i like stor grad, kan man legge opp til større 

grad av medvirkning fra andre (både deltagere, andre i kommunen og andre som kan yte 

bidrag) og eventuelt styrke denne type formidlingsarbeid gjennom søknad om 

kompetansemidler formidlet av Husbanken.  

 

4.3  Formidling eksternt 
 

4.3.1 I forbindelse med byggeprosjekter 

 
 
Nyhetsbladet ga mulighet til å dele 
informasjon om blant annet utviklingen på 
byggeprosjektene til mange ulike aktører.  
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De ulike entrepriseformene i prosjektet har alle hatt i seg en større kompleksitet enn ordinære 

byggeprosjektet. Ikke bare har private 

aktører bygd hus for kommende 

boligeiere, men de kommende 

boligeierne har også vært en særs 

heterogen og spennende samling 

husstander, som i tillegg til å skulle eie, 

også skulle være med å bygge selv. 

Kommunen har vært en sentral aktør 

(med sine regelverk, prosedyrer og 

irrganger) og oppmerksomheten rundt 

det enkelte prosjekt har vært stor både 

fra lokalsamfunn og media. 

Prosjektgruppen var derfor opptatt av å 

informere bredt og godt både før, under 

og etter (dog i noe mindre grad) 

boligetableringene. Av særlige tiltak kan 

nevnes: 

 

 

• Alle private entreprenører ble før oppstart invitert til en samling der prosjektet ble 
presentert i hele sitt mangfold og med sine særlige hensyn. Det ble her oppfordret til 
gjensidig smidighet og fleksibilitet. 

• Alle private entreprenører har blitt inviterte til kranselag og innflyttingsmarkeringer. 
• Prosjektleder har servet de ulike fagene med fremdriftsplaner, bistått i koordinering 

mellom fagene og hatt tett dialog med de enkelte fagene. 
• Månedlige byggemøter på byggeplass. 
• Tilgjengelig teknisk sjef som har gitt den enkelte entreprenør god og rask oppfølging 

og assistanse ved behov. 
 

Vi har generelt gode erfaringer fra vårt samarbeid med eksterne entreprenører, noe som dels 

kan spores til de ulike informasjonstiltakene og oppfølgingen som har pågått i prosessene. 

Som kommunal boligbygger har ikke prosjektet hatt den fordelen som andre aktører på 

boligmarkedet har - å kunne anvende de firmaer og leverandører som man har gode erfaringer 

med og som man er kjent med å samarbeide med. Behovet for informasjon, sikring av 

fellesforståelse og rutiner for rask oppdatering i forhold til endringer, er derfor av stor 

 

Markering av ferdigstilt uteområde ved Knarretun. Flere av 
deltagerne deltok på kurs i tørrmuring i regi av Haakon Aase 
ved Norsk Handverksutvikling.  
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viktighet. I et byggemarked som i hele vår byggeperiode har vært overopphetet og travelt, har 

dette gjort sitt til at firmaene har levert, samarbeidet godt og nok til tider har hatt en 

opplevelse av å bidra til noe spesielt og viktig. 

 

Et av momentene som tidlig ble tema for prosjektgruppen, var mulige tilnærmingsmåter til 

eventuelle klager eller uttrykt misnøye blant nabolag eller i lokalsamfunnet ellers. Dette ble 

særlig aktualisert i et av våre første prosjekter. Det finnes ikke noen ”smørbrødliste” som kan 

følges for å unngå debatt/konflikt med naboer til kommunale boligprosjekt. Vurderingen av 

eventuelle reaksjoner fra naboer og lokalsamfunn på bosetting av prosjektdeltagere, fikk et 

forsterket fokus i prosjektgruppen etter overnevnte episode. Tema som ble diskutert var: 

 

• På hvilken skal måte slike utspill møtes?  
• I hvilken grad skal informasjon om deltagere komme fram i sammenhenger der naboer 

er involvert? 
• Hvor mye kan og bør man informere om i forkant og underveis?  
• Skal (og kan) deltagerne selv engasjeres i informasjonsprosesser til nabolaget? 

 

Den mest åpenbare løsningen på flere av disse utfordringene lå i å fokusere på at vi i 

prosjektet lager standard norske nabolag og ikke særboliger for spesielle grupper innbyggere. 

Med et slikt utgangspunkt punkterer man diskusjonene som man ofte opplever i kommunale 

boligsosiale prosjekt som altfor ofte tar form av samlokalisering av tunge brukere i en 

bolig/blokk/område. Resultatet av slike ”stunt” blir ofte en reaksjon kjent som NIMBY – 

effekten (Not In My Back Yard). Det å unngå gruppevise lokaliseringer eller 

”kategoriboliger” har siden 80-tallet vært sentral politikk i kommunen og denne tanken føyer 

seg derfor inn i et tankesett med tradisjoner i lokalsamfunnet, kanskje best oppsummert i 

kommunens visjon ”Meland – et samfunn for alle”. 

 

I kommende prosjekter ble man derfor mer bevisste på å sende ut korrekt og tilstrekkelig 

informasjon til naboer i forkant av oppstart: 

 

• På Moldekleiv, der eneste umiddelbare nabo var en barneskole, tok prosjektet kontakt 
med rektor og gav informasjon om omfang, vurderinger som var gjort på generelt 
grunnlag, fremdrift og navn og nummer til en fast kontaktperson (prosjektleder) i 
kommunen. SBP inviterte dessuten seg selv til et FAU - møte på skolen hvor samme 
informasjon ble gitt. 

• På Hjertås laget vi en detaljert ”prosjektbeskrivelse” der bilder av hustegningene, 
generell informasjon om prosjektet, regler for deltagelse og bosetting, en generell 
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beskrivelse av husstandene (størrelse, antall barn) og en fremdriftsplan var tatt med. 
Dette informasjonsskrivet ble distribuert direkte i postkassene til berørte naboer, og 
inneholdt også kontaktinfo og en oppfordring til å kontakte prosjektleder ved behov. 

 

SBP har opplevd få saker hvor misnøye eller klager har kommet fram fra nabolag eller fra 

lokalsamfunnet generelt. Faktisk har den ofte fryktede NIMBY - effekten knapt vært merkbar 

i våre prosjekter (bortsett fra i ett tilfelle), og har på ingen måte gjort det vanskelig å 

planlegge eller gjennomføre de kommunale byggeprosjektene. Konklusjon er at informasjon 

i forkant av oppstart og en ambisjon om å skape en følelse i nabolaget av å ha blitt tatt med i 

prosessene, ofte vil være tilstrekkelig. I tillegg er det overhengende sannsynelig at SBPs 

prosjektmodell som legger opp til og tilrettelegger for ”ordinære” nabolag med en variert 

målgruppe, er av vesentlig betydning. 

4.3.2 Fagmiljøer og media  

Som tidligere nevnt har det vært del av et mandat og en bevisst strategi at SBP skulle ha en 

synlig og formidlende profil. Dette føler vi at vi har fått til. Fra 2005-2008 har prosjektet hatt 

mellom 25-40 formidlingsoppdrag hvert år. Vi har:  

 

• Deltatt på seminarer og konferanser.  
• Tatt i mot andre kommuner (både enkeltvis og gruppevis - særlig gjennom de 

regionale kommunenettverkene organisert av Fylkesmennene)  
• Fulgt opp og bistått enkeltkommuner med planlegging og oppstart av egne, lignende 

tiltak. 
• Informert i ulike kommunestyrer og politiske partisamlinger.  
• Formidlet til ulike brukerorganisasjoner  
• Holdt seminar for VOP’er og i Kriminalomsorgen. 
• Undervist i videreutdanning i boligsosialt arbeid, HIB. 

 

Vi har også brukt/blitt brukt av en rekke ulike pressemedier: 

 

• NRK (Puls) 
• TV2 (Magasinet) 
• TV Norge 
• BergenTV 
• VG 
• Dagbladet 
• Klassekampen 
• Dagen 
• Bergens Tidende 
• Bergen Arbeiderblad 
• Lokal presse (Strilen og Nordhordland) 
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• Ulike tidskrift (Fontene, Mot Stoff, Megafon) 
• Andre 

 
Alt i alt har dette skapt et svært synlig prosjekt. Vi har mottatt flere ministerbesøk og kommet 

i kontakt med en rekke spennende og kreative personer og miljøer over hele landet. I det store 

og hele har deltagere, prosjektansatte og kommunalt ansatte fått en opplevelse av å være med 

på noe ”større enn oss selv”. Ikke minst har den høye formidlingsfaktoren i prosjektet 

”tvunget” oss til en intern avklaring av hva vi gjør, hvordan vi gjør det og hvorfor. Dette har 

styrket selve prosjektutviklingen. Samtidig har mediafokuseringen og all oppmerksomheten 

også en bakside i form av tidsbruk og tidvis uheldig/feilaktig omtale. 

 

4.4 ”Fra rus til hus i Meland” – Omtale og omdømme 
 

Medier kan være en mulighet for formidling i tillegg til en potensiell trussel for formidling. I 

flere sammenhenger har media fremstilt prosjektet som et tiltak utelukkende for 

rusmisbrukere og kriminelle. I Bergens Tidende i november 2005 kunne man lese med store 

bokstaver på forsiden at: 

 

Skurkene ble snekkere!  (Bergens tidende 4. november 2005) 

       
 

Opptak til film og avisintervju med deltager etter tildeling av bolig på Hjertås. Ordfører Nils Marton 
Aadland fikk æren av å tildele Remi ”drømmehuset på direkten”. Foto: Arthur Kleiveland, Avisa 

Nordhordland. 



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008 

 107

 

Medienes hang til ”sensasjonspreget” nyhetsstoff har resulterte også i artikler som: 

 

Husdrømmen sprakk – Deltar i prisbelønnet prosjekt. Fengsles for 22 kriminelle forhold. 

(Bergensavisen mars 2006) 

 

Skurker ble snekkere – nå får de skattesmell (Bergens Tidende 13. september 2006).   

 

At media elsker gripende og personlige historier med bakgrunn i rusmisbrukere eller personer 

med kriminalitetsbakgrunn, er ikke overraskende. Spesielt i perioden 2005-2006 så vi at 

denne fokuseringen og vinklingen sto i veien for å få formidlet helheten i prosjektet (som et 

ungdomsprosjekt der målet er å lage modeller for hvordan vanskeligstilte kan skaffe seg en 

inngangsbillett til boligmarkedet). Fokuset på sensasjon, rus, kriminalitet og de 

”tåredryppende” historiene har i perioder gjort det til dels vanskelig å få til en faglig debatt 

rundt prinsipper, parametere for heldig og mindre heldig arbeid med vanskeligstilte osv. 

Opinionen (her representert ved pressen) har i liten grad vært opptatt av hvorfor vi har lykkes i 

det vi har gjort. 

 

For prosjektledelsen og -gruppen har slike oppslag, med fokus på kriminelle og rusavhengige, 

vært en utfordring. Budskapet fra media var i en periode det motsatte av hva vi forsøkte å 

formidle til deltagere og lokalsamfunn. Viktigheten av å få formidlet at SBP var et 

ungdomsprosjekt for ”alle” (og ikke et særtiltak for skurker som fikk bolig), at vår 

boligetablering ikke representerte noen trussel og at prosjektet besto av husstander som ønsket 

å bidra positivt - druknet i fokuset på ”skurkene”. Til tider var dette en belastning for 

selvbyggerne. Flere fikk reaksjoner fra sine nære omgivelser som lurte på hva slags prosjekt 

de deltok i og om de hadde blitt kriminelle og narkomane. Kritiske røster i lokalsamfunnet 

lurte på hvordan og hvorfor Meland kommune kun gav bolig til ”ramp” og ikke tok seg av 

kommunens verdig trengende.  

 

Vi ble aldri så profesjonelle på mediekontakt at vi kan videreformidle en vanntett 

mediestrategi. På den annen side ble vi etter hvert noe klokere og valgte blant annet å: 

 

• Sentralisere kontakten med media til noen få ansatte 
• Stille krav om å få lese korrektur før publisering 
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• Begrense enkelte journalisters tilgang til intervju 
 

Heldigvis har prosjektet opplevd flest gode, grundige og opplysende reportasjer om arbeidet 

som har vært gjort. Tv2s program Magasinet laget en flott reportasje på prosjekt Knarretun i 

forbindelse med at Kommunalminister Åslaug Haga var på besøk i januar 2006. NRKs 

Helsemagasinet Puls fulgte opp med en flott reportasje som representerte helheten i 

prosjektet, samt de positive effektene for en lang rekke målgrupper for boligsosialt arbeid.  

 

Vi fikk stor mediadekning etter mottagelsen av Det nytter – prisen i 2006 - en pris som blant 

annet var begrunnet i prosjektets forebyggende effekt, noe som blant annet kunne begrunnes 

ut fra en sterk nedgang i kriminalitetsstatistikken i kommunen. Prisen ble fulgt opp av en 

rekke artikler i flere medier som fokuserte på samfunnsnytten og den innsatsen den enkelte i 

prosjektet ytte, og man kunne raskt merke en positiv dreining i opinionen. For den enkelte 

deltager kunne SBP igjen bli noe man kunne assosiere seg med (uavhengig av bakgrunn) og 

som man kunne formidle til venner og kjente at man var del av. Når Åslaug Haga i tillegg 

forteller til Klassekampen at hun ønsker å klone Meland kommune, at hun er imponert over 

den helhetlige tenkningen og at hun bøyer seg i støvet over hva selvbyggerne får til i Meland 

og konkluderer med at Sjølvbyggjarprosjektet må ut i verda!  (Klassekampen januar 2006) – 

ja da er det godt å være selvbygger.  

 

Invitasjoner til seminarer og henvendelser fra interessenter fra hele landet, samt det (etter 

hvert) gode omdømmet - åpnet dører og 

gjorde ”prosjektlivet” lettere. Man får 

”venner”, støtte og hjelp, og som 

prosjekt og en litt liten norsk kommune, 

blir man styrket i troen på at det man 

holder på med har en verdi utover seg 

selv. Valget av synlighet har på dette 

tidspunktet vist seg å være riktig. 

Kommunen, selvbyggere og 

lokalsamfunn opplever et positivt løft 

og anerkjennelse.  

 

 
 
Åslaug Haga på offisielt besøk på Knarretun i forbindelse 
med åpningen. Ordfører ønsker velkommen.  



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008 

 109

4.5 Dokumentasjon  
 

I SBP har vi hatt som ambisjon å formidle, inspirere og utveksle gode og effektive løsninger - 

også på utfordringer og problemstillinger som ligger utenfor kommunegrensene. I så måte har 

etterlater vi oss fire ”produkt”: 

 

• Denne rapporten 
• Filmen ”Sjølvbyggjarane i Meland” 
• Monteringsveiledning (film) til Melandshuset 
• Nasjonale konferanse i Bergen/Meland 27. og 28. januar 2009 
 

SBP har i hele 2008 hatt gleden av å ha følge av Buss og Media A/S. Selskapet gir ungdom i 

kommunen opplæring i film og medieproduksjon, og var derfor en meget interessant 

samarbeidspartner da SBP ønsket å lage to filmer om prosjektet.  

 

Et filmteam har fulgt de seks husstandene på Hjertås fra oppstart og gjennom store deler av 

byggeprosessen. I tillegg har teamet filmet under prosjektmøter, fellesmøter og annen 

prosjektrelatert aktivitet. Bestillingen til filmteamet var på to filmer; en 10-15 minutters film 

som skulle vise prosjektet i praksis - slik det faktisk har utfoldet seg gjennom oppturer, 

nedturer, utfordringer og dugnadsarbeid. Denne filmen er tilgjengelig gjennom Husbanken 

Region vest. Den andre filmen har den foreløpige arbeidstittelen ”filmatisert 

monteringsveiledning for Melandshuset”, og viser stegene i oppføring av et Melandshus- fra 

modulproduksjon til ferdig bolig. Målgruppen for denne filmen er kommuner, firma og andre 

som ønsker å sette opp 

denne boligtypen utenfor 

Meland. Filmen er 

tilgjengelig gjennom 

Meland Arbeidssenter. 

 

Det er 

prosjektmedarbeideren 

som har fulgt opp 

produksjonen av dette 

materialet, mens leder av 

Tømrerlaget har supplert 

 

Delegasjon på befaring på Hjertås under seminar i Meland kommune i januar 2009. 
Guttene i Tømrerlaget mottar velfortjent skryt for sitt arbeid på husene.  
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og kvalitetssikret de tekniske sidene ved dokumentasjonen. Ambisjonen er at andre aktører på 

den boligsosiale arenaen skal finne inspirasjon og nødvendig informasjon for å starte lignende 

prosjekter. 

 

Den nasjonale konferansen var finansiert av Husbanken Region vest, og er et samarbeid 

mellom Husbanken, Meland kommune, KS, Kriminalomsorgen og Fylkesmannen i 

Hordaland. Bakgrunnen for å arrangere en konferanse var å markere slutten på 

Sjølvbyggjarprosjektet som nasjonalt pilotprosjekt og sørge for at resultatene ble gjort 

tilgjengelig til en bredest mulig målgruppe. Samtidig ønsket man å skape en arena hvor 

politikk, administrasjon og brukergrupper kunne møtes for å legge felles planer for fremtidig 

boligsosialt arbeid.  

  

4.6 Oppsummering   
 

Vi har i det foregående sett at Meland kommune gjennom sin BSHP signaliserte både et 

kommunalt ansvar og en prioritering av oppgaven med å bygge boliger til vanskeligstilte. 

Kommunens boligsosiale ambisjon ble forankret politisk, administrativt og i kommunens 

visjon om å være ”et samfunn for alle”. 

 

Gjennom ekstern finansiering av SBP fikk kommunen en spydspiss for sin ønskede satsing. 

Prosjektet ble utviklet og smidd av en tverretatlig kommunal arbeidsgruppe i tett samarbeid 

med Husbanken og eksterne parter. Prosjektmodellen som ble utviklet la opp til en 

arbeidsform hvor en tverretatlig prosjektgruppe ledet av eksternt finansiert prosjektleder, 

skulle jobbe med og gjennom eksisterende ordinære tjenester innen H/S. Prosjektgruppen 

rapporterte til Formannskapet som var styringsgruppe for prosjektet. Utover dette hadde man 

en ”åpen” prosjektdesign, med en ”learning by doing” - tilnærming til feltet.  

 

Som styrende resultatmål ble det slått fast at prosjektet skulle: 

 

• Etablere minimum 12 boliger i løpet av prosjektperioden. 
• Bidra til å redusere antall kriminalsaker (narkotika/vinning/vold) i kommunen. 
• Etablere boliger som deltagerne hadde råd til å bo i og som ble et hjem for den 

enkelte. 
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Løsningen som ble identifisert var å sette prosjektet i stand til å bygge mindre eneboliger til 

en kostpris på mellom 1 og 1,4 millioner kroner, der deltagerne samtidig hadde en sentral 

rolle i oppføringen. ”Melandshuset” ble derfor utviklet i 2005/2006 i samarbeid med ekstern 

arkitekt. I et byggemarked med galopperende prisutvikling, samt streng lovregulering iht. 

utførerleddet, ble løsningen med en modulbasert bolig der deltagere prefabrikkerte teknisk 

enkle veggmoduler. Samtidig fikk kommunen et utførerledd i form av et kommunalt 

opplæringstiltak - Tømrerlaget. Dette gav det kommunale prosjektet bedre kontroll over 

entreprisen, som igjen ga store kostnadsreduksjoner og opplæring til deltagerne.  

 

Gjennom en standardisering av byggeentreprisen via Melandshuset fikk man også laget 

rutiner for prosjektdeltagelse for den enkelte involverte part. Dette ble konkretisert gjennom 

avtaler. 

 

Prosjektets ambisjon om å være et ungdomsprosjekt - og ikke et særtiltak - har i hele 

perioden utfordret oss til å finne måter å samkjøre ”de spesielle” og ”de generelle”. Utvikling 

og videreutvikling av en bred tiltaksmeny parallelt med de konkrete boligprosjektene, har 

derfor vært sentral.  

 

Rapporten har i tillegg fokusert på hvordan deltagerne ble rekruttert, hvem de var og 

rutiner for deltagelse og bygging. Gjennom kommunalsjefene for tekniske tjenester og H/S 

har vi gitt et innblikk i det store arbeidet som faktisk er gjort - og som måtte gjøres for å få 

dette til. Arbeidet som er gjort har ofte blitt utfordret av gjeldene lovverk, sedvane og 

avdelingsspesifikke tradisjoner.  

 

Gjennom å holde en synlig profil i media, på konferanser, som vert for utallige 

kommunebesøk og gjennom nettside og nyhetsblad, har prosjektet formidlet, lært, vokst og 

utviklet seg. Ambisjonen om å være synlige har vært bunnet i et ønske om å gjøre to ting 

samtidig – å løfte og verdsette den innsatsen deltagerne våre har gjort over tid, samt delta i og 

være med å forme det nasjonale boligsosiale fagfeltet gjennom å formidle, utfordre og 

videreutvikle løsninger og synspunkter på nasjonale utfordringer. Denne positive synligheten 

ga også prosjektet en anerkjennelse som gjorde arbeidet lettere. 
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Det naturlige spørsmålet som følger er da - har det virket? Den siste delen av denne rapporten 

skal omhandle nettopp dette spørsmålet. Vi skal se på effekter og resultater og samtidig 

forsøke å nøste litt i hvorfor/hvorfor ikke vi mener å ha lykkes med det vi har gjort.  
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DEL III 

 

Selvbygd er velbygd  -  Resultater og effekter
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KAPITTEL 5 

DET BESNÆRENDE KONKRETE 
 

 

På sett og vis er det uvanlig å snakke om noe konkret innenfor Helse- og sosialsektoren. På 

den ene side er størrelser som ”økonomiske rammer”, ”kostnader”, ”overskridelser”, 

”budsjetter” og ”prioritering av (knappe) ressurser” både selvfølgelige og naturlige i denne 

sektoren fordi de omhandler utgiftssiden av driften. På den annen side vet man generelt lite 

om hva som blir resultatene av disse konkrete utgiftene, produktene og gevinstene. Den 

norske antropologen Halvard Vike har foretatt omfattende og langvarige studier og feltarbeid 

i norsk kommunal virkelighet (Vike 2001) og sier det på denne måten: 

 

Ikke bare mangler helse- og sosialarbeidere synlige produkter av eget arbeid i 

form av varer, overskudd, fornøyde kunder (…) Dessuten lønner arbeidet seg 

strengt tatt ikke (Vike 2001:156).  

 

Det er en litt fremmed tanke å tenke i termer av økonomi rundt de viktige samfunnsoppgaver 

som utføres innenfor de kommunale avdelingene hver dag. Det kan nok i tillegg hende det er 

noe politisk ukorrekt å hevde at man for eksempel sparte samfunnet for x antall kroner ved å 

ta de vanskelige motiveringssamtalene med rusere i fri flyt.  

 

I dette kapittelet ønsker vi likevel å presentere noen konkrete resultater og produkter. 

Ambisjonen er todelt. Vi ønsker å vise at SBP ”virker” og - kanskje viktigere - at 

synliggjøringen av konkrete resultater fra vårt arbeid skal kunne fremme en forståelse som i 

større grad vekter og berømmer de store effektene av arbeid i sektoren.  

 

5.1 Boliger 
 

Det føles godt å kunne si dette: Vi har bygd 17 boliger. Ikke 12 og ikke 20 - men 17 boliger. 

Tallet lar seg dele i: 
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• 4 totalt rehabiliterte kommunale utleieboliger 
• 8 selveide eneboliger 
• 5 utleieboliger med leie til eie - kontrakt 

 

17 er 5 mer enn 12, som var utgangspunktet og målsetningen før prosjektet startet. Det er en 

måloppnåelse på 141,6 %. 17 boliger av god 

kvalitet og til en rimelig penge gjør en forskjell i 

en gjennomsnittkommune som Meland - for den 

enkelte beboer og for tjenesteapparatet. 

Sosialtjenesten har blant annet kunne si opp 

flere av sine kostbare kontrakter med private 

utleiere grunnet et fokusert boligsosialt arbeid 

de siste fem årene. Flere ”tunge brukere” er nå 

enten ”mindre tunge” eller ”ikke-brukere” av 

tjenesteapparatet. I tillegg er flere økonomisk vanskeligstilte småbarnsfamilier nå etablert i 

selveieboliger med en lavere månedlig utgift enn det de hadde som leietagere.  

 

I forhold til kriminalitet, rusrelaterte skader og arbeidsløshet er kostnader, tap, skader eller 

belastninger for både samfunn og individ åpenbare for oss alle. Like fullt er det ikke lett å 

verken identifisere, beregne eller estimere slike kostnader eksakt 8.  

 

Prosjektgruppen bestemte tidlig i planleggingsfasen å prøve å finne lokale, synlige 

parametere for mulige effekter av kommende arbeid. SBP valgte ut noen statistikkområder 

som vi har fulgt et utvalg deltagerer på gjennom hele prosjektperioden. 

 

5.2 Kriminalitetsutviklingen  
 
SBP fikk samtykke fra seks deltagere til å dokumentere kriminalitetsutviklingen i 

prosjektperioden. Via lensmannen i Lindås og Meland har vi fått årlig statistikk for disse 

personene.  

 
Av søylene (se under) kan man lese følgende:  

                                                 
8 Ulike vurderinger som kan legges til grunn for slike beregninger kan en lese mer om i Justis- og 
politidepartementet sin rapport 2005: Kriminalitetens samfunnsmessige kostnader. 

 
Selvbygget enebolig på Holme 
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I 2001 var disse seks personene (særlig de mest aktive) ute av fengsel samtidig nesten hele 

året. De ble på det tidspunktet påklaget for 116 straffbare forhold. I 2002 og 2003 satt de 

mest aktive stort sett i fengsel. I 2004 kom de med i SBP. I 2007 stod de (dvs én mann) for 

tre saker. Dette tilsvarer en reduksjon i dokumentert kriminell atferd på ca 97 % for disse 

seks personene. Sosialtjenesten har prioritert individuell oppfølging av disse personene, og 

det er i perioder ytt en til en oppfølging i arbeidstiltak på dagtid.    

 

Som vi ser er tallene for 2008 ikke like positive. Her er det registrert 28 saker. Alle sakene er 

registrert på to deltagere som i løpet av 2007 meldte seg ut av prosjektet (for ytterligere 

refleksjoner rundt frafall - se kapittel 6). Hvorvidt 2008-tallene bør brukes som et argument 

mot nytten og effektene av SBP, eller som et argument for viktigheten av å få engasjert 

utsatte unge i slike prosjekt, overlates for så vidt til den enkelte. Vi mener at tallene tale er 

klar - det er effektfullt for en kommune og et samfunn å utvikle og tilby meningsfulle 

boligsosiale prosjekt. At noen deltagere faller fra i prosessen, er mer et argument for 

ytterligere å motivere og forsterke tilbudet til målgruppen. 

 

Det er i tillegg spennende å se at kriminalitetskurven i regionen synker generelt i perioden. 

Dette tilsier at det ikke nødvendigvis er slik som det ofte hevdes at ”luker du en, kommer det 

to nye til”. Kriminaliteten i regionen har sunket parallelt med den lokale. 
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Å beregne samfunnsøkonomiske gevinster ut fra en reduksjon i kriminalitetsutviklingen på 

nær 97 % i en periode på fem år (den perioden vi hadde alle med) er interessant. Spesielt 

interessant mener vi dette vil være når vi vet at nesten 50 % av kommunene i Norge har 

mindre enn 10 000 innbyggere, og dermed ligner Meland kommune i innbyggertall. Et 

spennende senario ville være å se resultatene dersom alle disse kommunene etablerte 

lignende tiltak for seks utvalgte personer med kriminell atferd. Slikt tiltak ville virkelig kunne 

synes i det samfunnsøkonomiske regnskapet, både i forhold til direkte og indirekte kostnader 

ved kriminell virksomhet.  

 

I tillegg til statistikkutvikling har vi fulgt fire av disse seks personene i forhold til to andre 

økonomiske parametere - bruk av døgninstitusjon (fengsel/rusbehandling) og økonomisk 

sosialhjelp.  

 

5.3 Bruk av døgninstitusjon (fengsel og rusinstitusjon) 
 
Materialet viser fire deltakere i SBP som i prosjektperioden har hatt opphold i fengsel 

og/eller spesialisthelsetjeneste (rus). Staten kan prissette et institusjonsdøgn ut fra ulike 

kriterier, og Bergen fengsel har oppgitt kr. 1637,- (døgnpriser pr 2008) som et målenivå. Vi 

bruker denne døgnprisen både ift fengsel og spesialisthelsetjeneste. 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

           

 
               Tall i hele tusen kroner. 
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Av tabellen ser vi at i 2001-2002 var kostnaden for disse fire deltagerne i overkant av kr. 1 

895 000 kroner for døgninstitusjon - enten ved straffegjennomføring i fengsel eller i 

rusinstitusjon.  I 2008 var kostnaden for de samme deltagerne kr. 245.000 for døgninstitusjon. 

Dette tilsvarer en kostnadsreduksjon for staten med 1 650 000 kroner for disse fire personene 

over seks år.  

 
I tillegg viser vi i tabellen oversikt over bruk av et lokalt forsterket bo- og omsorgstilbud med 

tilsyn (jf 3.3.7). Dette har vært brukt i en tilvenningsfase tilbake til egen bolig, og ofte 

sammen med tiltaksplass i et av våre lokale arbeidstiltak. Utfordringen, i termer av økonomi 

og finansiering, er med andre ord at denne forebyggende virksomheten medfører en økt 

kommunal kostnad da staten ikke kompenserer for oppholdsutgifter lokalt. Gode lokale 

samarbeidsmodeller mellom kommune og ideelle organisasjoner burde utløst statlige tilskudd 

med bakgrunn i dokumentert effekt for øvrig statlig kostnadsreduksjon.  

 

5.4 Sosialhjelpsutvikling 
 
Tallmaterialet viser faktisk utbetalt økonomisk sosialhjelp for fire deltakere i SBP etter Lov 

om sosiale tjenester § 5-1 (pliktyting). Vi har med dette utelatt økonomiske ytelser etter 

skjønnsvurderinger (§ 5-2). 

 
 
I 2003 ble det utbetalt 160.000 kroner til disse fire deltagerne. I 2008 ble det utbetalt 36.000 

kroner til de samme fire deltagerne. Dette tilsvarer en reduksjon i utbetalt økonomisk 

sosialhjelp med ca 80 % over fem år. Reduksjonen ser ut til å henge sammen med to forhold: 

 

 

0

40

80

120

160

2003 2004 2005 2006 2007 2008

4 deltakere SBP - Økonomisk
sosialhjelp (tall i tusen kr.)



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008  

119 

• At deltagerne i større grad er overført fra passive kommunale pliktytelser til aktive 
statlige ytelser (atføring, rehabilitering) eller lønn.  

• At deltagerne har fått bedre kontroll over egen økonomi, blant annet gjennom 
økonomisk rådgivning. 

 

5.5 Deltagerne  
 

17 boliger betyr videre at 17 av 26 husstander kom i mål – som igjen gir en oppnåelse på 65 

%. Ved å gå inn i de konkrete sakene hvor hushusstander har trukket seg fra prosjektet, ser vi 

at vi har hatt avskalling i ”topp og bunn”. Vi ser at seks av husstandene som ikke selvbygde, 

realiserte annen bolig utenfor prosjektets rammer. Da er suksessraten oppe i 88,5 %. 

Avskalling i ”bunn” hadde vi forventet. Man verken kan og må forvente at denne skal være 

100 %. Ambisjonen og ønsket var likevel til stede.  

 

Som vi så i kapittel 3.2 var det 9 av 26 husstander som av ulike årsaker trakk seg. Av disse ni 

var fire single menn (tre med rus/krimbakgrunn og en med psykiatribakgrunn), fire 

”ordinære” par og en eneforsørger. Av disse var det seks husstander som realiserte bolig 

utenfor rammene av prosjektet9 og kun tre (to rus/krim og en psykiatri) som vi må kunne si at 

vi ikke kom i mål med. 

 

Alle de 17 husstandene som ble tatt opp i prosjektet og som fullførte er i dag etablerte i 

varige husvære av god standard hvor den enkelte har stor grad av trygghet for boforholdet. 

De har selvbygd følgende boforhold: 

 

 Kommunal utleie Leie til eie kontrakt Selveiet bolig 
Enslige 
husstander 

4 1 3 

Par med barn  2 (1 kjøper 2009) 4 
Eneforsørgere  2 (1 kjøper 09) 1 

 

Når vi ser på vårt hovedskille mellom ”ordinære” og ”ekstraordinære” husstander, har vi 

bosatt åtte ”ordinære” husstander og ni ”ekstraordinære”. Av de ni ”ekstraordinære” har fem 

                                                 
9  Flere av de ”ordinære” parene ønsket seg større bolig enn de vi kunne tilby i prosjektet. Gjennom informasjon 
og rådgivning fra Sosialtjenesten ble disse i stand til å realisere annen bolig. En ung mann arvet bolig fra familie 
og en ung mann med rus/krim bakgrunn giftet seg, fikk barn og flyttet til Bergen like før ferdigstilling av 
selvbygd bolig.  
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husstander rus og/eller kriminalitetsbakgrunn og fire med helseproblemer knyttet til psykiske 

lidelser.  

 

Selv om utvalget er lite, ser vi at andelen ”ordinære” husstander som har etablert seg i 

selveiet bolig er 75 %. For gruppen rus og/eller kriminalitet er tallet 40 %, mens det for 

gruppen psykiatri er 50 %.   

 

Det har fra prosjektet sin side ikke vært noe mål i seg selv å etablere flest mulig i selveiet 

bolig. Men både den generelle boligstrukturen i Norge (med en veldig høy andel selveiere 

sammenlignet med andre europeiske land) og deltagernes ønsker og oppfattelse av hva en 

”ordentlig” bolig er, gjorde at man i de to siste byggeprosjektene i større grad tilrettela for at 

deltagerne skulle eie sine boliger.  

 

Årsakene til den relativt høye andelen selveiere skyldes minst to faktorer - at man i prosjektet 

klarte å skaffe til veie boliger til en pris godt under markedsnivå og at man i prosjektets siste 

fase hadde en mer aktiv bruk av individuelle tilskuddsmidler. Foreløpig konkluderer vi med 

at slike tilskudd vil være nødvendige for en del hustander, at det kan synes samfunnsmessig 

lønnsomt og innenfor Husbankens retningslinjer. 

 

5.6 Boligfinansiering10 
 

De fleste finansierer huskjøp ved hjelp av grunnlån i Husbanken, kombinert med startlån eller 

boligtilskudd til etablering, evt. begge deler. Saksbehandlingen på startlån og boligtilskudd 

ligger i Meland kommune på sosialtjenesten, men sakene blir avgjort av en husbankgruppe 

bestående av 3 personer med teknisk-, økonomisk- og sosialfaglig bakgrunn. Denne 

                                                 
10 Tall og tekst utarbeidet av sosialleder i Meland kommune 

      Kommunal utleie Leie til eie kontrakt Selveiet bolig 

”Ordinære”  3 (1 kjøper 2009) 5 
Rus/krim 2 1 2 Særlige  

utfordringer 
Psykiske 
lidelser 

2 1 (kjøper 2009) 1 
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sammensettingen sikrer et bredt perspektiv som vi har erfart er en stor styrke når vi skal lage 

gode finansieringspakker ut fra den enkeltes faktiske økonomiske situasjon.  

  

Så langt (januar 2009) har ti husstander kjøpt eller skal kjøpe hus i løpet av dette halvåret. To 

husstander har brukt forretningsbank til grunnfinansieringen. I snitt per husstand som har 

brukt Husbankens virkemidler, inklusiv noen få refinansieringer, er finansieringen slik: 

  

På grunn av lave huskostnader 

og lav evne til å betjene lån, er 

snittallet for startlån lavere i 

dette prosjektet enn det som er 

vanlig i vår kommune. Det 

kunne vært enklere og 

rimeligere både for 

lånekundene og for 

kommunene om man hadde fått 

100 % finansiering gjennom 

grunnlån. På den andre siden er det en fordel å ha muligheten lokalt til å vurdere den enkeltes 

refinansieringsbehov og ha muligheten til å løse det ved hjelp av startlån i en samlet 

finansieringspakke. Selv om behovet for refinansiering så langt ikke har vært så stort for 

selvbyggerne, vil målgruppen som sådan ha liten eller ingen mulighet til refinansiering uten 

bruk av startlån.  

  

Det faktum at boligtilskudd til etablering etter Husbankens regler strengt er behovsprøvd, 

gjør at vi må forvalte midlene målbevisst til de som er mest vanskeligstilt på boligmarkedet 

slik de fleste deltakerne i prosjektet er. Det er en stor fordel, slik reglene er, at de tilmåles 

etter behov og ikke etter bestemte kronebeløp. Derfor har vi kunnet selge boligene til de av 

deltakerne som elles aldri kunne betjene selv en rimelig huslån. Kommunens erfaring, også i 

den tiden Husbanken selv tildelte tilskuddet til den enkelte, er at dette virkemidlet har vært 

nøkkelen til at den målgruppen boligtilskuddet er rettet inn på har kunnet etablere seg i egen 

bolig. Kommunens bruk av boligtilskudd i prosjektet er i tråd med tidligere praksis, men i og 

med at mange selvbyggere skal kjøpe husene nå, vil vi ha et større forbruk i løpet av en 

kortere tidsperiode enn det vi har hatt tidligere år.  

 

 
 

Grunnlån 

 

Kr. 1 050 000 

 

Startlån 

 

Kr.  310 000 

 

Boligtilskudd til etablering 

 

 

 

Kr.  450 000 
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5.7 Samfunnsøkonomi 
 

Som nevnt er det vanskelig å finne enkle formler for å redegjøre for eksakte 

samfunnsbesparelser på et overlokalt nivå. I Justisdepartementets rapport vises det til en 

svensk undersøkelse som forteller at for hver krone som brukes på rehabilitering av 

kriminelle, får samfunnet igjen mellom 13 og 18 kroner (Rapport 2005:16).  

 

KRIS (Kriminellas revensch i samhället) opererer med en samfunnskostnad på 19 000 kroner 

pr døgn for en person i aktiv rus/kriminalitet (www.kris.a.se). Ganget opp utgjør dette en 

kostnad på 7 millioner kroner i året. Regnestykket (innenfor vår fem års periode før 2008) for 

seks selvbyggere (hvorav en falt av etter 3,5 år) viser følgende: 

 

Samfunnsøkonomisk regnestykke SBP (jfr. KRIS): 

 

5 stk SBP deltagere x 5 år x 7 mill    kr. 175.000.000,- 

+ 1 stk SBP deltager x 3,5 år x 7 mill   kr.   25.500.000,- 

Besparelse         kr. 199 500.000,- 

 

 

Med en portefølje på i overkant av 3 millioner prosjektkroner har prosjektet på denne måten 

spart samfunnet for nær 200 millioner kroner. Til tross for mange åpenbare og potensielle 

feilkilder i slike makroregnstykker, viser de en klar sammenheng mellom innsats og resultat, 

særlig sett i sammenheng med våre lokale regnestykker. Det er i tillegg verdt å nevne at i 

disse regnestykkene er ikke de 4-8 unge mellom 20-32 år som har hatt og har plass i våre 

nyetablerte arbeidstiltak, regnet med.  

 

Poenget er forhåpentligvis klart: Boligsosialt arbeid i kommunal sektor slik det ble 

gjennomført i Meland gjennom SBP har hatt særs positiv effekt for målgrupper som 

offentlige tjenestesystemer tradisjonelt sliter med. Det er i tillegg å regne som ren investering, 

ikke en utgift.  
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KAPITTEL 6 

MELANDSMODELLEN - INNHOLD OG ANBEFALINGER 
 

 

Hva er SBP? Og hvorfor har prosjektet gitt så gode resultater? Dette er to grunnleggende 

spørsmål som prosjektet har blitt konfrontert med mange ganger og som det er utfordrende å 

svare presist på. Dels skyldes dette at prosjektet har blitt til over tid, og hvor ”pakken” eller 

prosjektet har blitt vesentlig endret og videreutviklet gjennom fem år. Dels skyldes det at 

prosjektet for flere deltagere har inkludert tiltak, vedtak, og fremstøt på en lang rekke 

livsområder. Som en bredspektret cocktail av tjenester og tiltak har prosjektet gitt resultat, 

også for de vanskeligst stilte. Å isolere enkelttiltak/tjenester tror vi ikke er en fruktbar vei for 

å nærme seg svaret til hvorfor SBP har oppnådd så gode resultat. Vår påstand er at det er 

samvirke og bredden i tiltaksmenyen som har effekt.  

 

Kjernen i SBP har vært en god analyse av hva man vil, hva man har og hvordan man kan 

anvende dette (evt. på nye måter). I påvente av at de statlige overføringene til kommunen blir 

så store som kommune-Norge ønsker, er dette et godt utgangspunkt. Vi har sjonglert 

prinsipper om standardisering med individuell skreddersøm, vi har forsøkt å forholde oss 

grunnleggende pragmatisk til lover og regler, vi har gitt deltagerne full tillit og respekt, og 

krevd det samme tilbake. Gjennom prosjektet har tjenesteapparatet blitt i stand til å prioritere, 

forfordele og samhandle rundt konkrete fremdriftsplaner. 

 

Vi har i det foregående sett hvordan SBP sin ambisjon om å inkludere mennesker gjennom å 

bygge folk og boliger innenfor rammene av en samtidig prosess, har gitt gode resultater både 

for den enkelte husstand, for kommunen og samfunnsøkonomisk. Ved å nå vende tilbake til 

prosjektprinsippene for SBP slik de ble lansert gjennom de sju selvbyggerhypotesene i 

kapittel 1, ønsker vi nå å gi en mer inngående analyse av hva vi mener har virket - og hvorfor.  
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6.1  Hypoteser og erfaringer 
 

6.1.1 Hypotese 1: Boligsosialt arbeid kan med fordel organiseres for alle. 
 

Påstand: 

1. Det er særlig effektfullt å organisere boligsosialt arbeid som generelt boligtiltak som 

også inkluderer de med langvarige og sammensatte behov. 

2. Det har positiv innvirkning på lokalsamfunn og etableringsprosess at alle er med. 

 

Konklusjon:  

1) Gjennomføringen krever mye en del ressurser og tilgjengelige tiltak, særlig i en 

oppstarts/tidlig fase. På områder utfordrer dette gjeldende forvaltningspraksis og sedvane for 

kommunal tjeneste yting. Vektingen av universelle og like tjenester må reduseres til fordel 

for et fokus på likeverdige tjenester. I perioder vil derfor tjenestebehovet tilsvare særlig 

”ressurskrevende brukere”. 

 

2) Organiseringen har redusert stigmatiseringen for de vanskeligst stilte, skapt en god 

sosialfaglig/pedagogisk arena (selvbyggerlag) og ufarliggjort enkelthusstanders bosetting i 

nabolag. Den positive effekten er langt større enn de få negative reaksjonene fra de mest 

ordinære husstandene på å skulle bygge og bo med de spesielle. Vi opplevde ikke mer 

NIMBY-effekt enn ved ordinær boligetablering.  

 

Utdyping: 

Det ligger i ideologien til Meland kommune at en ikke iverksetter særtiltak for enkelte 

grupper. Dette har hatt stor betydning for utviklingen av SBP På et nivå er det klart at det er 

lettere å designe et prosjekt for en målgruppe der deltagerne er (i hvert fall på papiret) likere 

enn de vi har hatt med. Det er vanskeligere å finne rutiner, tiltak og konsept som treffer en 

heterogen gruppe enn en mer homogen gruppe. Dette kom særlig fram i forbindelse med 

”enkle” ting som å organisere felles tidspunkt for dugnader. Når noen allerede har hatt full 

arbeidsuke med oppfølging av egne barn, fritid osv, andre jobber uregelmessige skift og 

andre igjen kun har 2-3 faste avtaler (lege, sosial, tiltak) i løpet av en hel uke, er det å få til 

samtidighet en utfordring. Likevel går det. Rent pedagogisk er det å forklare, argumentere og 

selge inn det faktum at ”alt ikke er likt”, det sentrale her. Selv om alle er selvbyggere, så 
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finnes det forskjeller. Den enkelte husstand har selv ansvar for å fokusere på seg selv og sine 

mål heller enn å fokusere på hva andre gjør eller ikke gjør (eller har eller ikke har). Enkel, 

men absolutt nødvendig pedagogikk.  

 

Vår erfaring tilsier at deler av vår målgruppe (særlig de med lengst fartstid som brukere av et 

sosialkontor og lengst tid utenfor ”ordinært virke”) brenner av store mengder energi på å lete 

etter ”urettferdigheter”: ”Hvorfor får han, og ikke jeg - Hun møtte jo ikke og da gidder ikke 

jeg heller”. Som vist i kapittel 3 har våre tiltak og prosjekter i stor grad vært konstituert av en 

rekke forskjellige ordninger, løsninger og skreddersøm for den enkelte. For eksempel gjelder 

dette systemet for avlønning i 

Tømrerlaget, hvor variasjon i ytelser 

er regelen fremfor unntaket. Dersom 

man ikke er tett på en slik gruppe og 

ansvarliggjør og motiverer den 

enkelte gang på gang, kan denne 

negative nivileringen få store 

konsekvenser i form av ”erfart” 

urettferdighet, negativitet og 

konflikter.  

 

Erfaringene viser at ressurssterke hushold i noen grad (etter å ha fått råd, informasjon og 

konkret veiledning fra prosjektet) har ønsket og blitt i stand til, å realisere bolig uten videre 

assistanse fra SBP. En positiv utvikling for den enkelte, men til tider en utfordring for 

prosjektet idet man hadde en ambisjonen om at de ressurssterke skulle hjelpe de mer 

ressurssvake. Heldigvis valgte flere ressurssterke familier å fullføre selvbyggingen, samtidig 

som de (på papiret) svakere husstandene like ofte visste seg som habile boligbyggere. Vi har 

opplevd til dels overraskende lite skepsis og motstand fra prosjektets ”ordinære” deltagere 

idet de skulle bygge og bo sammen med mennesker med for eksempel rus- og 

kriminalitetsbakgrunn. Til tider har vi opplevd det motsatte, der hele selvbyggerlag har ”gått 

mot” og stått samlet i møte med for eksempel prosjektleders mer eller mindre vellykkede 

forsøk på å ”stramme opp” enkelthusstander i gruppen. Solidariteten lå innad i gruppen, og 

prosjektleder kunne med glede legge ”pisken” på hyllen og konstantere at her skjedde det 

omfattende, verdifullt og effektivt sosialt arbeid i gruppen. Det vil si at man i offentlig regi 
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hadde tilrettelagt for en arena som over tid ikke var avhengig av (eller i mindre grad avhengig 

av) fortsatt offentlig tjenesteyting.  

 

Som vi skal vende tilbake til i dybde i neste kapittel, er det også noen forvaltnings- og 

erkjennelsesmessige dilemmaer og praktiske utfordringer som lett blir oversett når man i for 

stor grad forestiller seg fellesskap uten etablerte symboler, verdier, kultur og materiell basis 

for at slike fellesskap er noe mer enn forestillinger. Dette kan delvis ligge til grunn for den 

begrensede avskallingen vi så i ”bunn”; dette ble for fremmed, ukjent og ubegripelig for noen 

av de ”tyngre” husstandene. På den annen side er det mulig at vi hadde fått disse i hus dersom 

vi (for eksempel) hadde hatt en ”los” og en ekstra tømrer på kveldstid som støtte for disse 

husstandene (jf kapittel 3). Samtidig har vi eksempler på at husstander som på papiret har hatt 

større utfordringer enn dem som falt av - har klart seg. Vi holder derfor fast ved fruktbarheten 

av å gi alle en mulighet - så får vi heller tåle at ikke alle klarer å komme helt i mål. Det er i 

hvert fall vår erfaring at dette er umulig å forutsi på forhånd. En suksessrate på 88,5 % (jf 

kapittel 5) er like fullt akseptabel.  

 

Prosessen med å få godkjent (både politisk, administrativt og i nærmiljø) etableringen av 

kommunale boligsosiale prosjekt i lokalsamfunnet, har hatt fordel av at SBP aldri har vært et 

særtiltak. De som har jobbet med lignende boligetableringer, kjenner mest sannsynlig til den 

tidligere omtalte NIMBY-effekten som oppstår når man ønsker å etablere (for eksempel) 

rusboliger i et etablert nabolag. I prosjektet på Holme opplevde vi noe av dette, da pressen i 

forkant hadde fokusert på våre mest utagerende deltagere, samt at en av deltagerne hadde sine 

røtter i samme nabolag som vi nå prøvde å reetablere ham i. Ganske snart ble SBP 

ufarliggjort. Dels skyldes dette den innsatsen prosjektet gjorde i forkant (se kapittel 4), og 

dels skyldes det fokuset på at kommunen ikke gjorde annet enn å etablere et ”statistisk 

nabolag” med et tverrsnitt av befolkningen - som i tillegg kom med oppfølging fra 

kommunen. Måten nærmiljøene har tatt i mot våre siste prosjekter (Moldekleiv og Hjertås) 

styrker oss i troen på at det er en stor fordel å ha en blandet deltagergruppe, og at norske 

gjennomsnittsnabolag (gitt nødvendig informasjon) forholder seg til slik boligetablering på 

en særs fornuftig og oppbyggelig måte. 

 

Sjølvbyggjarprosjektet startet som et rent ungdomsprosjekt. Aldersgruppen 18-34 år ble valgt 

ut fra to hensyn; kommunen sin befolkningssammensetning med 40 % under 24 år (og 

påfølgende vanskelig situasjon for førstegangsetablerere), samt erfaringen av at kommunen 
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ikke hadde en tilstrekkelig tiltaksmeny til denne målgruppen11. Vi har sett at det ikke 

nødvendigvis bør være slik at kommunen tilrettelegger for at de yngste husstandene skal ende 

opp som eiere av eneboliger. I så fall legger man opp til et annet bosetningsmønster enn det 

som er vanlig i befolkningen ellers med en noe senere boligetablering. 

Rehabiliteringsprosjekt ala Knarretun med hovedambisjon om å ruste opp og forbedre 

kommunale utleieboliger, mener vi er særlig egnet - også for yngre deltagere. Erfaringen 

viser også at yngre husstander er mindre konsistente, vanskeligere å samle og mer ”ustadige” 

enn eldre husstander. Ingen regel uten unntak selvfølgelig, da vi også har gode eksempler på 

det motsatte. Når det gjelder den øvre aldersgrensen så vi tidlig at den burde og måtte være 

fleksibel. For prosjektet sin del var det en styrke at man allerede fra Knarretunprosjektet 

hadde med eldre husstander. De tilførte jevnt over en sindighet, ro og stabilitet som man ikke 

ville oppnådd med grupper bestående av kun yngre deltagere. I prosjekt Hjertås rekrutterte vi 

bevisst eldre husstander og opplevde at gruppen ble bedre balansert. Alder i seg selv kan ikke 

forklare suksessen. Vi var i tillegg avhengige av å få tak i de ”rette” typene. Fra og med 

Melandshusfasen ser vi at prosjektet kanskje var mer passende for aldersgruppene 24 år og 

oppover. Tiltakene som ble utviklet har derimot vist seg meget egnede - også for målgruppen 

18-24 år.    

6.1.2 Hypotese 2: Boligsosialt arbeid kan tilrettelegges for både å bygge hus og mennesker  
 

Påstand: 

1. Selvbygging som teknisk entrepriseform er egnet for å bygge billig. 

2. Bygging av hus er god terapi for den enkelte. 

 

Konklusjon: 1) Selvbygging er etter endringer i blant annet ”Plan og bygningsloven” 

tilnærmet umulig i dag. Kombinert med et kommunalt utførerledd, og i tett 

samarbeid med andre kommunale tjenester, er det likevel en entrepriseform 

som har halvert kostnaden på tømrerentreprisen. 

2) Ved nødvendig og tilstrekkelig tilrettelegging er boligbygging en konkret 

og særs egnet arena for rehabilitering og endringsarbeid.  

 

Utdypning: 

                                                 
11 Øvre grense for BSU er også 34 år. 
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Det er lite i de siste 15 års utvikling innen byggebransjen som tilsier at selvbygging i 2008 er 

en egnet aktivitet for noen byggherrer (vanskeligstilte eller ikke). Ved avviklingen av 

kommunal byggekontroll, innføringen av entreprenørenes egenkontrollsordning og Plan og 

bygningslovens krav om lokal godkjenning, har man gjort mye for å stoppe ethvert initiativ 

fra byggherre til å gjøre noe selv. Lovverk, godkjenninger og videresalg av boligen blir 

vanskeliggjort. Når man fra lovgivende myndigheters side slutter å bygge opp under 

forestillingen om at en bolig primært er en vare for videresalg og spekulasjon, så bør og må 

dette endres.  

 

I kapittel 3 så vi hvordan man i regi av SBP klarte å unngå dette ved å utvikle et kommunalt 

opplæringstiltak med nødvendige godkjenninger og på den måten åpnet for at deltagerne 

kunne slippe til på egne bygg. De økonomiske besparelsene ved selvbygging er store. Bare 

for tømrerarbeidet sparte hver selvbygger av Melandshuset over 300 000 kroner (50 %) på 

tømrerentreprisen ved at vi kombinerte egeninnsats og tømrerlag. De i snitt 500 timene som 

den enkelte la ned i prosjektene kan ikke direkte omregnes til håndverkerpriser, og 

entrepriseformen hadde vært umulig uten TL og en dyktig leder her. Det er videre vår 

erfaring at det private markedet ikke prioriterer å bygge billige boliger til vanskeligstilte. 

Kombinasjonen av kommunalt utførerledd og selvbygging/egeninnsats har dermed vist seg 

som en nødvendighet. 

 

I følge tilbakemeldingene fra våre deltagere, er det å få anledning til å delta i bygging av 

egnes og andres hus både stort og 

betydningsfullt. Det er ordentlig, det er 

synlig og det er lærerikt. Samtidig 

krever dette stor grad av 

tilrettelegging. Vi så oss derfor tjent 

med å utvikle en egen hustype der man 

tok særlige hensyn til at ikke-faglært 

arbeidskraft kunne delta. Modulene er 

så enkle å lage at enhver leser av 

denne rapporten kunne deltatt i 

produksjonen etter en halv times opplæring. Heller ikke de andre selvbyggerjobbene krever 

forkunnskaper. Hadde vi bygd på mer tradisjonelt vis og dumpet en stabel med 2” x 4” på 
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tomten og forventet at byggene skulle reise seg, hadde vi blitt skuffet. Husbyggingen ville 

blitt for avansert for de fleste av oss. 

 

Selvbygging, dugnad, samarbeid, arbeidslag, fremdrift og mål - alle disse er aspekter av 

selvbyggingsprosessene som definitivt har hatt god effekt for våre deltagere, og for 

tjenestesystemene. Det er god terapi og befriende konkret å kunne engasjere folk i bygging av 

hus. Gjennom husbygging skapes en rekke arenaer for samarbeid (og det har våre folk gjort) 

og egen innsats har en effekt og betydning for andre (og en selv). I tillegg har prosjektene en 

egendynamikk og en fremdrift som ikke stoppes av at en deltager har en dårlig dag eller går 

”i sprekk”.  

 

Det prosjektet gjør for meg, er at eg har noe å gå til, og kommunen gir meg ikke 

bare leilighet og sier - se her - og betaler for meg hver måned. Eg må fortjene 

noe, det gir meg mer guts for gjøre noe .. man bygger sitt eget. Her skjer det noe, 

en kan ta del i tingene. Ikke slik at en bare sitter i sofaen og så betaler 

kommunen. Remi 24 år 

 

Som terapeutisk arena fungere byggene med andre ord glimrende. Det å faktisk ”gjøre” 

habilitering/rehabilitering er viktige og fruktbare tiltak sammen med tradisjonell oppfølging 

gjennom sosialkontor eller på en institusjon12. Byggemøter, arbeidsøkter, fellesmøter og 

dugnad er alle gode fora for læring, det å vise seg frem, yte og delta.  

6.1.3 Hypotese 3: Boligsosialt arbeid kan med fordel tilrettelegge for 

arbeidstrening/opplæring i tillegg til ren boligetablering 

 

Påstand: 

1. Kommunal boligbygging kan bli brukt i arbeidstrening/ opplæringsøyemed. 

2. Å koble arbeid/arbeidsforberedende opplæring til boligetablering vil gi positive 

effekter for muligheten til å opprettholde et boforhold. 

 

                                                 
12 En av prosjektgruppens medlemmer, nestleder sosialtjenesten, har parallelt med arbeidet i SBP tatt Mastergrad i Pedagogikk på deltid. 

Avhandlingen blir levert i mai 2009 og er en kvalitativ undersøkelse med dybdeintervju av 4 deltakere i SBP. Avhandlingen har følgende 

problemstilling:  hvilken betydning kan deltakelse i Selvbyggerprosjekt for ungdom i Meland kommune ha for utvikling av aktørmentalitet?  
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Konklusjon: 1) Ved sterk kommunal involvering vil boligprosjektene gi tilgang til nye 

økonomiske  midler som gjør det mulig å starte nye tiltak, herunder 

opplæringstiltak. Ved  kommunal regi står man i tillegg friere til å ha en 

fremdrift som er tilpasset deltagernes opplæringsbehov. 

 2) Erfaringene viser at utsikter til egen bolig motiverer for å ”ta grep” og øke 

innsatsen på arbeidsmarkedet. I tillegg til kandidatene som har startet 

opplæring til tømreryrket, har andre økt sine deltidsstillinger, startet andre 

opplæringsløp og reentret arbeidslivet. 

 

Utdypning: 

Forsøk på å få koblet våre deltagere på private firma under entreprisene, viste seg å ikke 

fungere (jf fase 1). Ved å ta kontroll over tømrerentreprisen, og med det anbudssummen (som 

var dekket via ordinære kommunale lån i Husbanken), fikk ROBEK - kommunen Meland 

muligheten til å starte noe nytt uten å belaste ordinære driftsbudsjett. Generelt kan kreativ 

bruk av anbudssummer sette i gang opplæring på mange ulike felt - slik som rydding av tomt, 

som igjen kan gi kurs, og gjennom en ”rigg og drift” - post kan man kjøpe inn nytt stillas og 

sende deltagere eller ansatte på stillaskurs osv. Det er mye penger i boligprosjekter som kan 

starte nye arbeidstreningstiltak eller bygge opp andre tjenester. 

 

En stund holdt disse tiltakene (og for så vidt hele prosjektet) 

på å bli stoppet av skattelovverket. For å kvalitetssikre vår 

modell sendte vi en forespørsel om vurdering til vårt lokale 

ligningskontor. Tilbakemeldingen herfra var negativ - 

selvbygging og opplæring på eget hus stred mot skattelovens 

§ 5-1, første ledd. Vi sendte forespørselen videre til 

Finansdepartementet, samtidig som vår lokale 

stortingsrepresentant Geirmund Hagesæther (FRP) tok 

spørsmålet opp i Stortingets spørretime. To uker senere kom 

svaret fra departementet som beskrev unntak fra regelverket, 

noe som gjorde at vi likevel kunne ta i bruk vår modell. 

 

De fleste husstander i Norge er i lønnsarbeid. Dette fasiliterer 

dem blant annet til å kunne betale sine egne boutgifter. Dette 

ønsket vi at våre deltagere skulle bli i stand til. Opplæring og attføring ble derfor viktige 

 

Utdrag av svar fra 
Finansdepartementet: 
 
”I utgangspunktet anses 
enhver fordel vunnet ved 
arbeid som skattepliktig 
inntekt, jf. skatteloven § 5-
1, første ledd. Dette 
gjelder også byggearbeid 
på egen, privat eiendom 
(verdien av egeninnsats). 
Det er imidlertid gjort 
unntak for verdi av 
fritidsarbeid på egen bolig 
eller hytte, jf. skatteloven 
§ 5-15 første ledd, bokstav 
j nr 6”.  
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bærebjelker og inspirerte mye av vår tiltaksutvikling i perioden. Pr dags dato har TL utdannet 

en tømrersvenn. Han fikk jobb rett etter endt utdannelse, og ble i stand til å ta opp ordinært 

boliglån. I tillegg bidro TL til gjennomføring av praksistid for en kandidat frem til 

svenneprøve. Da måtte personen sone dom i Bergen Fengsel, men kandidaten besto og har i 

dag fagbrev.  

 

TL har i dag fem lærlingkandidater. Fire av disse vil sannsynligvis kunne gå opp til 

svenneprøven i løpet av 2009/2010. Fire av fem av disse er kandidater som ikke tidligere har 

vært i lønnet arbeid på mange år - noen aldri. Nå er de på vei til ordinær jobb og kan på den 

måten på et tidspunkt betjene egne lån. I tillegg har man i SBP startet deltagere opp i andre 

lærlingløp (barne- og ungdomsarbeider i kommunal regi) og sett til at kandidater etter 

stabilisering i arbeidstreningstiltak i vår regi, har kommet seg i ordinært arbeid. Andre 

deltagere har gått opp i stillingsprosent i eksisterende deltidsjobber, og andre igjen har byttet 

jobb etter ønske om økt stillingsprosent. I sum er det mange indikatorer som viser at utsikten 

til å kunne eie egen bolig ved egen inntekt har resultert i økt deltagelse i det ordinære 

arbeidsmarkedet.   

6.1.4 Hypotese 4: Boligsosialt arbeid som inkluderer ”selvbygging” medfører en større grad 

av eierforhold til leiligheten/boligen enn om den kun tildeles. 

 
Påstand: 

1. Kommunale vedlikeholdskostnader til utleieboliger ville gå ned dersom beboerne selv 

er med å rehabilitere og vedlikeholde dem. 

2. Boligen (leid eller eid) skulle oppleves som varig og ens egen. 

 

Konklusjon:  1. Kommunen har ikke hatt ekstraordinære utgifter til skadeverk siden 

ferdigstillelse. 

2. Stor stabilitet i boforhold og boligene omtales i termer av å være et trygt og  

godt hjem med personlig tilknytning. 

 

Utdypning: 

I prosjekt Knarretun ble leietagere i en ”sliten” kommunal firemannsbolig invitert til å delta i 

oppussing/rehabilitering av leilighetene. Med nyansatt kommunal tømrer/miljøarbeider 
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fungerte dette veldig bra. Etter at Knarretun sto ferdig rehabilitert i 2006, har ikke kommunen 

fått melding om skadeverk.  

 

Gjennom vedlikeholdskontraktene som den enkelte signerer for å få leie til kostpris, har Drift 

og vedlikehold sikret seg et utførerledd på malingsjobber og vedlikehold av utearealer. Selv 

om dette i de fleste tilfeller har blitt satt i gang og fulgt opp av kommunalt ansatte, er 

arbeidsmengden på det kommunale systemet mindre. Det er pr dags dato ikke meldt om 

skadeverk på Moldekleiv. I tillegg gir vedlikeholdskontraktene hver deltager en gylden 

mulighet til å lære praktisk vedlikehold. For en rekke av deltagerne er dette ny og viktig 

kunnskap for å bli boende i et varig og ordinært boforhold. 

6.1.5 Hypotese 5: Boligsosialt arbeid kan implisere å bygge boliger til målgruppen som de 

har råd til å bo i, uavhengig av statlige støtteordninger i ettertid 

 
Påstand: 

1. Det er gunstig å bygge boliger som deltagerne har råd til å leie (uten bostøtte) eller kjøpe 

ved hjelp av deres faktiske økonomiske situasjon, supplert med ordinære låne- og 

tilskuddsordninger fra Husbanken. 

 

Konklusjon:  

1) Det er teknisk og økonomisk mulig å bygge gode boliger som målgruppene har råd til å 

betjene utgiftene til. Deltagerne uttrykker at dette er av vesentlig betydning for dem. 

 

Utdypning: 

I Norge har man en sosial boligforvaltning som i stor grad baserer seg på det private marked 

og kommunale utleieboliger med ”gjengs leie”. Særlig i by- og bynære kommuner har dette 

ført til at husleiene overstiger det våre målgrupper har råd til å betale. For å kompensere for 

dette har man en bostøtteordning som kompenserer for overskytende etter faste og intrikate 

regler (for mer om bostøtte - se kapittel 7). Selv om bostøtten kan være et godt tiltak overfor 

flere målgrupper, har vi problemer med å se ordningens positive effekt for unge 

vanskeligstilte på boligmarkedet. I SBP ønsket vi å bygge boliger tilpasset deltagernes 

faktiske inntekter/ytelser. Dette mener vi å ha fått til. Ved å legge kostprisprinsippet til grunn 

både for salg og utleie av boligene, er kostnadsnivået dekkbart for beboerne.  
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Utsikten til å bli selveier har vært et gjennomgangstema i deltagerens samtaler seg i mellom 

og i dialog med prosjektet. Når nye selvbyggerlag har startet på sine tomter, har temaet om 

eierskap alltid dukket opp tidlig. I samtaler med selvbyggerne under dugnad - og på spørsmål 

om hvorfor de stiller - er svaret veldig ofte at ”her jobber vi for oss selv”. Utsikten til 

eierskap, sikret i SBP gjennom en leie til eie - kontrakt motiverer, inspirerer og begeistrer. 

Som et ektepar sa: 

 

Nå er vi snart 40 år og har aldri eid noe sted vi kan bo .. nå kan vi det. Det er for 

godt til å være sant. Det er en drøm... 

 

Viktigheten og verdisettingen av egen bolig er stor i det moderne Norge. Det å ha råd til å bo 

er i sin enkleste form og betydning et økonomisk spørsmål. Betydningen for egen identitet og 

opplevd egenverd, er likevel av langt større viktighet for den enkelte. Konverteringskjeden 

for vellykkede nordmenn kan enkelt skisseres slik:  

 
Arbeidsinntekt → Bolig → Forbruk → Prestisje/anseelse → Identitet 

 

Alternativt: 
 

Uten full inntekt → ingen bolig → tap av anseelse → opplevelse av mindreverdighet 
 

Bostøtten er som nevnt et tema i neste kapittel. Foreløpig holder det å slå fast de positive 

effektene av å bygge rimelige boliger i Meland kommune. 

6.1.6 Hypotese 6: Boligsosialt arbeid kan, ved bruk av rimelig kommunalt tomteland, sikre 

sunn økonomi i det enkelte prosjekt, samtidig som det er en fordelaktig offentlig investering.   

 
Påstand: 

1. Det er mulig og av vesentlig betydning å stille til rådighet rimelig kommunalt 

tomteland for kommunale boligsosiale prosjekt. 

2. Dette er regningssvarende for kommunen (vs for eksempel å selge det til 

høystbydende på det åpne markedet). 

 

Konklusjon: 1) Prinsippet fikk full tverrpolitisk støtte i Meland kommunestyre. I våre 

boligprosjekter har rimelig tomteland muliggjort at sluttsummen for det enkelte 

prosjektet havnet innenfor rammene av deltagernes økonomi. 
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2) For kommunen viser et grovt regnskap at dette er regningssvarende. I 

termer av ”det store samfunnsregnskapet”, er det en strålende investering. I 

noen grad en kommunal utgift, men i stor grad en statlig gevinst. 

 

Utdypning: 

Gjennom SBP ønsket man å teste ut bruken av subsidierte tomter til boligsosiale formål. 

Utfordringen ble å finne ut av 

fordelingsprinsipper, priser, reaksjoner i 

lokalsamfunn og om slik tomtesubsidiering ville 

ha betydning for den enkelte selvbyggers 

mulighet til å realisere bolig. Samtidig spurte vi 

oss om man - ikke minst av politiske årsaker - 

kunne finne belegg/bevis for at dette ville svare 

seg for kommunen. 

 

At prisen på tomter i dagens marked er en 

vesentlig årsak til at boliger er dyre, visste man. I alle våre prosjekter har reduksjonen på 

tomtekostnaden tatt ”toppen” av sluttkalkylen og faktisk gjort det mulig for prosjektet å 

videreselge boliger innenfor den økonomiske smertegrensen på 1-1,4 millioner kroner. 

Ordinære tomtepriser hadde uten tvil resultert i at majoriteten av våre deltagere ikke 

hadde klart de økonomiske forpliktelsen ved boligleie/ -kjøp.  

 

Fordeling av subsidierte tomter ble mindre problematisk enn man kunne anta. Kommunen og 

prosjektet hadde forventet reaksjoner på at noen fikk tilgang på rimelig tomteland. De få og 

spede kritiske reaksjonene som kom ble møtt med 

  
• Informasjon om at innsøking til prosjektet var åpent for alle (ingen var i 

utgangspunktet forfordelt). 
• Ingen fikk tomt, men måtte bidra for seg selv og andre. 
• Henvisning til tverrpolitisk enighet i kommunestyret. 

   

Det har vært ytterst få negative reaksjoner på denne bruken av kommunalt land. Frykt for 

reaksjoner i lokalsamfunnet må derfor ikke hindre andre kommuner å tilby rimelig tomteland 

til lignende tiltak. 

 

  
 
Rydding av tomter er den første ”selvbyggerjobben” 

for deltagerne i prosjektet. 
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De direkte realøkonomiske besparelsene på kommunalt nivå er vanskelig å gi en etterrettelig 

oversikt over. I kapittel 5 ga vi et overslag over besparelser knyttet til prosjektets positive 

effekt på kriminalitetsstatistikken i regionen. Man kan anslå at Meland kommune har tapt 2,4 

millioner på å selge 12 tomter - i snitt ca 200.000 under markedspris. Til fratrekk må man 

kalkulere inn:  

 

• Reduksjon i kommunalt sosialhjelpsbudsjett 
• Positive effekter på kommunalt omdømme gjennom bred og positiv omtale lokale, 

regionale og nasjonale medier. 
• ”Tilstrømning” av nye prosjektmidler til kommunen i lys av suksessen med SBP (ca 3 

millioner 2006-2008) 
• Positive effekter for 17 husstander i kommunen 
• Nye tiltak og tilfang til den ordinære tjenesteutviklingen  
• Økt kunnskap og ekspertise i det kommunalfaglige miljøet. 

  

Tatt i betrakting de store samfunnsøkonomiske besparelsen der SBP har spart samfunnet for 

ca 200 millioner kroner (se kapittel 5), mener vi at konklusjonen klar: Dette har vært en 

særdeles fordelaktig offentlig investering.  

 

Det kan og bør diskuteres hvorvidt de kommunale investeringene bør/kan kompenseres fra 

staten. Det kan være aktuelt å overføre midler fra andre statlige tilskuddspotter (for eksempel 

bostøtte) til et tomtekompensasjonsfond for boligsosiale boligprosjekt. Ordningen ville være 

særs målrettet.  

6.1.7 Hypotese 7: Boligsosialt arbeid utfordrer kommunal tverretatlig samhandling, men 

fordrer helhetlig og samtidig innsats fra tilstrekkelige kommunale tjenester 

 
Påstand: 

1. Det var fordelaktig å etablere en prosjektstruktur som var tverretatlig.  

2. Denne strukturen skulle være med på å sikre at det ble prioritert nok tid og 

kommunale ressurser til SBP. 

3. Det er en felles forståelse av hva tilstrekkelig og nødvendig innsats er. 

4. Kommunen ønsket, via prosjektet, å revidere og forbedre egen praksis og 

tjenesteyting overfor målgruppene. 

 

Konklusjon:  1) Deltagelsen fra både teknisk og helse- og sosialavdelingene har vært meget 

verdifull for dette boligsosiale prosjektet. 
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 2) I en vekstkommune med ROBEK-status opplevde vi knapphet på ressurser, 

og det har vært en utfordring å prioritere mellom prosjektarbeid og ordinær 

drift. 

 3) Temaet fordrer uansett stadig debatt om faglige perspektiver og 

prioriteringer av kommunale ressurser mellom ulike målgrupper og 

tjenesteområder. 

 4) Tjenestetilbudet til målgruppen har blitt bredere. Hvorvidt det er 

tilstrekkelig forankret i ordinære kommunale tjenester, samt i den enkelte 

ansattes hverdag, faglige forankring og prioritering gjenstår å se. 

  

Utdypning:  

KommuneNorge har ulike varianter for kommunal arbeidsdeling i boligsosialt arbeid. En 

tradisjonell kommunal arbeidsdeling i boligsosialt arbeid er at en teknisk avdeling har ansvar 

for det tekniske (bygg, FDV) og at en sosialtjeneste tar seg av det sosiale (tildeling, 

oppfølging av person).  

 

I Meland kommune har man ikke en egen boligavdeling og arbeidsoppgavene er fordelt 

mellom teknisk avdeling, kommunalavdeling Helse og sosial og økonomikontoret, blant 

annet gjennom en tverretatlig (økonomi, teknisk, sosial) gruppe som forvalter de ulike 

Husbankordningene. Administrering av bostøtten er tillagt sosialtjenesten. Tanken var 

således at det å bygge på og videreutvikle denne tverretatligheten ville styrke prosjektet 

generelt, og boligetableringsprosessene spesielt. 

 

Prosjektet har hatt stor nytte av at både kommunalsjef for tekniske tjenester, kommunalsjef 

for helse og sosial, samt sentrale mellomledere og ansatte i ulike avdelinger har nedlagt et 

stort arbeid og engasjement i prosjektet. Uten denne innsatsen hadde SBP aldri oppnådd de 

resultatene som prosjektet har. Det at kompetanse på hva som skal bygges, hvordan det skal 

bygges og for hvem det skal bygges har sittet i samme møterom og befart de samme tomtene, 

mener vi er av vesentlig betydning for ethvert boligsosialt prosjekt. På generelt grunnlag er 

det viktig å minne om at dersom man som prosjekteier velger å organisere prosjektdrift og -

utvikling i en tverretatlig gruppe, så fordrer dette pågående fagutviklingsarbeid i den enkelte 

fagavdelingen. Med andre ord - den direkte fagutviklingen skjer i liten grad i tverretatlige 

grupper. Det tverretatlige grupper kan gjøre er å stille noen nye utfordringer til de forskjellige 

involverte fagene, beskrive situasjoner og forløp som viser seg å være fellesanliggende, men 
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uløste. Dette betyr at overgangen fra tverretatlig til tverrfaglig arbeid krever relativt 

omfattende arbeid i tiden mellom de tverretatlige møtene. Det kan til tider være en utfordring 

i arbeidssituasjoner hvor oppgaver knyttet til ordinær drift allerede legger beslag på store 

deler av arbeidsuken. 

 

I etterpåklokskapens lys ser vi at vi i større grad skulle og kunne involvert andre sentrale 

aktører på det boligsosiale feltet tettere i prosjektet, kanskje gjennom 

prosjektgruppedeltagelse. Det har foregått utstrakt samarbeid med flere etater og institusjoner 

rundt enkeltdeltagere, men muligens i for liten grad på systemnivå. For det er nok en gang 

slik at det boligsosiale feltet, ikke er ett felt, men et konglomerat av ulike institusjoner, 

lovverk, agendaer, hensyn, saksbehandlingsrutiner og visjoner. Dette har til tider vært 

frustrerende for prosjektledelsen.13 

 

Den kommunale prioriteringen av tid og ressurser gjennom prosjektperioden har langt 

oversteget det som ble signalisert i prosjektsøknaden. For alle andre enn prosjektleder (og fra 

2007 også prosjektmedarbeider), så har de involverte kommuneansatte gjennomført 

prosjektarbeid på toppen av andre oppgaver og plikter. Prosjektets overgripende natur (på 

tvers av avdelinger og tjenesteområder) og dets ”kindereggfilosofi” (jf kapittel 3) har kunnet 

forsvare den enkelts tidsbruk i noen grad. Det har likevel ikke vært uproblematisk for 

ordinært ansatte å prioritere prosjektarbeid i hele 

fasen. Dette har særlig rammet utviklingsdelen av 

prosjektet, da jevnt over stort trykk på ordinær 

saksbehandling/andre oppgaver har gjort sitt til at 

ansatte ikke har hatt anledning til å gå så i dybden av 

saker som har vært påkrevd (og som de selv har 

ønsket). I noen kritiske faser har vi erfart at 

”pilotprosesser” ikke har blitt fulgt opp fra deler av 

tjenesteapparatet, og at tjenesteytingen følger tradisjonelle mønstre og tempo. Det er som 

kommunalsjefen H/S forklarer i sin utgreiing, visse utfordringer ved å drive prosjektarbeid 

parallelt med ordinær drift. 

 

                                                 
13 Her bør Lensmannskontoret i Lindås og Meland trekkes frem et særdeles hederlig unntak fra manglende 
involvering fra naturlige samarbeidsparter. I hele perioden har vi hatt et tett og godt samarbeid - rundt 
enkeltpersoner, informasjon og utvikling. 

 
 
Melandhuset – oppført på Moldekleiv 
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Hvorvidt det kommunale tjenesteapparatet vil fremstå som revidert og forbedret i alle dets 

fasetter etter endt prosjektperiode, gjenstår å se. Meland kommune har den utfordringen som 

den deler med flere kommuner, at det ikke eksisterer eller er noe prioritert skille mellom 

utvikling og drift. Det finnes få etablerte, tverrfaglige møtefora/utviklingsgrupper. Likeledes 

vil det i de fleste norske kommuner utenom de største bykommunene, være langt mellom 

fagutviklingsstillingene eller rene stabsfunksjoner. Støttefunksjoner knyttet til merkantil eller 

IKT er få og som oftest bundet i og til ordinær drift.  I slike organisasjoner tenderer det mot 

en ”potetdefinering” av rolleutførelsen - ”alle” må og skal gjøre litt av alt i god ”Local Hero” 

- ånd14. Denne organiseringen er ikke optimal for å fremme den enkelte ansattes faglighet, da 

byråkratiske og administrative hensyn lett kan få forrang for mer tidkrevende fagligfunderte 

utviklingsprosesser. 

 

Det er nok derfor riktig å si at overgangen fra å jobbe tverretatlig til tverrfaglig ikke er 

fullstendig – ei heller i Meland. Tjenestemenyen har likevel blitt bredere - og ambisjonen om 

det tverrfaglige er like fullt til stede. 

 

6.2 Anbefalinger  
 
Mye er til nå sagt, beskrevet og redegjort for av de utfordringer, løsninger og resultater som 

har kommet i løpet av SBP sine fem års boligsosiale arbeid i Meland kommune. Håpet og 

ambisjonen er at andre aktører vil bli inspirert av de gode resultatene presentert i kapittel 5, få 

innspill til prosess og organiseringsløsninger i kapittel 1 og til tekniske løsninger og 

tiltaksutforming gjennom kapitlene 2-4.    

 

Den viktigste anbefalingen til andre aktører som ønsker å starte opp eller videreutvikle sitt 

boligsosiale arbeid er denne påstanden: 

 

Boligsosialt arbeid er først og fremst, og særlig i den grad det inkluderer de aller 

vanskeligst stilte, et spørsmål om inkludering og samfunnsutvikling. De beste 

lokale løsningene utvikles gjennom grundige faglige analyser av hvem som skal 

                                                 
14 Film fra 1983 produsert av David Puttnam (med kjent soundtrack av Mark Knoffler). Gordon Urguhart er en 
lokal hotelleier, regnskapsfører, butikkeier, etc som blir en allestedsværende og sentral lokal representant i den 
lille skotske landsbyen i kampen mot amerikanske oljeinteresser og storkapital.  
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bygges, hva som skal bygges og hvilke ressurser som faktisk kreves for å gjøre 

det!  

 

Vi har sagt mye om behovet for den samtidige byggingen av tjenester og boliger, og skal ikke 

utdype dette ytterligere i detalj. Vårt viktigste poeng i denne sammenhengen er at man 

innenfor den enkelte kommune gjør seg opp en formening om ”faglig forsvarlige bygg” og at 

dette henger sammen med hva man realistisk sett kan levere. Boligsosialt arbeid har en kjerne 

av drømmerealisering. Det er verdt å merke seg at ingen drømmer om slitte kommunale 

utleieboliger, plass på hospits eller plass i en bygård hvor det kun bor rusmiddelavhengige. 

Vi mener at slikt kommunalt arbeid ikke er boligsosialt, men dreier seg om 

boligfremskaffelse og ”hushaivirksomhet”. Er det noen mennesker i Norge som trenger 

boliger av god kvalitet, så er det mennesker som over tid har vært utenfor samfunnet, men 

som ønsker seg tilbake. Likeledes oppfordres den enkelte kommune til en kritisk 

gjennomgang av hvilke hensyn som ligger til grunn for valget av for eksempel konsentrert 

bosetning med personellbaser til personer innen rus/psykiatri - målgruppene. Er dette basert 

på en faglig overbevisning om at for eksempel mennesker med dobbeldiagnoser har best av å 

bo med lignende naboer over og rundt seg på alle kanter, eller er det primært økonomiske og 

logistiske hensyn som blir tatt?  

 

I SBP ble det særs forløsende den dagen vi hadde fått utviklet vårt Melandshus. Denne 

forenklede og standardiserte, dog tilrettelagte entrepriseformen, gjorde at kommunen 

kjappere og enklere kunne sette i gang nye prosjekter. Det var etter innføring av 

Melandshuset at SBP opplevde å få opp volumet i byggingen, og konseptet kan og skal 

brukes etter prosjektperioden, også til andre målgrupper (flyktninger, funksjonshemmede, 

ungdom, andre). Med Melandshuset, og rutinene rundt det, fikk også kommunen noen 

”rammer” rundt eget boligsosialt tilbud (dog ikke eneste tilbud). Konseptet var klart, 

deltagerne kunne si ”nei takk” eller ”ja takk” til tilbudet, og tjenesteapparatet visste hva 

konseptet krevde av økonomiske, faglige og andre ressurser.   

 

Landets 430 kommuner varierer i stor grad med henblikk på størrelse, ressurser, lokale 

utfordringer og ambisjoner. De beste løsningene finnes også lokalt, men vi mener å ha 

erfaring med at følgende anbefalinger vil kunne ha relevans for andre aktører på det 

boligsosiale feltet: 
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Fra teknisk sektor: 

 

1. Gjennom saklig og nøktern informasjon til nabolag/lokalsamfunn i forkant av 

kommunal boligetablering, vil etablering av boliger til vanskeligstilte som en 

hovedregel ikke være en problematisk prosess. 

2. Sats på bygging av rimelige, nøkterne boliger av god kvalitet som føyer seg inn i 

eksisterende 

boligmasse. 

3. Kommunen bør 

tilrettelegge for 

rimelige tomter til 

boligsosialt arbeid. 

4. Grundig og god 

prosjektering av 

bygg/konsept som kan 

masseproduseres, er 

kostnadseffektivt, samt 

gjør det lettere for 

kommunene å få opp volumet på boligbyggingen 

5. Kommunene oppfordres til å organisere egne utførerledd til oppføring av egne bygg. 

Dette er det anledning til uten å konkurranseutsette arbeidet. 

6. Kommunen har alle muligheter til å regulere/sikre at boligene forblir innenfor en 

boligsosial nisje gjennom avtaler og klausuleringer av boligene. Dette vil også 

forhindre spekulasjon. 

7. Drift og vedlikeholdsoppgaver kan knyttes til kommunale leiekontrakter. Dette 

reduserer kommunens vedlikeholdsutgifter, samt at bomiljøet blir bedre ivaretatt. 

8. Kommunen bør ta et klarere grep om rollen som utbygger 

 

Fra Helse- og sosialsektor: 

 

1. Boligsosialt arbeid må forankres i kommunens overordnede visjon og planarbeid. 

2. Boligbygging utgjør en særs egnet arena for rehabilitering av vanskeligstilte. 

3. Slike prosjekt kan både fungere som en utvikling av, og en test på, bredden av de 

kommunale tjenestetilbudene. 

 

 
 

Moduler klare til oppsetting på tomta på Hjertås. 
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4. For å nå de tyngste brukerne av kommunale tjenester, bør deler av tjenesteapparat 

dreies mot oppsøkende/ambulerende tjenesteyting. 

5. Det kommunale tjenesteapparat vil profittere på å bli mer heterogent i sin faglige 

sammensetning. Dette øker mulighetene for å nå en variert brukergruppe. 

6. Boligsosialt arbeid fordrer tverretatlige arbeidsgrupper med representasjon fra både 

teknisk og sosial sektor.  

7. Boligsosialt arbeid er et ledelsesansvar.  

8. Boligsosialt arbeid fordrer et helhetlig, koordinert og tverrfaglig tjenesteapparat. 

 

Et godt sted å lete etter idealbilder for slike helhetlige og koordinerte prosesser hvor 

tverrfagligheten står i fokus, mener vi kan finnes i teknisk sektor. Som redegjort for i kapittel 

2 og 3, er det vesentlige forskjeller på å bygge hus og bygge folk, men som et bilde vil vi 

hevde at normer, regler og praksis knyttet til husbygging kan fungere også for ”menneskelige 

byggeprosjekt”. 

 

Ved boligetablering er det en arkitekt som tegner og prosjekterer hva som skal bygges. 

Tegninger og ”hovedbildet” må godkjennes av en byggherre. Det utarbeides delentrepriser 

som andre aktører enn arkitekt skal levere. Ved inngått kontrakt forplikter hver aktør seg til å 

levere iht. prosjektering og innenfor gitte tidsrammer, og byggherre har sørget for at det er 

økonomiske midler til å gjennomføre prosjektet. De ulike fagene har sin naturlige inntreden 

og utføring av sine delentrepriser: Tomten må først graves av, rør må legges i grunn, 

grunnmur må støpes, tømrer reiser bygg og elektriker og rørlegger følger opp tømrer ved 

installasjoner underveis. Når bygget står ferdig, kan entreprenørene forlate byggeplassen og 

ta fatt på andre oppdrag og byggherre kan bebo sitt nye hus. Underveis er prosessen 

kvalitetssikret av en rekke faktorer: Gode, detaljerte arbeidstegninger som alle er pålagt å 

følge, en byggeleder under oppføring som ser til at disse blir fulgt, hyppige byggemøter som 

sikrer fellesforståelse og ekstraordinære møter ved avdekking av feil/uklarheter. Dersom en 

av entreprenørene ikke kan levere iht. avtale, har han/hun ansvar for at tjenestene likevel blir 

levert som avtalt om enn av annet firma. Og til syvende og sist har byggherre klageinstanser 

og juridisk vern for at tjenestene er levert iht. bestilling og avtale. 

 

I slike prosjekt er det selvforklarende at banken ikke kan betale ut byggelånet i smårater over 

30 år, eller at byggvareleverandøren ikke kan levere ut en og en lengde med stendere når 

tømrerne går i gang. Som tømrer kan man ikke plutselig bestemme seg for å bygge en 
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funkisvilla der byggherre og arkitekt har foreskrevet sveitservilla, rørlegger kan ikke levere 

bidé i stedet for vegghengt toalett (selv om det er det eneste han har tilgjengelig på lager), 

elektriker kan ikke installere 10 ampers kurser der det er foreskrevet 16 ampers og ingen - 

bortsett fra arkitekt - har lov til å dimensjonere eller endre bærende konstruksjoner - selv ikke 

byggherre. Dette er tverrfaglig arbeid! 

 

I bunn og grunn er ikke dette noe annet enn et godt fungerende IP – arbeid: Et tverrfaglig 

arbeid hvor målene er satt, rollene og oppgavene fordelt, hvor man planlegger iht forløp og 

helhet og setter av tid, ressurser og kompetanse til å følge opp.  

 

6.3 Hva kreves? 
 
Når prosjektet de senere år 

har bedrevet utstrakt 

formidling over det ganske 

land, så har vi alltid, og 

nesten med stolthet, kunne 

si at ”dette kan alle få til 

når ROBEK - kommunen 

Meland har fått det til”. Så 

dette er altså ikke først og 

fremst et spørsmål om 

økonomiske ressurser (selv 

om det ikke er uvesentlig). 

Kjernen i SBP har vært en 

god analyse av hva man vil, hva man har og hvordan man kan anvende dette (evt. på nye 

måter). I påvente av at de statlige overføringene til kommunen blir så store som kommune-

Norge ønsker, er dette et godt utgangspunkt. Vi har sjonglert prinsipper om standardisering 

med individuell skreddersøm, vi har forsøkt å forholde oss grunnleggende pragmatisk til 

lover og regler, vi har gitt deltagerne full tillit og respekt, og forventet det samme tilbake. 

Gjennom prosjektet har man blitt i stand til å prioritere, forfordele og innføre 

fremdriftsplaner. 

 

 
Tømrerlagsleder Bjarte Langøy forklarer prinsippene bak 

modulkonseptet for deltagere på konferanse i Meland kommune 28. 
januar 2009. 
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Meland kommune deler nok samme skjebne som de fleste norske kommuner - at man over tid 

har hatt en arbeidssituasjon hvor spriket mellom hva man ideelt sett ville satt inn av tiltak og 

tjenester, langt overstiger det man har tilgjengelig. Vi mener at siden ressurstilgangen er 

begrenset, så krever det at velferdsytelsene i større grad ytes etter vekselstrømsprinsipp, ikke 

likestrøm. Det vil si at man oppnår mer med å yte mye og tungt i en tidlig fase for så gradvis 

å trappe ned, enn ved å gi litt, jevnt og til uendelig tid. Denne ”AC/DC vridningen” setter 

store krav til samordning og at man leverer helhetlig og koordinert.  

 

For at lokale aktører skal kunne levere iht disse idealene er de avhengige av visjoner, rammer 

og verktøy fra nasjonale myndigheter. De er også avhengig av å kunne levere til sine 

tjenestemottagere på en forstålig, motiverende og konsistent måte. Dette blir tema i siste 

kapitel hvor fokuset igjen vendes til det overordnede boligsosiale feltet.  
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KAPITTEL 7 

DET BOLIGSOSIALE SPENNINGSFELT – NOEN TANKER RUNDT 
SATSINGEN SOM HAR VÆRT OG HVOR VEIEN GÅR VIDERE 

 

 
                                                                        PROSJEKTLEDER HAR ORDET   

                                                                       

                                                                       

Fem år med prosjektdrift er tilbakelagt. Selvbyggerprosjektet er historie. Det er vemodig og 

det sporer til ettertanke. Vi har i det foregående forsøkt å redegjøre for prosjektet slik det var 

tenkt, slik det utfoldet seg og slik det ble, så edruelig og etterrettelig som vi har vært i stand 

til. SBP har utfoldet seg på en lang rekke ulike arenaer, i ulike grensesnitt mellom bruker og 

tjenesteytre, system og individ, lovverk, stat og kommune, visjoner og realiteter. SBP gav 

konkrete levende mennesker i Meland kommune en inngang på et vanskelig boligmarked. 

Samtidig har prosjektet hatt status som nasjonalt pilotprosjekt og har kommentert, 

utfordret/blitt utfordret av et nasjonalt boligsosialt arbeidsfelt i rask utvikling. Den 

overordnede nasjonale målsetningen har fra Boligmeldingen i 1997 til strategien På vei til 

egen bolig i 2005 stort sett vært uforandret: Hvordan sikre velferd til alle (her bolig) og sørge 

for at alle er med?  

 

De boligsosiale ambisjonene er ikke mindre for kommende periode. På en konferanse i 

Bergen 27.1.2009 målførte kommunalminister Meltveit Kleppa regjeringens målsetning og 

strategi blant annet ved å vise til endringer og styrking i bostøtteordningen, samt til en 

målsetning om å bygge 3000 nye utleieboliger i 2009. 

 

Når 2008 nå ebber ut sammen med SBP, skulle bostedsløshet vært avskaffet i Norge (jf På 

vei til egen bolig). Vi er ikke der. Faktisk så er det slik at antallet bostedsløse har økt i 

perioden. Dette til tross for en historisk høykonjunktur, samstemt satsing fra fem 

departement, tungt innsalg i norske kommuner gjennom låne- og tilskuddsordninger, 

omdefinering av Husbanken til et kompetansesenter og hektisk kunnskapsformidlings og 

prosjektaktivitet.  

 



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008  

145 

Riksrevisjonen (Dokument 3:8:2007-2008) kommer med omfattende kritikk av ”tilbudet til 

de vanskeligstilte på boligmarkedet”, og de fleste aktører i feltet rammes av denne kritikken. 

Det vises til alvorlige mangler i vanskeligstiltes tilgang til boligsosiale virkemidler, at de ikke 

bor godt og trygt, at virkemidlene ikke sees i sammenheng og til svakheter i kommunal 

saksbehandling, Husbankens rolle og arbeid får kritikk og det påvises manglende statlig 

oversikt over boligbehov og styringsinformasjon (op.cit:8.-10). Og det åpenbare spørsmålet 

er jo: Hvorfor?  

 

Vel viten om, og særdeles imponert over, det faktum at helse- og sosialNorge er fullt av 

dyktige fagpersoner, at det leveres gode og mange tjenester til den store majoriteten av 

tjenestemottagere i Norge daglig (sikkert 90-95 %), tror jeg likevel det er nødvendig å stoppe 

opp og spørre: Er vi på rett kurs iht vårt arbeid med å sikre bolig til de vanskeligst stilte? Er 

det slik at tilbudene til de vanskeligst stilte egentlig er gode og at utfordringene lar seg løse 

ved hjelp av mer konkrete resultatmål, flere evalueringer eller revidering av kriteriene for 

tildeling av bostøtte? Er det slik at det boligsosiale feltet er på trappene til å levere iht 

forventningene?  

 

Etter å ha jobbet med atføring av innsatte i Bergen Fengsel i en årrekke, selvbyggerne i 

Meland, gjennom å ha besøkt eller hatt besøk av over 100 prosjekter og kommuner gjennom 

de siste fire årene, via samtaler med brukerorganisasjoner (Way Back, MarBorg, RIO, LMS, 

osv), med vanskeligstilte og pårørende, deltagelse på bolig-, rus-, psykiatri- og kriminal-

omsorgskonferanser i bøtter og spann, så stiller jeg meg spørsmålet: Er vi på rett kurs?  

 

Både rusfeltet, psykiatrien og det boligsosiale feltet sliter med å levere (Rokkan notat 1-2007, 

Fafo-rapport 2007:38, NOVA-rapport 18/08, Riksrevisjonens dokument 3:8 (2007-08). 

Kriminalomsorgen opplever at klientellet i stor grad vender tilbake til fengslene, NAV klarer 

ikke å serve de vanskeligstilte, kommunene klarer ikke å etablere nok boliger, ei heller å 

sørge for at målgruppene i tilstrekkelig grad blir værende i boligene. På et individnivå er det i 

stor grad og ofte de samme personene som utgjør målgruppene for overnevnte helse- og 

velferdsarbeid. At så mange tilsynelatende forskjellige organisasjoner og institusjoner oppnår 

så lite med denne kategorien innbyggere, mener jeg fordrer en analyse og perspektiv som 

løfter fokus fra den enkelte kommunes/institusjons arbeid med enkeltindivider, til et mer 

abstrahert systemperspektiv. Når blikket løftes fra Meland kommune og våre selvbyggere og 

fra konkret praksis, til det overordnede boligsosiale feltet, fremkommer en relasjon mellom et 
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progressivt og ambisiøst byråkratisk system med dets iboende logikk (Weber 2000) og 

marginaliserte befolkningsgrupper.  

 

For videre arbeid med fremskaffelse og etablering av varige boliger også til de vanskeligst 

stilte, tror jeg det er tre sentrale spørsmål som må drøftes og besvares: 

 

1) Finnes det et boligsosialt fagfelt? 

2) Hvem er de vanskeligst stilte, og hvorfor sliter alle offentlige systemer med å 

få resultater for denne gruppen? 

3) Er det samsvar mellom overordnede modeller for boligsosialt arbeid og 

virkeligheten de skal representere? 

 

7.1 Det boligsosiale felt – finnes det? 
 
Følgende definisjon av ”boligsosialt arbeid” anvendes av Husbanken og er også 

grunnleggende for andre aktørers avgrensing av feltet: 

 

Boligsosialt arbeid omfatter alt fra kommunenes innsats for å framskaffe og tildele 
boliger, til tjenester og enkelttiltak som kan den enkeltes forutsetning for å mestre sin 
bo- og livssituasjon. Framskaffelse av bolig kan være alt fra nybygging og utbedring av 
kommunal boligmasse til bistand til å framskaffe boliger på det private utleiemarkedet. 
Bistand til å mestre bo- og livssituasjonen kan være veiledning, opplæring og bistand til 
å utføre praktiske gjøremål i boligen, overholde sine økonomiske forpliktelser samt 
plikter knyttet opp mot boforholdet og til naboer. Mange trenger også bistand til å 
nyttiggjøre seg andre tiltak og tjenester som ivaretar egen helse, forebygger isolasjon og 
bidrar til en meningsfull tilværelse i fellesskap med andre (Husbanken.no). 

 

Denne definisjonen viser til to relaterte arbeidsoppgaver; boligfremskaffelse og bistand til å 

mestre boligforhold. Den er ambisiøs, vid og fylt med gode hensikter. 

 

Dersom man forstår innholdet helt konkret, inkluderer dette stort sett alt som gjøres i 

offentlig sektor innbakt i tilsynelatende overkommelige gjøremål som ”fremskaffelse” og 

”bistand”. Den forutsetter overordnede kommunale planer, både på drifts- og 

investeringssiden, politisk og administrativ samordning på lokalt og sentralt nivå, tjenester fra 

en rekke ulike kommunale avdelinger (sosialtjeneste, psykisk helsevern, barnevern, 

helsetjeneste, oppfølgingstjeneste, teknisk sektor osv) operasjonalisert via forskjellige 
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lovverk og en rekke jamstilte mellomledere, samt utstrakt samarbeid med statlige aktører og 

spesialistinstitusjoner og det private boligmarkedet.  

 
Den statlige satsingen fra 2002 og frem til i dag har skjedd samtidig med blant annet: 

 

• NAV reformen 
• Opptrappingsplanen for psykisk helse 
• Rusreformen  
• Reformer innen skole og kunnskapssektoren  

 

Når man også tar med i betraktning at satsingen har foregått i en historisk epoke med:  

 

• galopperende prisutvikling på boligmarkedet, 
• fremvekst av forsterkede krav om målstyring, lønnsomhet og rasjonalisering i det 

offentlige (Ny offentlig styring),  
• hvor inntil 20 % av norske kommuner har vært inne på ROBEK listen og i realiteten i 

en særs vanskelig posisjon for å bygge opp noe som helst, 
 

da begynner man å se konturene av hvor krevende den boligsosiale visjonen i realiteten er. 

 

Hovedutfordringen for videre arbeid, slik jeg ser det, er at det boligsosiale feltet (ennå) ikke 

er ett felt, men et konglomerat av ulike og dels motstridende agendaer og føringer. 

Konkurranseutsetting vs langsiktig planlegging, rimelige boliger til vanskeligstilte vs 

økonomisk avkastning, helhetlige og koordinerte tjenester vs sektoriell lovgiving og 

organisering, individuelle rettigheter vs begrensende kommunale rammer og tilbud.  

 

Strategien På vei til egen bolig startet veldig riktig med fem departementer som sto samlet 

bak en felles satsing. Men har noe skjedd på veien? En av de sentrale målgruppene for 

satsingen, de rusmiddelavhengige, oppsummerer strategien på følgende måte: Vi var på vei til 

egen bolig, men hvor ble det av sjåføren? (RIO ved Line Eikenes på konferanse Bergen 

27.1.2009). I dette spenningsfeltet er det ennå ikke etablert faglig enighet om omfanget av 

problemet - om hva rusmisbruk er (Rambøll delrapport 1, november 2008) og ei heller en 

felles avklaring på de motstridende føringene nevnt overfor. 

 

Men det jobbes mye og iherdig på en lang rekke arenaer og fra alle departement, kommuner 

og andre aktører. Og dette er virkelig et komplekst og utfordrende felt. En skjematisk 

oversikt over deler av dette arbeidet kan se slik ut: 



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008  

148 

 
 

Veien fra statlige politiske ambisjoner via flere administrative organer på ulike nivå, frem til 

effektiv og villet handling på kommunalt nivå, er lang og komplisert. En boligsosial satsing, 

som i sin ambisjon og i sine målsetninger er sektor- og departementsovergripende, blir 

forsøkt effektuert innenfor rammene av ordinære driftslinjer i de offentlige kanalene. Og ved 

å bli lansert samtidig med andre store, ressurskrevende reformer og satsinger som kjøres 

samtidig, uten tilstrekkelig samordning og samkjøring fra sentrale myndigheter, blir det 
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boligsosiale feltet fragmentert og vanskelig å koordinere. Særlig siden ansvaret for å finne de 

samordnede operasjonaliserte løsningene på store felles utfordringer blir delegert ned på 

lokalplan. Dette synliggjør to store svakheter ved slike statlige satsinger:  

 

• At den tunge, kompliserte og kompetansekrevende jobben med å operasjonalisere 
målsetningene blir lagt til organisasjoner som i varierende grad er i stand til å gjøre 
denne jobben (se nedenfor).  

• At en satsing/strategi initiert og vedtatt av en overordnet statlig myndighet, kan 
risikere at den ikke har ”agency”15 i den lokale virkelighet den skal effektueres i.  

 

Dette har man sett fra sentralt hold, og jeg antar at noe av bakgrunnen for å omdefinere 

Husbanken fra sin tradisjonelle rolle som boligfremskaffer til kompetansesenter var/er et 

forsøk på å samordne satsingen og fremme etableringen av et boligsosialt felt. Dette har blant 

annet medført viktige utviklinger av blant annet etterutdanning i boligsosialt arbeid, regionale 

erfaringsutvekslingsnettverk, seminaraktivitet og økt fokus på anvendelse av etablerte 

boligfremskaffelsesvirkemidler som startlån, grunnlån og boligtilskudd. Husbanken har også, 

gjennom å finansiere en lang rekke ulike boligsosiale prosjekt via kompetansemidler, 

stimulert til økt boligsosial aktivitet.  

 

Likevel har reformeringen av Husbanken til kompetansesenter i mine øyne to store 

potensielle utfordringer - en faglig og en faglig-administrativ. 

 

Den største faglige utfordringen er knyttet til den tette koblingen mellom politikk og 

kompetanse som skjer når en institusjon får mandat som kunnskapssenter, samtidig som dette 

legges direkte under et departement med vekslende politisk ledelse og ambisjoner. Å bygge 

opp en kompetanseenhet på ”gjeldende tildelingsbrev, statsbudsjett og styringssignaler fra 

KRD”, slik det er formulert, vil innebære en fare for at kunnskapen som produseres vil bli i 

overkant politisk, i.e. bestemt av den til enhver tid gjeldende politiske agenda. Ved at 

Husbanken blir en politisk kompetanseenhet vil dette også kunne ha en potensielt negativ 

innvirkning på ”uavhengige enheter” (NOVA, NIBR, FAFO m.fl.) som vil være avhengig av 

bestillinger fra HB/KRD.   

 

                                                 
15 ”Agency refers not only to the intentions people have in doing things, but also to their capability of doing 
things in the first place” (Giddens 1984:9). Rusere, bostedsløse og dobbeltdiagnostiserte er veldig sjeldent en 
pressgruppe ved lokale valg og eksiterende kommunale avdelinger og stillinger på de fleste nivå er allerede fylt 
opp av ordinære driftsoppgaver.  Nye driftsoppgaver (som først må utvikles) er derfor verken på den politiske 
eller administrative agendaen. 
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Den faglig-administrative utfordringen ligger i å låse et område som krever og fordrer 

overgripende løsninger, i en institusjon lagt under ett departement. Er det noe som er 

karakteristisk med det antatte boligsosiale feltet, så er det at løsningene ennå ikke er etablert 

som felles praksis, og at virkemidlene ligger i fem ulike departement (iht definisjonen av 

boligsosialt arbeid). Hadde det vært slik at Husbanken forvaltet alle nødvendige virkemidler 

for å realisere arbeidsfeltene som er slått fast i definisjonen av boligsosialt arbeid, så hadde 

dette vært uproblematisk. Men Husbankens boligetableringsmidler og -ordninger er bare 

noen av de virkemidlene som må anvendes ovenfor de vanskeligst stilte for å nå ambisjonen 

om å både fremskaffe og bistå til at personer blir værende i varige boliger. Med mindre man 

reserverer ”boligsosialt arbeid” til ”boligfremskaffelse”, er det særdeles utfordrende for 

Husbanken i dagens kompetansesenterform, å sørge for en helhetlig og samordnet offentlig 

boligsosial satsing.  

 

7.2 ”De vanskeligst stilte på boligmarkedet” 
 

7.2.1 Hvem er de? 

SBP som et boligsosialt prosjekt har i stor grad dreiet seg om læring og om å bygge opp 

nødvendige rammer og ressurser for at en variert gruppe mennesker har kunnet bygge seg 

selv en mer solid og bofast tilværelse. Og prosjektet har forsøkt å forholde seg trofast til 

universalistiske boligsosiale siktemål, å nå vanskeligstilte uavhengig av deres utfordringer.  

 

Som den observante leser sikkert har fått med seg, har det å finne balansegangen mellom en 

generell ambisjon og spesielle hensyn og å lage et prosjekt for alle som også tar høyde for 

særtrekk, vært et gjennomgående tema i denne rapporten. Rent terminologisk har vi gjennom 

rapporten operert med et skille mellom ”de ordinære” og ”de med særlige utfordringer”. 

Skillet er ikke uproblematisk, og kategoriene er nok mer ”good to think” enn de har analytisk 

presisjon. Hvor spesiell må man være, og på hvilke områder, for å bli kategorisert som en 

husstand med ”særlige utfordringer”? Er ikke ”de spesielle” ordinære mennesker? De 

semantiske fallgruvene er mange, og det er til tider vanskelig å holde tungen rett i munnen. 

Det som står fast er at visse mennesker definitivt har en lengre vei til egen bolig enn andre.  

 

Gode og fruktbare tjenester til slike målgrupper fordrer at tjenesteyter har tid, anledning og 

faglig kunnskap til å foreta en ”tykk beskrivelse” (Geertz 1973 i Sørhaug 1996:35) eller en 
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grundig nok kartlegging av hvem og hva mennesket som står ved skranken er og har behov 

for. Tian Sørhaug henter empiri fra sin sosialarbeiderpraksis i Oslo tidlig på 80-tallet for 

belyse sitt argument om viktigheten av tykke beskrivelser: 

 

Noen ungdomsarbeidere i Oslo tok med seg 8-10 tungt belastede ungdommer (rus, 
UFB (uten fast bopel) på skogstur med innlagt overnatting. Ungdomsarbeiderne hadde 
skaffet til veie nødvendig utstyr til ungdommene (klær og soveposer), og oppholdet i 
skogen ble veldig vellykket. Men da forsamling skulle pakke sammen og returnere til 
storbyen, ønsket ungdommene enkelt og greit å forlate de nye soveposene i skogen. 
Dette vakte en blanding av moralsk forargelse og oppgitthet blant de ansatte 
ungdomsarbeiderne. Deres personlige og profesjonelle reaksjon var at ungdommene 
hadde handlet uansvarlig og respektløst, og egenskaper som ”ansvarsløshet”, 
”kortsiktighet” og ”umodenhet” ble tillagt dem. Også ”impulsdrevet” ble anvendt for 
å forklare hvorfor ungdommene ikke var i stand til å ville ta med seg soveposene 
tilbake (Sørhaug 1996:33-34).  

 

Sørhaug hevder at dette caset viser både farene og utfordringene man står overfor i vårt 

faglige arbeid med marginaliserte målgrupper. Først og fremst viser han de flytende 

grensegangene mellom beskrivelse og forklaring. I dette caset blir ungdommenes handlinger 

(ikke ta med sovepose) beskrevet, og samtidig årsaksforklart. Årsaken til at denne gruppen 

gjør x (ikke ta med soveposene) er at de har en egenskap y (de er ansvarsløse eller 

impulsdrevne) som får dem til å gjøre x. Egenskap y ble dermed bevist gjennom handling x, 

og man har laget seg en tilsynelatende god og forklarende beskrivelse på målgruppen 

(op.cit:34). Forskjellen på en beskrivelse og en forklaring, henter Sørhaug fra Bateson (1979) 

som sier at en forklaring er en beskrivelse i og av kontekst. Før beskrivelsene får gyldighet 

som gode forklaringer, må hendelsene kontekstualiseres, i flere kontekster samtidig, gjennom 

”tykke beskrivelser”. Hva slags bakgrunn har ungdommene (sosial, kulturell, livsstil), hvilke 

verdier og antagelser bringer de med seg på tur og i hvor stor grad overlapper disse med de 

ansattes verdier og holdninger? 

 

For Sørhaug leder en slik progressiv kontekstualisering til en analyse av ungdommene som 

medlemmer av en høstningsøkonomi - en livsform som ikke er lik de ansattes. Ved å se på 

hva en slik livsforms medlemmer har, hvordan de produseres og hvordan de lever, viser han 

hvordan en slik høstningsøkonomi har kort distanse mellom produksjon og konsum (høstning 

eller jakt/ran eller tyveri). Dette krever stor grad av mobilitet (flukt fra politi osv) og en 

fleksibel organisasjonsform (gjengorganisering). Det krever ikke lange tidshorisonter da 

”konsum” skjer nesten umiddelbart med ”produksjon” (man stjeler og spiser, eller får kjappe 
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penger ut av sosialkontoret) og alt som er begrensende og arbeidskrevende å medbringe og 

som ikke har en umiddelbar nytteverdi, har liten, om ingen verdi (jf eksempelet med 

soveposene som var brukt og mistet sin verdi da situasjonen endret seg).  

 

Personer i en høstningsøkonomi konstruerer også seg selv identitetsmessig ved hjelp av andre 

verdier og praksiser enn blant bofaste. Da den individuelle jaktlykke i slike økonomier alltid 

vil variere, er man grunnleggende avhengige av deling. Deling skaper solidaritet innad i 

gjengen. Makt og posisjon skapes gjennom å bevise tilgang til ressurser (stoff, penger), både 

gjennom aktiv høstningsaktivitet (kriminalitet) eller historier om dette16.  Dermed skapes og 

gjenskapes individuell og kollektiv identitet og tilhørighet.  

 

En reanalyse av Sørhaugs case vil dermed tilføre en rekke alternative forklaringsmodeller til 

de faktiske hendelser, og man vil kunne oppdage blant annet soveposens relative og 

konteksavhengige verdi, handlingenes konteksavhengige rasjonalitet og kanskje til og med 

stille spørsmål ved hele utgangspunktet for hendelsen: Hvorfor, og med hvilke terapeutiske 

og sosiale forhåpninger tar man med en gruppe bostedsløse ungdommer til overnatting 

utendørs, under åpen himmel? Man skal være trygt plassert midt i hovedstrømmen av norsk 

middelklassekultur for å se nytten og verdien av slike friluftsritualer. 

 

Den offisielle historien om disse ungdommene vil nok forbli den om ansvarsløshet og 

impulsivitet. Det er den som har fått faglig forankring og er nedfelt i de sosialarbeiderske 

beskrivelser av målgruppene. Disse beskrivelsene er: 

 

(…) dominert av to forutsetninger: a) de har individet som en slags uproblematisk 
enhet, og b) de forklarer individets handlinger ut ifra patologier, .. ut ifra mangler 
som er heftet til individet (Sørhaug 1996:39).  

 

Min påstand er at offentlige velferdssystemer, det være seg førstelinjen, eller en hvilken som 

annen linje, fortsatt og jevnt over, opererer med slike ”tynne beskrivelser”. I 

instruktørmanualen til Ny Start, et kognitivt treningsprogram tilbudt domfelte i norske 

fengsler opererer man med følgende definisjon av domfelte: 

 

                                                 
16 Sørhaug nevner her (1996:39) betydningen av ”kuppet” og ”festen” i ”jegeres” retorikk. Dette er nok lett 
gjenkjennelig for alle som for eksempel har jobbet innen fengselsvesenet hvor nettopp domfeltes historier om 
”brekk” og ”feite fester” er et stadig tilbakevendene tema. 
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Lovbrytere har en tendens til å ha mangelfull utviklet sosial profil – de mangler 
verdier, holdninger, logisk tankegang og sosiale ferdigheter som er nødvendige 
for en vellykket sosial funksjonsevne.  

 

En like ”tynn beskrivelse” av de vanskeligst stilte på boligmarkedet vil kunne fortelle at 

klienten mangler bolig, inntekt, venner, jobb, skolegang osv. De fremstår på sett og vis som 

negasjoner av ”oss andre”, de ordinære. Vi har et isolert sett av verdier, handlemåter og 

væremåter, strippet dem for kontekst og muligheten for at slike størrelser faktisk er 

kontekstuelle, relasjonelle og kulturspesifikke. 

 

En tykk beskrivelse av samme person vil kunne presentere en ”livsform” som viser at 

personen faktisk lever et liv, om enn etter andre retningslinjer, verdier og utfordringer enn de 

bofaste. I følge Tian Sørhaug er det gode grunner til å vurdere å kalle slike bostedsløse 

livsformer for nomadekulturer da personene ofte og over tid har levd et liv i bevegelse, 

utenfor arbeidslivet, men som en aktør i en rusøkonomi - utenfor lokalsamfunn og familie, 

men innenfor ”gjengen”. En slik tykk beskrivelse gjør at samme person kan representeres på 

to vidt forskjellige måter: 

 

  Rus/kriminalitet Arbeidsledig A4 

Arbeid Pusher/arbeidsgiver Arbeidsledig 

Inntekt 20-30.000,- mnd Sosialhjelp 

Utfordringer Mange Få (kjedelig) 

Venner Mange Få (ensom) 

Karriere Høy kompetanse, 

etterspurt 

Ikke fullført g.skole, 

uønsket 

Rykte i nettverk ”En  å stole på” ”En kriminell ramp” 

Status i miljø Høy Lav 

Sosialt nettverk En av gutta Eks-kriminell 

Språk/uttrykk Velartikulert Uforståelig 

Kreditt Gode Ingen 

            

 (Rogalandsforskning) 
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Tabellen sier noe både om de store utfordringene både tjenestemottager og tjenesteyter har i 

forbindelse med felles integreringsprosesser, men også noe om hvorfor (etter min mening) de 

offentlige systemene sliter med ”å få til” de vanskeligst stilte. De boligsosiale ambisjonene 

blir urealiserte i det vi i systemene ikke ser hvor krevende det faktisk er å skulle endre 

livsstil, gå fra en livsform hvor man er noe, har noen, gjør noe med noen, har kunnskapen og 

forståelsen om grunnleggende spilleregler og kutymer - til et liv hvor man mangler det meste, 

er alene, stiller nederst i alle hierarkier, er avhengige av almisser/offentlige ytelser og 

opplever seg selv som en annenrangs borger. Boligsosialt arbeid for de vanskeligst stilte 

dreier seg om så mye mer enn boligfremskaffelse og utmåling av bostøtte. For subjektet 

dreier det seg om langt mer enn å ha tak over hodet. Det dreier seg om å ha et ønske om å 

bo, ha mot til å bo, å velge å bo, å få tilbud om å bo, å ha økonomi til å bo, å gjøre en bolig 

til et hjem, å fylle et hjem med et liv (Line Eikenes RIO, Bergen 27.01.09) 

 

Dette er et kjempeutfordrende prosjekt både for hjelpeapparatet og for den vanskeligstilte. 

For mange klienter vil dette dreie seg om omfattende habiliteringstjenester over tid, år med 

avlæring og læring, rydding i sosiale nettverk og omfattende ”omskolering” før basisverdiene 

i vårt samfunn (”arbeid”, ”bolig”, ”familie”, ”stabilitet”) i ulik grad er integrert og 

individualisert i personene. For mange av de vanskeligst stilte vil det aldri føre til et 

”ordinært A-4 liv”, men likevel til en bedre og tryggere tilværelse. 

7.2.2 ”Nomade” møter ”systemet” 

Dersom det faktisk er slik at mennesker som har levd på utsiden av det ordinære samfunnet 

over tid resulterer i fremveksten av en egen ”kultur” eller livsform som på en rekke områder 

er annerledes enn storsamfunnets, så utfordrer dette velferdssystemer og ytelsen av tjenester 

iht til disse på en lang rekke områder. Først og fremst rent erkjennelsesmessig. I en nasjon og 

i en befolkning hvor ”likhet” (sameness) er et sterkt premiss og forutsetning for samhandling 

(Gullestad 1989), er eksistensen av store forskjeller problematisk. Dilemmaene som skapes er 

mange, og ligger blant annet til grunn for senere tids debatt rundt bruk av begrepene ”klient” 

eller ”borger” om brukere av offentlige velferdstjenester. Det har over tid blitt opplevd som 

problematisk å benevne mennesker som ”klienter”. I tjenestesystemer som ønsker å være 

fundert i vestlig humanisme med høye etiske standarder, ønsker man å gi den enkelte 

opplevelse av menneskeverd, anerkjennelse og likhet. Og man strekker seg, mener jeg å ha 

erfart, veldig langt for å få dette til.   
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Man har også foreslått å anvende termen ”borger” i stedet for ”klient” for å insistere på 

enkeltindividets autonomi, egenverd og likhet for å unngå patroniserende behandling. Dette 

kan synes å fordekke mer enn det oppklarer. Det er en grunn til at mennesker i ulik grad og 

over forskjellige tidshorisonter oppsøker offentlige velferdsytelser. Situasjonsdefinisjonen 

(Goffman 1959) i møtet mellom tjenesteyter og tjenestemottager er definert av et hjelpebehov 

og en faglig ekspertise, og er faktisk grunnleggende asymmetrisk. Man oppsøker et offentlig 

velferdskontor fordi man opplever et midlertidig eller varig behov for assistanse på ett eller 

flere livsområder, ikke for få bekreftet sitt borgerskap. Jeg mener ofte å erfare at ansatte har 

et større problem med å erkjenne dette enn tjenestemottagerne. Våre ideer om 

”brukerstyring/-medvirkning”, respekten for den enkeltes autonomi og behovet for å etablere 

likhet og balanse i relasjonen, utfordrer både fagligheten og autoriteten som er nødvendig for 

at endringer i livsform kan skje. Jeg mener å ha erfart at våre ”brukere” har en klar forventing 

om leveranse i møte med offentlige velferdssystemer, om å bli tatt fatt i og tatt med. Det er jo 

vi ”straightinger/”stressmaskiner”/ ”A-4 menneskene” som kan dette og som må kunne gi 

svar og konkrete tilbakemeldinger. For ofte blir disse møtt med ideer om å ”være i egen 

prosess”, være ”skipper på egen skute”, ”pilot i eget liv”. Problemet for de vanskeligst stilte 

er at prosessen/skuten/livet de har kunnskap om, ikke er det som skal leves fremover. ”De” 

skal jo endre seg, sin livsstil, sine statuser og sine roller - de skal bli som ”oss”.  

 

Det juridiske og forvaltningsmessige aksiom om likhet, samsvarer, tror jeg, i liten grad med 

de vanskeligst stilte sin opplevelse av seg selv i verden. Et behov for hjelp over tid gjør noe 

med mennesker og deres opplevelse av verden og egenverd. Man kan etter et liv på utsiden 

av samfunnet ha klare erkjennelser av å være annerledes. Spørsmålet er da om denne 

annerledesheten i stor nok grad blir lagt til grunn for tjenesteytingen?  Eller om det faktisk er 

mulig å gjøre det? I den norske velferdsstaten har vi vedtatt at det ikke bare er mulig, men 

faktisk en menneskerett (jf for eksempel de boligsosiale målsetningene om at alle skal bo 

trygt og godt). Og dette blir i økende grad en overveldende oppgave da velferdsstatens 

ansvarsekspansjon er en konsekvens av at samfunnets øvrige institusjoner i økende grad 

frasier seg ansvaret for dem de ekskluderer. Stadig flere mennesker blir sårbare, i økende 

grad er det velferdsstatens ansvar å gjenskape deres autonomi (Eriksen 2001:191 i Vike 

2004:91). 

 

Det er utfordrende på mange plan å gjenskape (via offentlige etater) tapt personlig autonomi. 

Særlig i tilfellet ”velferd” hvor jo fellesressurser blir anvendt for å gjenskape eller 
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kompensere for tapte individuelle muligheter.  De grenseløse velferdsambisjonene må derfor 

balanseres av grensesettende og begrensende mekanismer. Statlig velferdspolitikk tar derfor 

form av komplekse systemer av individbaserte rettigheter, hvor myndigheten til å vedta slike 

rettigheter ligger sentralt, mens ansvaret for å innfri overlates til kommuner og førstelinjer 

som i dag i stor grad er organisert som forvaltningsorganer for slike rettigheter.  

 

Utfordringene med disse rettighetssystemene er både faglige og praktiske:  

 

Faglige 

• Jus og økonomi som fag har fått en helt primordial og overordnet status i relasjon til alle 

andre fag/perspektiv i statsapparatet. De fremstår som objektive størrelser, doksiske 

sannhetsfelt (Bourdieu 1977) som er virkelige. Disse fagene kan ikke og bør ikke, på lik 

linje med andre fag i feltet, utgi seg for å være annet enn perspektiv, eller bilder og 

fortolkninger av en virkelighet. De er ikke virkeligheten, men mer eller mindre gode 

avbildninger av den. Min påstand er at jo mer atypisk, jo mindre A-4 ”virkeligheten” eller 

subjektene er, jo mindre egnet er jus og økonomi som for- og oppklarende perspektiv.  

• Velferd som forvaltning definerer ”individet” som en atomistisk, stabil, selvstendig og 

selvforklarende byggesten. Dette er problematisk i arbeidet med målgrupper som 

kjennetegnes ved ”jeg-svakhet”, ”avhengighet” og ”ustabilitet”.  

 

Praktiske  

• Rettighetssystemene blir utviklet av juridiske og økonomiske eksperter i sosialt vakuum, 

i.e. tung kompetanse i departementene lager lover, regler og retningslinjer utenfor den 

sosiale virkelighet de skal anvendes i. ”Virkeligheten” besitter veldig sjeldent denne 

ekspertkompetansen. Sosionomer, barnevernspedagoger og psykiatriske sykepleiere 

tvinges til å fungere som jurister og økonomer på lokalplan. 

• Myndigheten til å vedta individuelle rettigheter er et statlig anliggende. Men når ansvaret 

for realisering av disse er delegert ned på et kommunalt nivå ofte uten tilstrekkelig 

økonomisk og kompetansemessige ressurser til å innfri, ender kommunen som gissel 

mellom en statlig ”selger” og den individuelle ”kunde”17 (Vike 2004). 

 

                                                 
17 Kvalifiseringsprogrammet, slik det er lansert av AID, belyser denne problematikken. Her får personen en 
garanti for både inntekt og tjenester fra staten, uavhengig av hva tjenesteleverandørene 
(kommuner/tiltaksarrangører) faktisk kan levere.   
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Velferd og offentlige tjenester kan dermed ta form av et enten-eller-system. Enten er man 

inne eller ute, enten ”vanskeligstilt” eller ”ordinær”. Velferdssystemene får dermed en 

overordnet ”digital” karakter. Digitale system består av 0’ere og 1’ere, og kan ikke ta hensyn 

til andre verdier enn disse. Slike digitale system er grunnleggende ahistoriske, og lager sitt 

objekt, sin verdi, basert på en analyse av nåsituasjon innenfor ett sektorielt lovverk. Mangler 

man bolig eller penger, får man vedtak om tjenester og ytelser via sosialkontoret og lov om 

sosiale tjenester. Er årsaken til disse manglene rus eller psykiatri, fattes slike tjenester av 

andre personer iht andre lovverk. Kanskje. For ofte gjøres ikke dette, i hvert fall ikke 

samordnet, samtidig og koordinert. Sosialtjenesten kan vanskelig pålegge tjenesteyting fra 

andre kommunale fagavdelinger, vi har gjennom rusreformen konstatert at 

rusmiddelavhengige er pasienter under helselovgivingen og fastlegenes hovedansvar (mens 

rusrelaterte psykiske plager i all hovedsak behandles av andre faggrupper og etter annet 

lovverk). NAV Arbeid er for så vidt suveren i forhold til om de velger å følge opp 

kommunalt initiert tjenesteyting, og tiltakenes varighet og omfang (for ikke å si 

saksbehandlingstid) er i liten grad samstemte med andre tjenester.    

 

Kvalitetsutvikling og -sikring i offentlig sektor operasjonaliseres i dag gjennom at en statlig 

aktør har myndighet til å definere og beslutte, mens ansvaret for gjennomførelsen blir 

delegert til kommunal sektor hvor kontroll utøves av helsetilsyn og fylkesmenn gjennom 

revisjoner og tilsyn. Tilsyn foretatt av juridisk ekspertise kan og skal ikke gjøre noe annet enn 

å avdekke hvorvidt kommunene og andre aktører har ”digitale” system (system for 

avvikshåndtering, vedtaksprosedyrer, osv). Dette sier faktisk ingenting om hvorvidt det 

faktisk leveres kvalitativt gode (og riktige) tjenester til bruker.  

 

Manglende konkrete resultater er for en ambisiøs og voksende velferdsstat både problematisk 

i termer av egenlegitimering og i former av realpolitiske og realøkonomiske utfordringer. 

Man kan, med Vike (2004), hevde at velferdsstaten blir gjort smertelig klar over egne grenser 

for ekspansjon gjennom opplevd kapasitetsproblem. Resultatet har blitt det jeg vil kalle en 

forvaltningsmessig involusjon18 hvor stat og etter hvert kommunene, bruker mye tid på 

retningslinjer, strategier, siktemål, rutiner for registrering, kartlegginger, evalueringer osv. 

Systemene blir mer og mer intrikate, men også introverte, mindre sjenerøse, mer 

mistenksomme, opptatt av avvik og kontroll og ansvarsplassering bort fra seg selv.  

                                                 
18 Begrepet involusjon er hentet fra Clifford Geertz’ Agricultural Involution (1970)  
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Dette blir det få boliger av. I tillegg er det med på å initiere en prosess hvor ansvar delegeres 

stadig lavere ned i systemet (ingen vil ha ansvar for ting som ikke blir realisert). Staten 

delegerer til kommunen, kommunen til etatssjefer eller fagledere, fagledere til 

førstelinjeansatte. Til slutt legges skylden hos de vanskelige, kravstore, misfornøyde og 

umulige brukerne. De er jo kriminelle, rusere eller dobbeltdiagnostiserte. Skylden blir 

værende her, ikke minst takket være moderne legevitenskap og psykologi som har 

evidensbaserte behandlingsmetoder og en sykdomsforståelse som plasserer årsak i individene 

som patologier (manglende kognitive strukturer, kjemisk ubalanse, personlighet) og ikke som 

aspekter ved handling i konkrete livsverdener.  

 

I skvisen mellom ”tilstrekkelige” og ”tilgjengelige” tjenester oppstår det videre en klarere 

grensegang mellom ”systemets” etiske (ikke relatert til etikk) faglige perspektiver og hensyn 

og ”nomadenes” emiske perspektiv (for mer om emisk - etisk se Hylland-Eriksen 1993:38-

39). Da vi, systemet, sitter på alle maktmidler, blir det våre bilder av deres utfordringer og 

behov som er reelle og gjeldende. Dersom vårt perspektiv er samlende, har god forklarende 

kraft og re-presenterer en beskrivelse og en forklaring med sosial relevans, er dette udelt 

positivt, og fremmer økt faglighet i tjenesteytingen og -utviklingen. Derimot, dersom vårt 

perspektiv er basert på for tynne beskrivelser av ”de andre”, står vi i fare for å miste alle 

muligheter til å motivere og levere, til å bosette de vanskeligst stilte i trygge omgivelser. Da 

vil vi lage offentlige skjebnefelleskap opptatt av intern lojalitet, rutinefetishisering, og audit 

culture, et revisjons- og forvaltningssamfunn gjennomført av og for oss selv.      

 

”Motivasjon” er sentralt i alt endringsarbeid, det være seg i forbindelse med statlige strategier 

eller private ”selvbyggeprosjekt”. For å være ”motivert” må man ha et ”motiv”, noe som 

forstås, ønskes og som danner agency i den enkelte. Like lite som staten opplever at 

kommunene er med på felles satsinger som blir forsøkt effektuert gjennom direktiver fra 

sentrale myndigheter, uten tilstrekkelig grad av relevans, inkludering og realistiske 

økonomiske rammer, like lite er de vanskeligst stilte med på ”satsinger” som systemet gjør på 

deres vegne. De er ikke motiverte for flere boligkøer, ventelister, hospits, partielle løsninger 

og midlertidighet. De vet hva de har, mens utsiktene til hva de kan få, er særs usikre. Uten at 

den normaliserende makt klarer å frembringe noe konkret og reelt (bolig, arbeid, fritid, 

behandling) hvorigjennom personen kan individualisere normaliteten (Foucault 1994), skjer 

ingen endring. Da er det lettere å forbli nomade!  
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Måloppnåelse iht til slike utfordringer krever samhandling på kryss og tvers av eksisterende 

administrative og forvaltningsmessige bokser og nivåer. Det krever åpen debatt, felles 

erkjennelse om av ”vi” (systemet) ikke leverer iht ambisjoner og målsetninger og en enighet 

mellom aktørene om felles konsept, rollefordeling og finansiering. Jeg tror også det vil kreve 

en større ”kategorisk sjenerøsitet”. Med det mener jeg noen flere alternative bilder på livet 

enn de to vi i så stor grad opererer med i dag - ”ordinær” eller ”marginalisert”. Det må da i 

mangfoldets navn kunne tilrettelegges for at også de med begrenset arbeidskapasitet, med et 

rusproblem og/eller en psykiatrisk diagnose, kan oppleve trygge, stabile og anerkjennende 

rammer for sine liv?  

 

7.3  Visjon møter virkelighet – Diskrepanser mellom modell og virkelighet 

 

Boligsosialt arbeid er på en lang rekke områder en fortsettelse av norsk boligpolitikk slik den 

har fremstått siden etterkrigstiden. Likevel kan det synes som om de store endringer i 

rammevilkår og samfunnsmessige forhold som har skjedd i løpet av de siste 40-50 år, ikke er 

tatt høyde for, eller analysert i valgte modeller for boligsosialt arbeid i dag.  

7.3.1 Tre parter i boligbyggingen  

I kapittel 1 er modellen for norsk boligbygging gjengitt. Hovedessensen i modellen er at vi i 

Norge har tre parter i boligbyggingen: stat, kommune og den private sektor. Innenfor den 

boligsosiale satsingen er denne modellen lagt til grunn for effektueringen av strategien. 

Retrospektivt er kanskje fraværet av det private markedet som aktør innen boligsosialt arbeid 

noe av det mest slående, perioden sett under ett. Hele satsingsperioden har vært en lang 

opptur for private aktører/firma på det private bolig og hyttemarkedet. Kombinasjonen av høy 

etterspørsel og begrenset kapasitet i den private byggenæringen har gjort at en rekke 

kommuner opplever at deres økonomiske rammer for boligbygging ikke strekker til. 

Anbudene fra private aktører er for høye til at prosjektene settes i gang. Kommunene har 

gjennom de siste 15-20 årenes politisk dreining i stor grad mistet sitt mandat og sin 

kompetanse til å bygge i egen regi (jf kapittel 2), og kan derfor ikke kompensere for 

manglende kapasitet i byggemarkedet.   
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Med manglende prioritering og kapasitet i feltet har vi hatt få utførerledd i satsingen. I hvert 

fall ikke mange aktører som sammen med kommunene har kunnet levere billige, gode boliger 

til mennesker som ikke lykkes på det ordinære boligmarkedet. En boligsatsing uten 

utførerledd er akkurat så reelt og konkret som ”the sound of one hand clapping” (Bateson 

1972). 

7.3.2 Kommunenes rolle og kapasitet/kompetanse til å innfri sitt mandat  

En strategi som På vei til egen bolig er en tung, kompleks og omfattende forvaltningsmessig 

og administrativ prosess. I tripartittmodellen, og som grunnlag for den boligsosiale satsingen, 

fremstilles stat og kommune som relativt like enheter, dog med ulike arbeidsfelt og 

ansvarsområder. Som en statlig satsing betyr det at staten vedtar og legger retningslinjene, 

mens kommunene får i oppdrag å effektuere og løse de konkrete oppgavene.  

 

Det er rimelige grunner til å anta at når man planla og utredet strategien og satsingen, så 

visualiserte man ikke-eksisterende kapasitet og kompetanse i norske kommuner. Som en 

strategi utviklet og sendt ut fra fem departement med sine kompetansetunge direktorat, 

enheter, utredningsteam og midler for kjøp av ekstern kompetanse, skulle man bygge på og 

være avhengige av kommunale organisasjoner og kunnskapssystemer som var i stand til å 

håndtere dette. Ingen kommunal organisasjon, kanskje med unntak av de 8-10 største 

bykommunene, har en administrasjon som kan matche de statlige mht utviklings- og 

utrederkompetanse. Det er kanskje derfor bostedsløsesatsingen og senere strategier først og 

fremst (bevisst) har fokusert på storbyene?  

 

Hovedinntrykket jeg sitter igjen med er at dette har vært som å kjøre tunge moderne 

applikasjoner på gamle 286-prosessorer. For de aller fleste av Norges 430 kommuner 

(hvorav 326 faktisk har under 10.000 innbygger: Kilde: KS) er bolig noe man forvalter, har 

vedlikehold på og formidler. Det er et felt som man har driftsoppgaver knyttet til, og som et 

veldig fåtall personer har som arbeidsfelt, og da kun som ett av mange. Ofte må samme 

person fremskaffe boligen, motivere den enkelte til å ta steget inn i bolig, bistå med flytting, 

sørge for finansiering, samt yte tjenester på en lang rekke andre livsområder etter Lov om 

sosiale tjenester. Så den reelle kommunale kompetansen og kapasiteten mener jeg har vært 

sterkt overdrevet fra strategiens arkitekter. 
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I termer av organisering og kompetanse er mange norske kommuner relativt egalitære og 

ensartede. De er homogene mht faggrupper og utdanningsbakgrunn blant sine ansatte 

(dominert av treårig høyskole), man har interne rekrutteringssystemer for ledelse hvor 

mellomledelse og etatsledelse rekrutteres fra linjen, og uten krav om høyere 

formalkompetanse. Gagner dette de kommunale systemene?  

 

Et kjapt sideblikk til teknisk sektor illustrerer poenget mitt. Det er en forskjell mellom 

ingeniører og sivilingeniører, mellom tømrere og arkitekter. For denne sektoren har dette 

støtte i lover og stillingsinstrukser. En tømrer eller ingeniør kan ikke, uansett hvor flink han 

eller hun er, prosjektere og dimensjonere bærende konstruksjoner. Det kan man innenfor 

Helse- og sosialtjenestene. Derfor er mellomstore og små norske kommuner grunnleggende 

lite analytiske organisasjoner. Min tese er at dette særlig merkes i situasjoner med høyt 

arbeidspress. Med mangelfull organisering og strategisk planlegging i forkant, med utydelige 

kollegaer, ledere uten naturlig autoritet og med stor grad av usikkerhet iht til det 

ansvarsområdet som ligger i lederposisjonene, blir dette tunge systemer å kjøre. Vike (2004) 

har i sine analyser av kommuneNorge tatt et grunnleggende og standardantropologisk 

standpunkt med de svake, dvs her med de ansatte (her i PLOMS). Jeg mener bestemt at dette 

bare er èn del av bildet. Jo, det er mange samtidige krav og forventinger til tjenesteyting i 

førstelinjen. Og jeg mener nok heller ikke, som Vike påpeker, at det er så enkelt som de 

sterkeste tilhengerne av Ny Offentlig Styring hevder, at man enkelt kan organisere seg bort 

fra dem. Kommunene må styrkes, men kanskje vel så mye i ”høyden” som i ”bredden”?  

 

Førstelinjekjemperne ville da ha opplevd å bli servet med planer, strategier, utviklingsbidrag, 

prosjektskisser og arbeidsplaner som styrker dem i deres tjenesteyting. Og mennesker som 

har sin grunnleggende kompetanse, erfaring og interesse i direkte tjenesteyting og 

saksbehandling, får tid og ro til å gjøre nettopp dette. Nåværende organisasjonsform blir 

vedlikeholdt av at: 

  

• KommuneNorge har mange veldig dyktige mellomledere og ledere uten overnevnte 
formalkompetanse som fungerer utmerket og yter langt over det man kan forvente av 
noen person, uavhengig av fagbakgrunn og formalkompetanse.  

• Kommunal tradisjon, og dels mandat, fokusert i all hovedsak på drift (vedtak, 
saksbehandling, forvaltning av gjeldende sedvane), ikke utvikling/endring 

• Profesjonskamp og sterke fagforeninger. 
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• Det evige ressursspørsmålet (høyere utdannelse koster, og økt innføring av slik 
kompetanse bør komme i form av en reell styrking av de kommunale 
organisasjonene).  

 

7.3.3 ”Markedet bekjemper fattigdom” 

Er det noe som har preget samfunnsutviklingen nasjonalt så vel som globalt de siste 40 år så 

er det troen på det kapitalistiske marked som drivende samfunnsutvikler. Innenfor 

boligpolitikken har dette blant annet medført en gradvis deregulering av boligmarkedet, 

innføring av markedspris (gjengs leie) på kommunale utleieboliger, en bevisst avvikling av 

det offentliges utførerrolle, kommersialisering av boligbyggelagene osv. Troen på markedet 

er muligens noe redusert etter senere tiders globale finanskrise, men er like fullt den sentrale 

premissleverandør til det boligsosiale felt i dag. Det må ikke tolkes som en kategorisk 

aversjon mot det private markedet, som et ultrakonservativt blodrødt argument om å innføre 

kommunisme i Norge. Langt derifra. Det private markedet dekker mange behov, derav 

boligbehovet til den store majoriteten av den norske befolkning. På den annen side: 

 

”Markedet” er et system hvor bolig primært blir en kommersiell vare hvor alle involverte 

parter, både på det private markedet og norske kommuner skal tjene penger på salg og utleie. 

Leiemarkedet er høyt priset, og særs konjunkturavhengig og dette fordrer ikke stabilitet for 

de vanskeligst stilte. De faktiske forhold i vårt boligmarked er at ca 90 % av oss ordinære 

klarer oss bra; vi har en til to gode inntekter, vi har god helse, vi har sikkerhet i familie og 

nettverk - vi har alt vi trenger. Av de resterende 10 % vil det være en relativt høy andel som 

vil måtte ta dårlig betalte deltidsstillinger, være helt avhengige av offentlige ytelser, være 

under langvarig rehabilitering, ha en så stor grad av livsutfordringer at det er overhengende 

fare for at de aldri, eller vil bruke lang tid på, å komme seg inn i en A-4 tilværelse med jobb 

og inntekt som kan svare for kjøp/leie i dagens marked. De vil med andre ord aldri, eller ikke 

på lang tid, kunne bli ”levedyktig” hushold i dette markedet. Utfordringen er jo da, hva gjør 

vi med det? 

 

Det statlige hovedvirkemiddelet både i boligpolitikken og i den generelle 

fattigdomsbekjempelsen er bostøtte.  

 

Med støtte i både Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til vanskeligstilte på 

boligmarkedet (dokument nr 3:8 2007-2008) og NIBR sin rapport om samspillet 
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mellom bostøtte, boligtilskudd og startlån (NIBR-rapport 2008:13) signaliserer 

nå Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa at en styrking av 

den statlige bostøtten er det sentrale virkemidlet i kampen mot fattigdom og 

boligløshet. For 2008 er potten for bostøtte på 2,4 milliarder kroner som, basert 

på 2007 situasjon, skal avhjelpe bosituasjonen til 124.000 norske husstander 

hvorav 80.000 er eldre husstander (Husbanken.no). 

 

I henhold til budsjettplaner er målet i 2010 å være oppe i 4 milliarder og opp mot 175.000 

mottagere. For de målgruppene som er omhandlet i denne rapporten, og som omfattes av det 

boligsosiale felt, så er jeg ikke i stand til å se ordningens genialitet. Bostøtten er utvilsomt 

viktig for flere målgrupper (minstepensjonister, varige uføre, funksjonshemmede) og er med 

på å sikre dem et boforhold i dagens marked.  Bakgrunnen for mitt ståsted vedrørende 

bostøttens manglende treffsikkerhet som "pilaren i fattigdomsbekjempelsen" er: 

  

1. Bostøtten er med på å opprettholde dagens høye priser gjennom at den oppfordrer 

og gjør det mulig for kommuner og boligbyggelag å bygge boliger til en kostnad 

som langt overstiger det målgruppene kan betjene.  

 

2. Den genererer fremveksten av kommunale AS og KF'er, da disse kommersielle 

organisasjonsformene er mest egnet for å drive butikk. Disse er utenfor direkte 

politisk kontroll og styre, og deres juridiske og konstitusjonelle betingelser og 

mandat om maks avkastning gjør det vanskelig å lage gode boligsosiale prosjekt. De 

boligsosiale aktørene rundt omkring i landet har i veldig liten grad 

kontroll/påvirkningskraft på kommunal boligutvikling dersom all kompetanse, 

myndighet, tomteareal osv blir lagt til slike organisasjoner. 

 

3. En av hovedutfordringene i dagens marked er boligmangel (norske kommuner har i 

løpet av strategiperioden redusert sin boligportefølje med 10.000 enheter). 

Bostøtten, som en konsumentrettet individuell rettighet, gjør det vanskelig for 

aktører i markedet, særlig små og mellomstore kommuner, å bygge nytt.  

 

4. Styrkingen av bostøtteordningen har gått på direkte bekostning av rammene for 

tilskuddsmidler til kommunal boligbygging.  
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5. Bostøtten er først og fremst en ressursoverføring fra stat til kommune hvor 

kommunene får maks avkastning på sin boligportefølje. Det kan synes som om 

disse pløyes inn igjen i kommunekassen, uten øremerkinger. Dette er økonomisk og 

rasjonell kommunal forvaltning, men ikke nødvendigvis god sosialpolitikk. Ved å 

"vedta" at bostøtten er god sosialpolitikk, mener jeg at man heller frarøver det 

boligssosiale feltet sin egenart, da det reduseres til nok et rendyrket kommersielt felt 

hvor "det sosiale" kommer i andre rekke.  

 

6. Bostøtten pålegger kommunene en stor arbeidsbyrde med karakter av Sisofys arbeid 

da behovet for støtte for disse husstandene i dagens marked er ”uendelig”. 

 

7. Bostøtten fremmer klientifisering. Individuelt som en opplevd og erfart 

avhengighet, systemisk gjennom at innslagspunktet for den enkeltes økte innsats i 

arbeidslivet blir høyere (det vil ikke lønne seg for den enkelte å gradvis øke 

stillingen sin (særlig for lavtlønnede) da dette bare vil føre til reduksjon i bostøtte 

uten endret eierforhold til boligen. 

  

Bostøtten har ingen kurativ effekt. Satt på spissen er bostøtte som generell 

fattigdomsmedisin å sammenligne med å gi overpriset paracetamol til pasienter med 

benbrudd, og samtidig hevde at medisinen er behandlende og ikke utelukkende 

symptomlindrende.  Den demper de umiddelbare smertene for den enkelte, men har en høy 

pris samtidig som den ”forenkler” et komplisert problem til å dreie seg om individers 

betalingsevne. Den løser ikke hovedproblemet som er at boligmarkedet konsekvent 

ekskluderer mennesker og grupper av mennesker. Å si at det høye prisnivået er problemet, og 

ikke alle de som ikke lever med to gode inntekter i stabile parforhold og dermed opplever å 

være vanskeligstilt, opplever jeg som en diagnostisering mer i tråd med norsk velferdspolitisk 

tradisjon.  

 

Ved å insistere på at markedet er den objektive virkelighet som samfunnet skal modellere seg 

etter, følger oppfattelsen av at bolig primært er en vare som eier skal tjene penger på, 

sekundært et hjem. Norge har, sammenlignet med sine nordiske naboer, gått langt i denne 

retning de siste 15 årene.  
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7.4  Veien videre 

 

Hovedspørsmålet som har blir forsøkt reist i dette kapitelet kan kokes ned til dette: Hva er 

boligsosialt arbeid? En klargjøring av hva boligsosialt arbeid er og hvilket felt vi er i ferd 

med å bygge opp, vil skape en felles tegning, gi aktørene definerte roller, og åpne opp for 

samarbeid og realisering av felles målsetninger. Inntil den jobben er gjort vil det boligsosiale 

feltet forbli et spenningsfelt. I tråd med denne rapporten bør fremskaffelsen av rimelige, 

nøkterne boliger av god kvalitet være en sentral oppgave. Som det fremkommer av kapitlene 

1-6, viser erfaringene fra Meland at det er særs gunstig å koble utfordringer knyttet til 

boligetablering og målgruppenes behov for tjenester knyttet til arbeidstrening, økonomi, 

aktive deltagelse i lokalsamfunn og nettverk, ie en tettere kobling mellom boligbygging og 

sosialfaglige tjenester. I tillegg til anbefalingene som fremkommer i kapittel 6, mener jeg at 

dette fordrer to samtidige prosesser; bedre samordning og operasjonalisering av 

velferdsytelsene og nyutvikling innen boligbyggingen. 

 

Samordningen av velferdsytelsene bør skje både på et statlig og kommunalt nivå gjennom 

opprettelsen av samordningsorganer. For det statlige nivået kan det synes fruktbart at disse 

skjer ved å bygge opp regionale arenaer hvor de statlige organer samlet, og med bakgrunn i 

regionens særegne utfordringer, ressurser og felles målsettinger, samordner sine ulike 

satsinger og virkemidler. Da vil det kommunale nivået med ansvar for realiseringen av 

målsetningene ha direkte tilgang og kort vei til det statlige nivået som har myndighet til 

beslutte rammer, retning og innhold. Praksis og teori, tiltak og føringer vil dermed kunne 

oppnå en større grad av funksjonalitet og operasjonaliserbarhet gjennom å bli formet og 

spisset i tett samarbeid. Det kommunale nivået må fasiliteres til en helhetlig og overordnet 

bearbeiding av sentrale føringer og målsetninger gjennom å få tilført midler til å etablere 

utviklings- og stabsfunksjoner som kan samordne innsats og prioriteringer i de ulike 

kommunale avdelingene. Begge disse samordningsprosessene kan ta form av overflytting av 

kompetanse og ressurser fra sentrale til regionale og lokale institusjoner.  

 

Gitt dagens rammevilkår for boligbygging, ligger ansvaret for utvikle gode modeller for 

fremskaffelse av varige, stabile og forutsigbare boligløsninger på den statlige politiske arena, 

og fordrer statlig styring - Enten i form av pålegg til byggenæringen om at en viss en del 

av deres aktivitet skal komme fellesskapet til gode (en gang var det noe som het 

samfunnsansvar) i form av for eksempel bygging av kommunale boliger til kostpris. Den 
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andre muligheten er minst like politisk ukorrekt som den første – å gjeninnføre et utførende 

kommunalt ledd (jf kapittel 3). Dersom man fra sentralt og kommunalt hold ønsker å 

fremskaffe de boligene man som nasjon trenger, så kan man, som en prøveordning, eller på 

permanent basis, gi nødvendige unntak for lover og regler knyttet til blant annet Lov om 

offentlig anskaffelse, Plan og bygningsloven, Lov om ansvarsrett og/eller anbudsreglement i 

prosjekter hvor kommunene bygger egne boligsosiale prosjekt. Intensjonen bak dagens 

massive offentlige mimetiske prosess, hvor distinksjonen mellom det offentlige og det private 

er forsøkt slettet, er sikkert god, men å anta at alle kommunalt ansatte er vannverkssjefer, 

eller å hevde at økt byråkratisering av boligetableringsprosessen fordrer økt kvalitet, mener 

jeg er feilaktig og særs uheldig. Primært siden den fjerner alle former for tillit fra de 

offentlige systemene, samtidig som det gjør dem særs lite beslutnings- og leveringsdyktige. 

Et tredje alternativ er å satse på de institusjoner og organisasjoner som allerede er etablert 

for de vanskeligst stilte. Jeg tenker her i første rekke på fengsler og atføringsbedrifter. 

Dersom statlige myndigheter gjør nødvendig forarbeid, er det en særs gunstig ordning at 

disse begynner å produsere boliger lignende ”Melandshuset” (standardisert, modulisert, 

rimelig). De fleste norske fengsler og atføringsbedrifter har kompetanse og utstyr til dette 

allerede i dag. De har også godt samarbeid med videregående skoler og/eller NAV Arbeid 

knyttet til utdanning/opplæring og vil kunne etablere utførende opplæringstiltak a la 

”Tømrerlaget”. De er begge etablerte arenaer hvor de fleste representanter fra våre 

målgrupper før eller siden er innom. De kan levere rimelige og robuste boliger av god 

kvalitet til kommunene samtidig som målgruppene får gode, stabile arbeidsplasser, 

arbeidstrening, opplæring og inntekt. Boligsosialt arbeid kan dermed få et konkret locus og 

fokus. 

 

I Meland ble den boligsosiale utfordringen forankret i den generelle boligplanleggingen og 

boligetableringspolitikken. Samtidig måtte vi ta noen ekstraordinære grep, sørge for særlig 

tilrettelegging, tett oppfølging og en bred tjenestemeny for noen av våre selvbyggere. 

Ambisjonen var, og resultatene viser, at dette gjorde det mulig å skape varige gode boliger, 

hjem og nabolag hvor alle hadde mulighet til å delta og de aller fleste kom i mål, på sin måte. 
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     Vedlegg 1: Avtaledokument 
 

 

Avtaledokument mellom Meland kommune ved Sjølvbyggjarprosjektet og 
sjølvbyggjarar på Hjertåsvegen 

 
 
1. Orientering om Sjølvbyggjarprosjektet 
 
Meland kommune har i samarbeid med Husbanken etablert eit Sjølvbyggjarprosjekt for 
ungdom. Prosjektet har status som nasjonalt pilotprosjekt. Siktemålet med prosjektet er å 
hjelpe unge vanskelegstilte med å kome inn på bustadmarknaden gjennom å leggje til rette 
for bygging av nøkterne bustader av god kvalitet.   
 
Kravet for å bli sjølvbyggjar er at den enkelte sjølvbyggjar er villig til å akseptere dei 
retningslinene og atterhald som til ei kvar tid gjeld for prosjektet og samtykker i å oppfylle 
dei avtalar som er teke med i dette avtaledokumentet. 
 
Eigedomsretten til den einskilde sin bustad vert tildelt i samsvar med dei retningsliner som 
går fram under kapittelet ”Overskøyting”. 
 
Bustadane er bygd i samsvar med arkitektskildring og teikningar. Denne skildringa med 
teikningar vert lagt ved lånesøknaden til Husbanken eller privatbank. 
 
2. Om ”Prosjekt Hjertåsvegen” 
 
Det skal byggjast 6 einebustader. 
 

• To av type 1 (utan innreia 2. høgd ). Desse har eit bruksareal på 54,2 m2 + 5 m2 
utvendig bod  

• Fire av type 2 (med innreia 2.høgd). Desse har eit bruksareal på 91 m2 + utvendig bod 
på 5 m2. 

 
Meland kommune ved SBP står som utbyggjar for bustadene. Bustadene er teikna av arkitekt 
Mette Kyed Thorson. Fylgjande entreprenørar/ firma er engasjerte for bygging av bustadene: 
 

• Grunn- og betongarbeid: T. Grinde  
• Tømrararbeid: Tømrarlaget Meland kommune v/ Bjarte Langøy  
• VVS: Haugland VVS 
• Elektro: Nordhordland Elektro 

 
Det er rekna med ei total anleggstid på 15 månader frå og med oppstart med 
grunnentreprenør. Ein føresetnad for denne tidsramma er at sjølvbyggjarane gjennomfører sin 
eigeninnsats (sjå nedanfor).  Det vert og teke atterhald om:  



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008  

172 

 
Dei totale kostnadene vert fordelt likt mellom sjølvbyggjarane. Skilnader er knytt til pris for 
byggjesett og oppføring av bustader av type 1 eller type 2 – hus, tomtestorleik og 
tomteplassering.  
 
Bustadene vert leverte ferdig til maling (innvendig og utvendig malingsarbeid er ikkje 
inkludert). Ved sal vil renter i byggjetida bli lagt til salssummen.  
 
3. Arbeidsrutinar og forhold kring sjølvbygging 

 
Sjølvbyggjarane skal gjere sitt til at det på byggjeplassen herskar ei god ånd og godt 
kameratskap, og at den fastsette arbeidstida vert overhalde. 
 
Det skal veljast/ utpeikast ein tillitsmann/kvinne i arbeidslaget. Denne personen  mottek  
informasjon/ rettleiing frå SBP i den tida arbeidet pågår. Han eller ho vert og gruppa sin 
kontaktperson ovanfor SBP og melder til prosjektleiar om forhold under byggjeprosessen. 
 
Ved omfattande ugyldig fråvær, kan SBP krevje at vedkomande trekkjer seg som 
sjølvbyggjar. Fråvær utover 3 dagar skal legitimerast (legeattest), alt fråvær må arbeidast inn 
att eller bli utført av ein person som har fullmakt til dette. 
 
Det er ein føresetnad for å kunne delta som sjølvbyggjar at vedkomande er arbeidsfør. Etter 
søknad kan byggjeleiar, i særskilde tilfelle, godta at ein person fast kan utføre 
sjølvbyggjarinnsatsen. 
 
Sjølvbyggjarane skal sjølve, dels under rettleiing av byggjeleiar, utføre følgjande 
arbeidsoppgåver: 
 

• Produsere/tilverke modular til oppføring av 6 einebustader 
• Kle husa utvendig til overkant vindauge 
• Isolere alle bustader med Glava 
• Panele veggar og tak 
• Leggje laminat på golv 
• Flise bad 
• Utføre innvendig og utvendig målearbeid 

 
Sjølvbygginga vil skje i to ulika fasar; førebuing og på byggjeplass. 
 

• Førebuing – Husa vert førte opp med prefabrikkerte modular. Desse skal produserast 
av sjølvbyggjarane i tida før oppstart med tømrararbeid. Produksjonen skjer på 
”Byggeplassen”. SBP har ansvar for å leggje til rette for produksjon, m.a. gjennom å 
bestille materiale, syta for lokale og produksjonsutstyr.  

• På byggjeplass – Framdrifta i dugnadsarbeidet på byggjeplassen vil bli avklart ved 
oppstart og i tett dialog med leiar av Tømrarlaget. 

 
Den einskilde husstanden pliktar å prioritere tid til husbygging i tilstrekkelig grad. Det å 
byggje hus er ein tid- og ressurskrevjande prosess, og vil i den tida bygginga skjer, måtte vere 
kvar husstand si hovudoppgåve ved sida av ordinær jobb/ sysselsetting.  
 
4. Tiltakshavar – retningsliner i samband med utbygginga. 
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Meland kommune ved SBP står som tiltakshavar og har byggjeleveransen i heile 
byggjeperioden, inntil ferdigsynfaring er utført. 
 
Sjølvbyggjarane har ikkje høve/ rett til å inngå avtale med byggmeister eller andre 
leverandørar/ handverkarar. 
 
Byggleiar (leiar av Tømrarlaget) kontrollerer utført byggjearbeid og godkjenner huset ved 
ferdigsynfaring i samarbeid med arkitekt. Ved ferdigsynfaring og ved garantisynfaring (1 års 
synfaringa) skal den einskilde sjølvbyggjar vere tilstade. 
 
Den einskilde deltakar har ingen avgjerande rettar i byggjefasen, det vil sei, SBP kan vedta at 
einskilde saker skal handsamast og avgjerast på allmannamøte. 
 
Den einskilde husstanden er ansvarleg for utføring av målearbeida. Farge på fasadar er 
bestemt av arkitekt i høve til retningsliner som ligg til grunn for finansiering. 
 
Elles kan heller ikkje sjølvbyggjarane gjere endringar i planen, arbeidsutføring, materialval, 
utsjånad på bygg m.m., eller føre opp tilbygg og liknande, jf. plan for bygget. 
 
Ved brot på ovannemnde avgjersler, kan prosjektgruppa for SBP avgjere at vedkomande må 
gå ut som sjølvbyggjar. 
 
5. Kontakt mellom SBP og husstandane  
 
Meldingar frå den einskilde sjølvbyggjar når det gjeld tilhøve på byggjeplassen og frammøte, 
skal gjevast til den ansvarlege i arbeidslaget (tillitsperson). I særskilde tilfelle kan ein også 
kontakte prosjektleiar/medarbeidar direkte.  
 
Elles vert det halde byggjemøte mellom sjølvbyggjarane, prosjektleiar/medarbeidar og leiar 
for Tømrarlaget (ved behov) den siste tysdagen i kvar månad.  
 
Meldingar og spørsmål i samband med utfylling av lånesøknader og andre økonomiske 
spørsmål skal rettast til sosialleiar i Meland kommune. 
 
6. Ved eventuell avslutting av deltaking i SBP 
 
Sjølvbyggjarane som trekkjer seg etter at eigeninnsatsen har starta, eller som ikkje oppfyller 
krava lagt for deltaking og difor skal skrivast ut av prosjektet, får ikkje godtgjort for arbeidet. 
Det vert heller ikkje betalt ut godtgjersle for dekking av utgifter til verktøy etc.  
 
7. Fordeling av hus 
 
Bustadene vert oppført gjennom samla innsats av sjølvbyggjarane. Husa vert i 
utgangspunktet trekte ved ferdigstilling. Trekninga skjer ved hjelp av loddtrekking. Grunna 
særlege omstende på Prosjekt Hjertåsvegen (økonomiske tilhøve knytt til tomtestorleik og 
ulike husstandsbehov (mellom anna små barn) vil det her bli gjort ei styrt tildeling av 
bustadene. Dette vert gjort i uke 49/50. 
 
8. Overskøyting 
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Meland kommune har eigedomsrett til bustaden inntil overskøyting har funne stad. Når det er 
klart til innflytting vert bustaden overdratt og overskøytingskontrakten underskrive av 
partane (Meland kommune og sjølvbyggjarane). 
 
Bustaden, inklusive tomt og eventuell part av friareal, vert overdrege til sjølvkost. 
 
 
9. Vilkår for at bustaden skal bli overskøyte er følgjande: 
 
1. Den einskilde sjølvbyggjar skal ha utført sin del av eigeninnsatsen og arbeidet skal være 

utført i høve til dei avgjersler som er vedteke. 
 
2. Ved overskøyting har sjølvbyggjaren ansvar for at bustaden er fullfinansiert. SBP ved 

sosialleiar vil hjelpa husstandane i dette arbeidet.  
 
3. Meland kommune har forkjøpsrett til eigedomen. Kommunen må innan 3 månader etter 

at han har fått melding om salet seia frå om kommunen ynskjer å nytta denne retten. 
 

Dersom kommunen gjer forkjøpsretten gjeldande skal følgjande leggjast til grunn for 
salssummen.  
 
- ved vidaresal innan 5 år:  Kostpris (lånekostnader + 20 % tilskot frå Husbanken) + 

tillegg med 60 % av SSB sin indeks for bustadar. Det 
skal gjerast fråtrekk for individuelle bustadtilskot til 
etablering. 

- ved vidaresal etter 5 år: Teknisk verdi med fråtrekk for individuelle bustadtilskot 
til etablering. 

 
 
Ved bruk av forkjøpsretten skal kommunen betala innan ein månad etter at han har kravd           
å få kjøpa eigedomen. Kommunen skal svara tinglysingsgebyr, dokumentavgift og 
eventuelle andre kostnader i samband med kjøpet. 

 
4. Ved vidaresal generelt skal individuelle bustadtilskot til etablering betalast attende til     
      kommunen.  
 
 
10. Overskøytingskontrakten skal innehalde følgjande punkt: 
 
1. Sjølvbyggjarane pliktar å betale inn eventuelle underskot, slik som SBP vedtek at det 

skal innbetalast.  
 
2. Sjølvbyggjarane overtek hus og eigedom i den stand det er i ved overdraginga og med 

dei merknader byggjeleiar har kravd utbetra/ utført ved ferdigsynfaring. Garantisynfaring        
(1 års synfaring) vert gjort av byggjeleiar som og avgjer kva krav som skal rettast mot 
leverandør. Sjølvbyggjarane deltek ved overtaking og garantisynfaring. 
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3. Eigedomen står frå overtakingsdato for sjølvbyggjarane si rekning og risiko, i eitkvart 
tilfelle. Eigedomen vert overteke med alle rettar og plikter. Sjølvbyggjarane pliktar å 
teikne fullverdiforsikring frå overtakingsdato. 

 
4. Eventuelle tvistar gjeldande avgjersler i dette avtaledokumentet vert avgjort med 

bindande verknad av ei nemnd på tre personar som vert oppnemnd av sorenskrivar. 
 
5. Kart med tomteinndeling, merka fellesområde, inkludert fellesområde.  
 
11. Ved leige av sjølvbygd bustad. 
 
Ved ferdigstilling av bustadene vil det vere nokre av husstandane som økonomisk ikkje er i 
stand til å kjøpe huset. Dei vil då få leige huset, samt få rett til å kjøpe eigedomen i ein 
periode på inntil 5 år (kan i særskilde høve gjelde for ein periode på 7 år). Leiga skal dekkje 
Meland kommune sine faktiske utgifter knytt til oppføring (kapitalkostnader) og vedlikehald. 
Leiga vert justert  etter renteforhold og SSB  sin konsumprisindeks. Leigeforholdet vert 
regulert av dei same rettar og plikter som gjeld for anna kommunal utleige.  
 
Ved overgang frå ” leige til eige” vert salssummen sett til kostpris + tillegg for prisstigninga.  
(60 % av SSB sin konsumprisindeks). Kjøpar betalar alle gebyr og avgifter i samband med 
overdraginga.  Jmf. elles punkt 9 som gjeld vilkår for at bustaden skal bli overskøytt. 
 
 
Underskrift. 
 
Underteikna stadfestar at alle punkt i avtalen, med vedlegg, er lese og akseptert. 
 
 
20.01.2009 
 
 
 
Meland kommune:      Sjølvbyggjar: 
 
 
______________________    
 ____________________________ 
                      
       Kommunalsjef                Tomt A 
 
 
         Prosjektleiar 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 
 
 
1. Intervjuguide i samband med opptak i Sjølvbyggjarprosjektet  
 
 
Namn på søkjar(ar) ..………………………………………………………………………… 
Intervjuet er gjort av ………………………………………………………………………... 
Dato ……………………… 
 
Søknad moteke dato …………………………… 
Svar om opptak blir gitt innan ……………….. 
 
Innleiande opplysningar: 
 
Noverande adresse ……………………………………………………………………………. 
Yrke ……………………………………………………………………………………………  
Familiemedlemmar ……………………………………………………………………………. 
Telefon ………………………………………………………………………………………… 
 
      
 

Orientering om prosjektet og  

bakgrunnen for søknaden 
 

1. Kva fekk søkjaren til å vise 
interesse? 

2. Grunntankar i prosjektet: 
nøkternt/rimeleg, 
utdanning/yrke, relasjonar, 
presse, samarbeid/ dugnad, 
evaluering, 
prosjektgruppa/kommunen. 

3. Vegen vidare   
 

 

Noverande bustadsituasjon 
 

Bustadtype 

Eiger – leiger 

Kor lenge i kommunen 

Kor mange i bustaden  

 



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008  

177 

 

Framtidig bustadsituasjon 
 

Reelle bustadbehov  

Framtidsdrømmar/ 

ønske om bustadtype  

Ønskjer å byggje/pusse opp  

Ønska lokalisering i kommunen 

 

 

Skule – Utdanning  
 

Fullført utdanning/kurs 

Ønskje om utdanning/kurs 

 

 

Arbeid – arbeidsrøynsle 
 

CV tilgjengeleg? 

Type arbeid 

Arbeidsgjevar 

Arbeidsinteresser  

 

 

Fritid – venner – tilhørighet  
 

Korleis brukar søkjar /ønskjer 
søkjer å bruke fritida si? 

Kva interesser ønskjer søkjar å ta 
i bruk gjennom prosjektet? 

Tilhørighet til kommunen – ev. 
personar i kommunen.  

 

Praktisk arbeid/kunnskap 
 

Kva kan søkjar bidra med 
praktisk? 

Har han/ho venner/familie som 
kjem til å bidra? 
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Korleis ser søkar på dette med 
dugnad/fellesskap under 
bygginga?  

 

Helse – arbeidskapasitet 
 

Sjukdomar i husstanden? 

Arbeidsførleik 

Spesielle omsyn som må takast 
t.d. i planlegginga av huset.  

  

 

Økonomisk situasjon 
 

Inntekt/inntekter sum pr. år 

Kva slags inntekt er dette? 

Har søkjar gjeld?  

Dersom søkjar har gjeld, kva blir 
gjort for å løyse desse?  

Har søkjar tidlegare vore i bank 
for å søkje om lån til bustad? 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfyllande kommentarar:  
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Vedlegg 3: Prosedyre – Bustadoppgåver TF 9 
 
 
 
1. Føremål: 
 
Alle ”trinn”/oppgåver/ansvarstilhøve i prosessen rundt bustadformidling/oppfølging skal vera 
koordinerte og avklarte mellom aktuelle avdelingar/etatar. 
Slik skal ein sikra effektiv drift på dette området,- herunder god service til aktuelle 
leigetakarar og optimal økonomisk styring for kommunen. 
 
 
2. Omfang: 
 
Retningslinene omfattar alle ”trinn”/oppgåver frå meldt bustadbehov til avslutting av 
leigetilhøve. 
Retningslinene omfattar følgjade bustadar: 

1. Kommunale bustadar: 
- Omsorgsbustadar (herunder og ”eldrebustadar”, ”trygdebustadar”) – administrert av 

Meland Inntaksnemd. 
- ”Sosiale bustadar” – administrert av sosialtenesta. 
- Andre (prestebustad) 

 
2. Private bustadar med leigekontrakt mot kommunen (framleige) – administrert 

av sosialtenesta. 
 
 
3. Målgruppe: 
 
Retningslinene skal vera kjend for aktuelt personale innan sosialtenesta, merkantilt personale 
helse-og sosial, sekrærar og avdelingsingeniør ved natur – næring og tekniske tenester, drifts-
og vedlikehaldsleiar og personale innan drift/vedlikehald, soneleiarar pleie-og omsorg, 
personale ved økonomikontoret. 
 
 
4. Skildring av prosedyren: 
 

1. Vurdering av behov, prisnivå (v/private utleigarar) og innvilging av bustad: 
 

• Ansvar: Sosialtenesta. Ved behov kan drift/vedlikehaldsleiar konsulterast m.o.t. 
vurdering av standard på husvære og leigepris. 

• For omsorgsbustadane går søknad/behov til Meland Inntaksnemd. 
• Sosialtenesta og Inntaksnemda skal i aktuelle høve vurdera behov/søknad og bustadar 

saman for å finna optimal løysing. Koordineringsansvar: Kommunalsjef helse/sosial. 
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2. Oppretting av nytt leigetilhøve: 

 
• Ved tilbod om privat bustad og utleige av kommunal bustad, skal det først 

gjennomførast synfaring inkl. vurdering av standard, behov for opp-pussing, kvalitet 
på utført reinhald/utvask m.v.  Ansvar: Sosialtenesta eller aktuell soneleiar i PLOMS i 
samarbeid med drifts-og vedlikehaldsavdelinga.  

• Ny leigetakar kan vurdera aktuell bustad,- nøklar til kommunale bustadar vert 
oppbevart på ”teknisk” og vert lånt ut mot kvittering. Nøklar skal i utgangspunktet 
hentast ut av personale ved sosialtenesta/PLOMS. Dersom leigetakar eller denne sin 
familie skal henta ut nøklar, skal melding gjevast til ”teknisk” i forkant. 

• Ved tildeling av ny bustad skal det gå skriv/vedtak frå sosialtenesta/PLOMS til 
”teknisk”. OBS: Skrivet må innehalda leigetakar sitt tlf.nr. Det må gå klart fram 
dersom husleigekontrakt/leigetilhøvet skal vera tidsavgrensa. Etter vurdering skal 
sekretær for Inntaksnemnda gje munnleg orientering til avd.ingeniør rett etter 
inntaksmøte. OBS: Evt særavtale etter husleigelovas kap. 11 skal utformast av 
leigetakars sakshandsamar med underskrift av sakshandsamar, sosialleiar og 
leigetakar. 

• ”Teknisk” har ansvar for vidare kontakt med leigetakar (signering av husleigebok, 
utlevering av nøklar m.v.). Husleigebok vert sendt ordførar for underskrift. 

• Private leigetilhøve skal primært gå direkte mellom leigetakar og utleigar 
(sosialtenesta formidlar kontakt mellom aktuelle partar). Sekundært inngår 
kommunen avtale med utleigar og leiger vidare ut (prosedyre som over – OBS: 
Standard husleigebok skal nyttast i alle høve – ikkje ”private variantar”av kontrakter). 

• Tal nøklar som vert levert ut vil variera etter bustadtype. Talet skal noterast i 
husleigeboka. Kostnad ved behov for nye nøklar/ekstranøklar er lagt til leigetakar. 
Kopiering skal alltid avklarast med ”teknisk” (avd.ingeniør/drifts-/vedlikehaldsleiar). 

• Oppretting av straumabbonement skal som hovudregel gjerast av leigetakar. Dersom 
denne har behov for hjelp til dette har ”teknisk” ansvar for dette. 

 
 

3. Oppfølging under leigeperiode: 
 

• Avvik/uønska hendingar: Sosialtenesta/PLOMS har ansvar for jamnleg oppfølging av 
aktuelle leigetakarar. Evt. avvik/behov for utbetring av skader på bustad m.v., skal 
meldast drift/vedlikehaldsleiar via sosialtenesta/PLOMS (ikkje direkte frå leigetakar) 
– dette gjeld både for kommunale bustadar og ved leige av privat bustad. Ved evt. 
skade/standardsenking som ikkje er forårsaka av leigetakar, skal evt. reduksjon i 
husleiga drøftast mellom nemde avdelingar/etatar og evt. privat utleigar. 

 
 

4. Avslutting av leigetilhøve: 
 

• Ved signal frå leigetakar om oppseiing, skal denne verta orientert om at skriftleg 
oppseiing skal sendast ”teknisk”. Dette gjeld for alle typer bustadar (jfr. hovudpkt. 2: 
Omfang). Sosialtenesta/PLOMS assisterer leigetakar v/ behov. OBS! Ved dødsfall har 
PLOMS v/ sekretær ansvar for skriftleg melding til ”teknisk” (eige skjema). 

• ”Teknisk” (i samarbeid med sosisltenesta/PLOMS) gjer på grunnlag av oppseiing 
avtale med leigetakar (eller pårørande) om synfaring (vurdering av utvask, avlesing 
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av straummålar m.v.- jfr. prosedyren pkt.2, 1. underpunkt). Utleverte nøklar skal 
samstundes leverast inn. 

• Ved utilfredsstillande utvask skal kostnadar for privat reinhald primært belastast 
leigetakar, sekundært vert rekning å senda sosialkontoret. For omsorgs-/eldrebustadar 
skal slik kostnad sekundært belastast pårørande eller dødsbu. 

            
 
 
5. Handsaming av avvik: 
 
Sjå SYS-4 (P): Handsaming av avvik. 
 
 
6. Dokumentreferanser: 
 

• Husleigebok med normalkontrakt. 
 
7. Vedlegg: 
 
Ingen. 
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Vedlegg 4: Prosedyre – Tverrfagleg samarbeid TF 10 

 
 
 
Føremål: 
 
Prosedyren skal sikra aktuelle brukarar eit heilskapleg, koordinert og tverrfagleg tenestetilbod 
av god kvalitet,- i tråd med Forskrift om individuell plan og aktuelle særlover innan helse-og 
sosial- og oppvekstsektoren.   
 
Omfang: 
 
Prosedyren omfattar alle aktivitetar frå meldt behov om ansvarsgruppe/ individuell plan til 
ferdig utarbeidd plan og kontinuerleg oppfølging av denne,- herunder m.a. :   oppretting av 
ansvarsgruppe, utarbeiding og ajourføring av individuell plan, hovudkontaktfunksjonen, 
ymse begrepsavklaringar, brukarmedverknad. 
 
Målgruppe: 
 
Prosedyren skal vera kjent for alt personell innan kommunalavdeling for helse-og sosiale 
tenester, samt for aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnarar med delansvar for den 
aktuelle brukargruppa. 
 
Skildring av prosedyren: 
 
8. Melding av behov: 
 
Den som først identifiserer behov for tverrfagleg samarbeid (t.d. vurdering av ansvarsgruppe 
og/eller individuell plan), kallar inn aktuelle fagpersonar til vurderingsmøte (Forskrift om 
individuell plan 01.01.05, § 6). 
Obs! Skriftleg samtykke skal innhentast i forkant av slikt møte. 
 
9. Vurderingsmøte: 
 
Frist for innkalling: Maks. 14 dager etter identifisert behov. 
 
Som hovudregel skal brukar sjølv delta på vurderingsmøtet, og han/ho vil ha høve til å ha 
med seg aktuell støtteperson (pårørande, verge/hjelpeverge etc.). 
 
Tema for møtet vil vera: 

- Vurdering av evt. behov for organisering av ansvarsgruppe og/eller utarbeiding av 
individuell plan.  

- Gjennomgang av tilgjengeleg informasjon (jfr. vedlegg 1: Sjekkliste) 
- Samansetjing av evt. ansvarsgruppe. 
- Definering av hovudkontakt og evt. ekstra ressursperson. 
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10. Begrepsavklaringar: 
 
11. Ansvarsgruppe: 
 
Tverrfagleg/etatleg forum inkl. personar med ansvar og mynde frå dei til ei kvar tid mest 
sentrale instansar knytt mot den aktuelle brukar sine behov. 
Gruppa skal ha hovudkontakt med ansvar for innkalling og referering av min. 2 årlege møte – 
elles etter individuelle behov. Langsiktig oppfølgingsperspektiv. 
Brukar skal som hovudregel møta sjølv i ansvarsgruppa. 
Ansvarsgruppa er ofte knytt opp mot individuell plan, men kan og definerast for konkret 
tidsrom/oppgåver utan at slik plan er aktuell. 
 

- Ved oppretting av ansvarsgrupper skal aktuelle leiarar med personalansvar  
orienterast. Aktuelle kommunalsjefar skal godkjenna opprettinga. 

- Den einskilde ansvarsgruppe vil ut frå individuelle behov og dagsorden for møta, 
kunna variera i storleik. 

- Tidsramme for møter i ansvarsgruppa skal ikkje overstiga 1,5 time. 
 
12. A: Individuell plan: 
 

- Personar med behov for langvarige og koordinerte tenester har rett på å få utarbeidd 
ein individuell plan (Pasientrettighetsloven § 2-5). 

- Forskriften frå 01.01.05 inkluderer både helse-og sosialtenestene og har og 
konsekvensar for samarbeidspartar utanfor desse tenestene. 

- Ein individuell plan vil gripa over ulike tenesteområde og forvaltningsnivå og bør 
omfatta alle aktuelle tenester. 

- Planen skal konkretisera behov og korleis desse skal dekkast. 
- Ein individuell plan er sektorovergripande m.o.t. andre planar. Sektorplanar skal vera 

samordna i den individuelle planen. 
- Ein individuell plan er eit verkty, ikkje eit mål i seg sjølv.   

 
B: Sjølvbyggjarplan 
 

- Personar som ikkje ønsker eller har behov for individuell plan og som deltek i 
Sjølvbyggjing av bustad skal utarbeida ein Sjølvbyggjarplan etter denne 
prosedyremal.  

- Sjølvbyggjarplanen omfatter livsområder som helse, bustad, arbeid/opplæring, 
økonomi, fritid, nettverk.  

- Ein Sjølvbyggjarplan er eit vertøy for tenleg framdrift i sjølvbyggjingsprosessen, og 
ikkje eit mål i seg sjølv.  
 

 
13. Hovudkontaktfunksjonen: 
 

- Hovudkontakt har overordna ansvar for ansvarsgruppa og/eller at  plan/individuell 
plan vert utarbeidd og følgd opp,- herunder t.d.: Fordeling av ansvar/oppgåver, 
innkalling til møter, dagsorden og referat, koordinering m.v. 
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- Funksjonen skal leggjast til ein fagperson – aktuell problemstilling/brukar styrer 
avgjerd m.o.t. val av hovudkontakt. 

- Hovudkontakt har ikkje automatisk ”fagleg vetorett” ved evt. usemje i ansvarsgruppa. 
 
14. Arbeidslag: 
 
Ei gruppe tenesteytarar som gjev direkte hjelp til definert brukar. 
Talet på tenesteytarar i eit arbeidslag vil variera ut frå den einskilde sine behov. 
Arbeidslaget har definert primærkontakt med særleg koordinerande ansvar. Primærkontakten 
er ofte aktuell som deltakar i ansvarsgruppa. 
4.4. 1. møte i ansvarsgruppa: 
 

- Gjennomgang av status/kartlegging. 
- Informasjon om individuell plan til brukar. Avklare vedtak om individuell plan eller 

ikkje. 
- Ved konklusjon om individuell plan: Avklare vedtaksmynde/ansvar. 
- Dersom brukar ikkje ønskjer individuell plan: Innhente skriftleg erklæring. 
- Definera hovudkontakt for ansvarsgruppa og evt. individuell plan (Obs. Avklar gjerne 

denne funksjonen på førehand). 
- Definering av framdriftsplan (møteplan m.v.).  

 
4.5 Oppfølging av det tverrfaglege arbeidet: 
 
Den einskilde ansvarsgruppe skal umiddelbart definera møteplan (eks. for ½ år). 
Hovudkontakt skal etter nærare avtale senda ut korte statusrapportar til alle medlemmer der 
det t.d. går fram kva som er iverksett av avtala tiltak, evt. naudsynte endringar, vidare 
framdrift m.v. 
Dette skal sikra at arbeidet/planen ”lever” hos alle involverte – og ikkje kun vert eit 
dokument for t.d. brukar og hovudkontakt.   
 
Obs! Det skal etter vurdering nyttast ”formøter” der aktuelle fagpersonar møtest utan brukar 
– dette etter samtykke frå brukar og med mål om å avklara naudsynte faglege 
problemstillingar. 
 
Handsaming av avvik: 
 
Sjå SYS -4 (P): Handsaming av avvik. 
 
Dokumentreferanser: 
 

• Forskrift om individuelle planer av 01.01.2005. 
• Lov om helsetjenesten i kommunene § 6-2 a 
• Lov om sosiale tjenester § 4-3 a 
• Lov om psykisk helsevern § 4-1 
• Lov om pasientrettigheter § 2-5 
• Forskrift om habilitering og rehabilitering av 28.06.2001 
• Opplæringsloven. 
• Lov om barnehager. 
• Forvaltningslova. 
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Vedlegg: 
 
* Vedlegg 1: Sjekkliste ved identifisert behov for tverrfagleg samarbeid. 
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Vedlegg 5: Oppfølging av kommunal bustad TF-16 

  
Prosedyre – Samarbeidsavtale: Oppfølging av kommunal bustad  
 

Heimel: 
Lov om sosiale tenester § 4-2, a. Kommunehelsetenestelova § 2-1. 
Husleigelova § 11.1 og 11.2. 
 
Føremål: 
 
Avtalen skal sikra klar ansvars-og oppgåvedeling mellom kommunale avdelingar knytta mot 
oppfølging av definerte leigetakarar i ulike kommunale bustadar. 
Avtalen skal i tillegg sikra brukarmedverknad (frå definerte leigetakarar)og auka grad av 
ansvarskjensle for bustaden, samt sikra stabil/nøktern husleige gjennom å forebygga unødig 
slitasje/hærverk/auka vedlikehaldskostnadar m.v.   
 
Omfang: 
 
Avtalen omfattar: 

1. Definering av ansvar og oppgåver for aktuelle tilsette innan drift/vedlikehald, 
sosialtenesta, psykisk helseteneste og tiltaket Byggeplassen. 

2. Definering av aktuelle bustadar og leigetakarar,- herunder leigekontraktar inngått med 
deltakarar i Sjølvbyggarprosjektet (Knarretun, Moldekleiv og Hjertåsvegen), samt 
utvalde andre kommunale bustadar/leigetakarar.   

 
Målgruppe: 
 
Avtalen skal vera kjend og etterlevast av leiar og tilsette i sosialtenesta, leiar og 
miljøterapeutar innan psyk.helseteneste, prosjektleiar og arbeidsleiarar ved Byggeplassen, 
drifts-og vedlikehaldsleiar og aktuelle tilsette ved d/v-avdelinga, prosjektleiar og 
prosjektgruppa for Sjølvbyggarprosjektet. 
 
 
Skildring av avtalen: 
 
Sosialtenesta: 
 
Sosialtenesta har ansvar for utforming av spesielle punkt/klausular i einskilde 
husleigekontraktar,- knytta mot leigetakar sine spesielle behov og ansvar for ivaretaking av 
bustaden. 
Sosialtenesta deltek i einskilde høve i oppfølging av leigetakarar saman med t.d. arbeidsleiar 
og miljøterapeut.  
  
Psykisk helseteneste: 
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Miljøterapeutane har ansvar for individuelle pasientar, der einskilde har ekstra fokus på 
ADL-tiltak. Her vert bustaden ein sentral treningsarena – m.o.t. å sikra ein triveleg bustad 
gjennom å skapa eit ”eigartilhøve” til denne – inkl at leigetakar vert sett istand til/motivert for 
å ivareta vanlege oppgåver knytta til vedlikehald av bustad og evt utomhusområdet knytta til 
denne. 
Miljøterapeut deltar i einskilde høve i konkrete oppgåver saman med pasient/leigetakar.  
 
 
 
Byggeplassen: 
 
Arbeidsleiar skal ved einskilde høve/etter avtale i koordineringsgruppa, bistå einskilde 
leigetakarar i praktisk vedlikehald i og utanfor bustaden. Leigetakar skal gjennom rettleiing 
og bistand frå arbeidsleiar motiverast for å følgja opp avtalte oppgåver på eige initiativ,- jfr 
t.d. spesielle punkt i husleigekontrakt der eigeninnsats gjev uttelling i lågare husleige.   
Byggeplassen inkluderer slike oppdrag i ordinær drift gjennom spesiell 
”vedlikehaldskalendar”. 
 
Drift/vedlikehald: 
 
Drift-og vedlikehaldsavdelinga held naudsynt materiell knytta mot dei aktuelle bustadane. 
Avklaring m.o.t. oppgåver og aktuelt materiell skal gjerast i forkant mellom Byggeplassen og 
drift/vedlikehald. 
Drift/vedlikehald skal i einskilde høve bidra med arbeidsskildring, rettleiing og evt 
verktøy/utstyr. 
Drift/vedlikehald overfører godtgjersle for avtala oppdrag til Byggeplassen – jfr pkt. 4.3. 
 
Koordineringsgruppe: 
 
For å sikra kontinuerleg oppfølging av avtalen er følgjande tverrfaglege gruppe definert: 
Helge Kvam (sosialtenesta), Bjørn Thorsheim (BP), Ole K. Kristiansen (psyk.helseteneste), 
Anne Lise Molvik (drift/vedlikehald). Gruppa har fast møteplan og A.L. Molvik er p.t. leiar. 
Representant for leigetakarane kan kallast inn på sak/tema. 
 
Anna: 
 
Avtalen/prosedyren er hovudsakleg retta mot å førebyggja unødig slitasje/hærverk m.v. på 
kommunal bustadmasse,- kombinert med å medverka i  rehabiliterande retning for einskilde 
leigetakarar (jfr.pkt. 1 Føremål). 
 
I tillegg vil følgjande gjelda ved akutte hendingar (hærverk m.v.): 
 

• Den som mottar melding om eller observerer hærverk på bustad melder dette 
til leiar for koordineringsgruppa. Leigetakarar skal informerast spesielt om 
adresse for melding av evt skadar (leiar koordineringsgruppa). 

• Koordineringsgruppa (eller delar av denne dersom ein ikkje kan samla heile 
gruppa) føretek tilsyn og vurdering av skade/hærverk. 

• Ansvar for oppfølging/vidare framdrift vert avklara,- leiar for 
koordineringsgruppa melder  frå til Rådmannen (huseigar) dersom ein 
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vurderer at hærverk/skade skal anmeldast, gruppa avklarar og seg imellom 
m.o.t. evt utbetring av skade, ansvar for leigetakar (deltaking i utbetring, 
økonomisk ansvar m.v.).   

 
Handsaming av avvik: 
 
Sjå SYS -4 (P). 
Dokumentreferanser: 
 
Kvalitetssystemet , prosedyre TF -9 Bustadoppgåver 
Bustadsosial handlingsplan for Meland kommune 2008-2011, tiltak 8 og 10. 
Handlingsplan for kommunale utleigebustadar pkt. 5 og 6 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
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Vedlegg 6: Prosedyre - Sjølvbygging frå A til Å TF-31 
  

1. Føremål:   
 

Prosedyren skal sikra aktuelle personar eit heilskapleg, koordinert og tverrfagleg 
tenestetilbod av god kvalitet, med fokus på Sjølvbyggjarprosess ved bygging av ny eller 
rehabilitering av bustad.    

 
2. Omfang: 

 
Prosedyren omfatter alle aktivitetar frå meldt behov for bustad til ferdig utarbeiding og 
vedlikehald av bustaden.   

 
3. Målgruppe: 

 
Prosedyren skal vere kjend for aktuelt personell innan kommunalavdeling for helse og 
sosialteneste, kommunal avdeling for natur, næring og tekniske tenester samt øverste 
administrativ og politiske leiing.  

 
4. Skildring av prosedyren: 

 
 

Tema Aktivitet Utførar Ansvar 
Kartlegge og 
oppdatere behov for 
bustad for 
vanskelegstilte 

Registrering i Bokart. 
Vurdering. 

Sosialkonsulent Sosialtenesta 

Søknad om deltaking Eige søknadsskjema 
 
Søknad vert registrert hjå 
sosialtenesta jfr 
prosedyre TF 26 – 
søknad om kommunal 
bustad 

Søkar 
Sosialkonsulent

Sosialtenesta 

Intervju og kartlegging 
via KIS (ev. eige 
interjuguide) 

Intervjumal 
 
Kartleggingsverktøyet 
KIS (jfr prosedyre AS –
1).  
 

2 fagpersonar 
frå  
sosialtenesta og 
psykisk 
helseteneste 

Sosialtenesta og 
psykisk helseteneste 

Opptak og tildeling Jfr prosedyre TF 9 – 
bustadoppgåver. 
Signering av avtaledok: 
deltaking i sjølvb.prosj.   

Sosialkonsulent Sosialtenesta 

Kartlegging økonomi Intervjumal Sosialkonsulent Sosialtenesta 



Rapport Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune 2004 – 2008  

190 

Sjølvbyggjarplan Jfr prosedyre TF10 – 
tverrfagleg samarbeid 
 

Tverrfagleg Initiativ: Sosialtenesta 

 
Erverve tomt 

 
Sak til Meland 
Utbyggingselskap eller 
kommunestyret 

 
Rådmannen 

 
Prosjektansvarleg 
(Rådmannens stab) 

Produksjon og 
rehabilitering av hus 

Dugnad frå aktuelle 
sjølvbyggjarar. 
Kontakt mot Meland 
Arbeidssenter (MAS) 
(Tømrarlag, 
Byggeplassen) 

Kommunal 
prosjektgruppe. 
Meland 
Arbeidssenter. 
Sjølvbyggarar. 

Prosjektansvarleg 
Dagleg leiar Meland 
Arbeidssenter (MAS) 

Vedlikeholde hus og 
oppfølging folk 

Jfr prosedyre TF 16 – 
oppfølging av/i 
kommunal bustad 

NNT, 
sosialtenesta, 
psykisk 
helseteneste og 
MAS 
v/Byggeplassen

Avdelingsingeniør 
NNT (leiar av 
koordineringsgruppa) 

    
 

5. Handsaming av avvik: 
 

Sjå SYS -4 (P): Handsaming av avvik.  
 
 

6. Dokumentreferanser: 
 

Kartlegging i sosialtenesta (KIS) 
 

 
7. Vedlegg: 

 
Søknadsskjema  
Intervjuguide opptak Sjølvbygging 
Intervjuguide økonomisamtale 
Kontraktmal ”leige-eige” 
Avtaledokument: Deltaking i sjølvbyggarprosjekt 
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Vedlegg 7: Prosedyre – Rusførebyggjing – Meland kommune TF-32 
 

 

Føremål:   
 

Prosedyren skal sikra heilskapleg kommunal tenestemeny for rusførebyggjande verksemd 
jfr livsløpstenkning. Livsløpsmodellen fokuserar på:  
 

• gravide og småbarn,  
• barn, ungdom og skule,  
• familie, arbeid og samfunn 
• eldre, kronikarar og særskilde grupper 

 
• Omfang: 

 
Prosedyren omfatter rusførebyggjande verksmed 3 nivå: førebyggjande verksemd, 
behandling og rehabilitering.   

 
• Målgruppe: 

 
Prosedyren skal vere kjend for alt personell innan kommunalsavdeling for helse og 
sosialtenester.  

 
• Skildring av prosedyren: 
 

Nivå Arbeidsform Utførar Ansvar 
Førebyggjing Tidleg intervensjon – samordna og heilskaplege tenester  

før eit problem oppstår, og tiltaka er rettat mot t.d. alle 
barn og unge. 
 
Risikoutsett ungdom – samordna og heilskaplege 
tenester ovanfor ungdom som står i fare for å utvikle 
rusdominert livsstil. Det handlar om å setje iverk tiltak 
når vanskar har oppstått for å hindre at vanskane varer 
ved eller får utvikle seg vidare. 

Helse- og 
sosialtenester  
 
Kultur og oppvekst  

Sosialtenesta 

Behandling Samordna og heilskaplege tenester retta mot personar 
med etablert misbruk.  
 
Fokus er særleg retta mot personar som ikkje lenger 
klarer å ivareta allmenne funksjonelle dagleglivs-rutiner 
som er naudsynte for å kunne forhalde seg til samfunnet 
sine funksjonsmåtar, krav og forventningar til eiga 
helse, bustad, arbeid, tilhøve til familie og andre 
mennesker. Arbeidet er særleg retta mot samarbeidande 
instansar innan spesialisthelsetenesta.  

Helse- og 
sosialtenester 
 
Spesialisthelseteste 

Sosialtenesta 

Rehabilitering Samordna og heilskaplege tenester med fokus på å bidra 
med å etablere og oppretthalde vanlege funksjonelle 
daglegliv- rutinar innan helse, bustad, arbeid, økonomi, 
fritid og nettverk.  

Helse- og 
sosialtenester 
 
Byggeplassen 

Sosialtenesta 
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Natur, næring og 
tekniske tenester 

 
 

• Handsaming av avvik: 
 

Sjå SYS -4 (P): Handsaming av avvik.  
 
• Dokumentreferanser: 

 
Lov av 13. desember 1991 om sosiale tenester 
Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetenesta i kommunane 
Lov av 17. juli 1992 om barneverntenester 
 
• Vedlegg: 

 
Rusmiddelplan inkl. alkoholpolitisk handlingsplan 2007-2010 
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Vedlegg 8: Prosedyre – Økonomi- og gjeldsrådgjeving TF-33 
 
 
Føremål:   

 
Prosedyren skal sikra heilskapleg kommunal tenestemeny for økonomisk rådgjeving og 
gjeldsrådgjeving i kombinasjon med gjeldsførebyggjande verksemd i ungdomsskulen.  

 
Omfang: 

 
Prosedyren omfatter gjeldsrådgjevande verksemd på 3 nivå: førebyggjande verksemd, 
behandling og rehabilitering.   

 
Målgruppe: 

 
Prosedyren skal vere kjend for alt personell innan kommunalsavdeling for helse og 
sosialtenester, og vert utført av sosialtenesta.  

 
Skildring av prosedyren: 

 
Nivå Arbeidsform Utførar Ansvar 
Førebyggjing Tverrfagleg samhandling mellom 

sosialtenesta, namsmann og ungdomsskular 
(10. klasse) mtp  gjeldsførebyggjande 
undervisning (15 timar) ved 
ungdomsskulane i Meland kvart skuleår.   
 

Sosialtenesta,  
namsmann i Lindås og 
Meland samt 
kontaktlærarar for 10. 
klasse ved Rossland og 
meland ungdomsskule 

Sosialtenesta og 
rektor ved 
ungdomsskulane 
(fagplan) 

Behandling Gjeldsrådgjeving for kartlegging, 
rådgjeving og forhandling mtp  innsøkning 
til frivillig/ tvungen gjeldsordning for 
einskilde personar etter 
Gjeldsordningslova.   
 

Gjeldsrådgjevar og 
sosialkonsulentar 

Sosialtenesta 

Rehabilitering Økonomisk rådgjeving for kartlegging, 
rådgjeving og forhandling mtp 
administrering av frivillig/tvungen 
gjeldsordning via t.d.  interimavtalar. I 
tillegg enklare økonomisk rådgjeving i 
høve til einskilde personar med  
budsjetterings- og disponeringsvanskar.  

Sosialkonsulentar og 
gjeldsrådgjevar 

Sosialtenesta 

 
Handsaming av avvik: 

 
Sjå SYS -4 (P): Handsaming av avvik.  
 

Dokumentreferanser: 
 

Lov om sosiale tenester §§ 3.1, 3.2 og 4.1 
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Gjeldsordningslova 
 

  Vedlegg: Ingen. 
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Vedlegg 9: Økonomisamtale sjølvbyggjarar  
 

Sjø1vbgjarprosjektet for ungdom i Meland kommune - Økonomisamtale 

 

Sjø1vbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune  
 

Økonomisamtale i samband med eige/leigeavklaring i Sjalvbyggjarprosjektet  
 

Namn på deltakar(ane) ……………………………………………………………………………. 

Samtalen er med    …………………………………………………………………………………. 

Dato …………………………………………………………………………………………………. 

Oppdaterte opplysningar: …………………………………………………………………………. 

Noverande adresse …………………………………………………………………………………. 

Yrke/utdanning ………………………………………………………………………………………. 

Familiemedlemmer ………………………………………………………………………………….. 

Telefon ………………………………………………………………………………………………. 

 
Arbeidssituasjon  

Arbeidsgjevar  
Fast, midlertidig  
Heiltid,deltid  
Årsinntekt  
Forventa endring  
Anna, t.d. trygdeinntekt,  
under utdanning  

 

Personleg økonomi  
MånadsbudsjettJoversikt  
Faste trekk  
Sparing  
Gjeld  
Inkassosaker —
anmerkning  
Anna: Jnterimskonto  
Tiltak:  
• økonomiperm 
m/Budsjett  
• økonomirådgivning  
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• Gjeldsrådgivning  
• Interimskonto  

Konklusjon  
Eige  
Finansiering  
• Grunnlån  
• Eigenkapital  
• Startlån  
• Bustadtilskot til 
etablering  

Anna  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leige  
-Alternativ  
• Varig leigetakar  
• Kjøpe seinare  
• Anna ________________________________  

 

 

 

Dato for ny samtale ved lånesøknad ………………………………………………………… 
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Vedlegg 10:  Samabeidsavtale Bergen fengsel  
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Vedlegg 11: Samarbeidsavtale Krim.omsorgen – Meland 
kommune 
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