
 

 Oslo kommune
 Bydel St. Hanshaugen 

   
 

   
  
  

 

 

 
 
Rapport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unge gjengangere i fengsel pusser opp kommunale leiligheter i 
siste del av soningen og flytter inn i dem ved løslatelse. 
 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 2

 

1 .  BAKGRUNN FOR PROSJEKTET. 4 

1.1 SELVBYGGING SOM BEGREP. 4 
1.2 BOSTEDSLØSHET FØR OG NÅ. 4 
1.3 SJØLVBYGGJARPROSJEKTET I MELAND KOMMUNE. 4 
1.4 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG OSLO KOMMUNE. 5 

2 OPPSTART 2007. 5 

2.1 PROSJEKTETS NAVN. 6 
2.2 REKRUTTERING AV ARBEIDSLEDER. 6 
2.3 REKRUTTERING AV DELTAGERE. 6 
2.4 DELTAGERE SOM HAR GÅTT UT AV PROSJEKTET I PERIODER. 7 
2.5 REKRUTTERINGSFOLDER. 7 

3 SAMARBEID OG SAMARBEIDSPARTNERE. 8 

3.1 HUSBANKEN. 8 
3.2 BOLIGBYGG OSLO KF. 9 
3.3 NAV OSLO FENGSEL. 9 
3.4 KRIMINALOMSORGEN. 9 
3.5 BYDELER. 10 

4 ORGANISERING AV PROSJEKTET. 10 

4.1 PROSJEKTETS ARBEIDSGRUPPE. 10 
4.2 PROSJEKTETS STYRINGSGRUPPE. 11 
4.3 FAGDAG FOR ARBEIDSGRUPPEN OG STYRINGSGRUPPEN. 12 

5 AVSLUTNING AV PROSJEKTPERIODEN. 12 

5.1 OVERFØRING OG VIDEREFØRING. 13 
5.2 LEDELSE AV PROSJEKTET ETTER MAI 2009. 13 

6 HVA ER PRISEN? 13 

6.1 UTGIFTER TIL OPPUSSING AV LEILIGHETER. 14 
6.2 LØNN TIL DELTAGERNE. 14 

7 DELTAGERE. 14 

7.1 GEVINST, 14 
7.2 - OG FRISTELSER. 15 
7.3 KAFFE OG KRINGLE. 16 



 
 

 3

7.4 ALLMØTER OG EVALUERING. 16 
7.5 ARBEID I EGEN LEILIGHET ELLER ARBEID I GRUPPE 17 

8 OPPSKRIFT PÅ SELVBYGGERPROSJEKT. 17 

8.1 BOLIGENE. 17 

9 OPPSUMMERING 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografiet på forsiden er fra Oslo yrkesskole Elvebakken,  
Motiv: Murerelever, lærere og arbeidere - gruppebilde 
Fotograf: Ukjent  År: 1929 
Brukt med tillatelse fra Oslo kommune Byarkivet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prosjektansvarlig: Bydel St. Hanshaugen, Velferds-og helseavdelingen, 
avdelingssjef Sven Bue Berger, sven.bue-berger@bsh.oslo.kommune.no  
Prosjektleder: Morten Bull 
 
 
 
 



 
 

 4

 

1 .  BAKGRUNN FOR PROSJEKTET. 

 
 

 
Ideen om selvbygging er ikke av ny dato. Selvbygging i den form hvor beboere utfører hele 
eller deler av byggeprosessen på egne boliger har eksistert lenge. Mange har bygget sine egne 
hus, og enkelte har også gjort dette etter en modell hvor man bygger i lag, andelslag eller 
dugnadslag. Ungdommens selvbyggerlag USBL i Oslo ble opprettet for 60 år siden, og 
selvbyggerordningen i Stavanger har eksistert i 40 år. Denne ordningen skal hjelpe unge med 
egen bolig. Selvbyggere utfører selv en del av arbeidene på egen bolig.  
 

 
Denne 60 år gamle selvbyggerordningen ble altså etablert i en tid hvor virkemiddelet mot 
bostedsløshet stort sett var økt boligbygging. Bostedsløshet i vår tid må ofte møtes med andre 
virkemidler. For mange er ikke boligmarkedet åpent. Mange trenger hjelp til å komme seg inn 
på markedet, og noen trenger hjelp med å bo i hus eller leilighet. Vi har fått stor politisk 
satsning  og økt fokus på boligsosialt arbeid de siste årene. Husbanken setter nå store ressurser 
inn i dette arbeidet. 
 
På  Husbankens hjemmeside kan man lese: 
Hva er boligsosialt arbeid? 
Boligsosialt arbeid omfatter alt fra kommunenes innsats for å framskaffe og tildele boliger, til tjenester og 
enkelttiltak som kan bedre 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. 
I St.meld. nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken går det frem at Regjeringen har som visjon at alle skal kunne bo 
godt og trygt. Flest mulig skal være mest mulig selvhjulpne i boligmarkedet og forsørget av egen arbeidsinntekt. 
Det er også et mål at ingen skal løslates til midlertidig husvære etter fengselsopphold. 
Det å ha et hjem regnes som en grunnleggende forutsetning for å kunne klare seg i samfunnet etter løslatelse. 
 

 
I Meland kommune vest for Bergen, har man hatt et selvbyggerprosjekt i årene 2003 - 2008:  
På  deres hjemmeside kan man lese: 
Sjølvbyggjarprosjektet har status som eit nasjonalt pilotprosjekt i Husbanken, med eit mål om å fremje fruktbare 
løysingar på bustadsosiale utfordringar. Prosjektet er eksplorativt og innovativt i forma og søkjer eit breitt 
nedslagsfelt for utprøving av ulike tiltak og metodar. 
…  

1.1 SELVBYGGING SOM BEGREP. 

1.2 BOSTEDSLØSHET FØR OG NÅ. 

1.3 SJØLVBYGGJARPROSJEKTET I MELAND KOMMUNE. 
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Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom i Meland kommune spring ut frå kommunen sin bustadsosiale handlingsplan og 
er eit av fleire bustadsosiale tiltak i kommunen. Prosjektet baserer seg i stor grad på kommunen sin grunntake om 
"Eit samfunn for alle".  
Kommune sin overordna visjon om eit samfunn for alle, legg føringar for måten ein legg til rette for 
bustadetablering med fokus retta mot grupper og einskildpersonar med særskilde behov – og mot innbyggjarane i 
kommunen generelt. I den bustadsosiale handlingsplanen vert bustaden sett på som eit fundament i den einskilde 
si oppleving av livskvalitet. Målet er difor å gjere det mogleg å skaffe eigen bustad for husstandar som opplev det 
som vanskeleg å etablere seg i den ordinære marknaden. Ved å velje bustadtiltak for ungdom som eit særleg 
satsingsområde, meiner ein å ta tak i sentrale problemstillingar i bustadsituasjonen i Meland og i store delar av 
landet elles. Samstundes er det eit uttalt mål å i størst mogeleg grad unngå ”særlokaliserte” kategoribustader, 
men heller skape bustadmiljø som skal spegle eit tverrsnitt av befolkninga i kommunen. 
 

 
Bydel St. Hanshaugen fikk i 2006 signaler om at det kunne være interessant med et 
selvbyggerprosjekt også i Oslo. Den første søknaden til Husbanken om midler til forprosjekt 
ble utarbeidet i oktober 2006. Forprosjektet ble gjennomført første halvdel 2007 og det er 
utarbeidet en egen rapport for denne. 
 
Før forprosjektperioden ble det sendt prosjektarbeidere fra Bydel St. Hanshaugen til Meland 
kommune på studiebesøk. 6 prosjektarbeidere dro også på nytt besøk til Meland i 
forprosjektperioden i 2007. Sjølvbyggjarprosjektet i Meland har  inspirert oss og mange andre i 
hele sin prosjektperiode. Det har gitt oss gode ideer både gjennom like erfaringer og gjennom 
høyst forskjellige rammebetingelser og resultater.  
 

Selvbyggere i Stavanger Melandshus tegnet i Meland for Sjølbyggjarprosjektet 
 
Den  20.12.2006 ble det undertegnet en samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst 
og Oslo kommune om bosetting ved løslatelse fra fengsel. 
Avtalen ble utarbeidet på bakgrunn av regjeringens mål om at ingen skal løslates til midlertidig 
bolig.  
Den gir et meget godt og detaljert grunnlag for arbeidet med å skaffe bolig til personer som 
løslates fra fengselet. Det har vært en styrke for prosjektet at det finnes så gode dokumenter 
utarbeidet og godkjent før prosjektstart.  
 

2 OPPSTART 2007. 

Husbanken ga Bydel St. Hanshaugen tilsagn om kompetansemidler til Selvbyggerprosjektet i 
Oslo i september 2007.  
 

1.4 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG OSLO KOMMUNE. 
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I ettertid ser vi at vårt prosjekt ble ett ”Selvoppussingsprosjektet” mer enn ett tradisjonelt 
”Selvbyggerprosjekt”.  Prosjektnavnet festet seg imidlertid tidlig og har blitt stående i hele 
prosjektperioden. Til tider med kallenavnet ”Selvbygger´n”. 
 

 
Høsten 2007 startet arbeidet med å finne rett person til å lede prosjektdeltagerne i det daglige 
oppussingsarbeidet. I utlysningsteksten skrev vi bl.a. dette: 
 
Sosial snekker?  
Miljøarbeidende maler?  
Menneskekjær murer? 
 
Arbeidsleder i Selvbyggerprosjektet  - engasjement i 1 år 
 
Bydel St. Hanshaugen har flere tiltak og prosjekter i Oslo Sentrum.  
Vårt nyeste prosjekt er Selvbyggerprosjektet som er et samarbeid mellom Kriminalomsorgen region 
øst, Boligbygg Oslo KF og bydel St. Hanshaugen (Sentrum). Målet er å sikre gode boliger til tidligere innsatte i 
Oslo fengsel og andre som har vanskeligheter med å komme seg inn i boligmarkedet. Deltagerne skal rehabilitere 
egne fremtidige boliger, og vårt ønske er at denne innsatsen skal gi arbeidstrening og rimelige, stabile leieforhold.  
Prosjektet starter oktober 2007.  
 
Vi søker arbeidsleder(e) som skal koordinere og følge opp grupper på 5 deltagere. Innholdet i oppfølgingen må 
kunne evalueres og endres underveis.  
 
Vi ser etter håndtverkskyndige personer med interesse for, og erfaring fra, denne type arbeid og denne 
målgruppen. Vi ser etter deg som er  tydelig og tålmodig, som kan arbeide selvstendig, men også i team og som 
trives med varierte arbeidsdager.  
 
Noen stikkord i forhold til hva vi ønsker av deg: 
 
Engasjert  Omgjengelig 
Kreativ   Selvstendig 
Kontaktskapende  Arbeidssom 
Raus   Fleksibel 
 
 
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Gode IT kunnskaper.  
Vi legger stor vekt på personlig egnethet. 
 

 
Arbeidsleder ble ansatt fra 01.01.2008. Det ble også holdt møter med samarbeidspartnere og 
utarbeidet en videre søknad om midler fra Husbanken. 

 
Det ble i løpet av forprosjektperioden avklart at vi i utgangspunktet ville rekruttere fra TOG 
prosjektet (Tiltak Overfor Gjengangere) i Oslo Fengsel.  

2.1 PROSJEKTETS NAVN. 

2.2 REKRUTTERING AV ARBEIDSLEDER. 

2.3 REKRUTTERING AV DELTAGERE. 
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De to første selvbyggerne kom med i prosjektet i januar 2008, begge bodde i Arupsgt 
overgangsfengsel. Prosjektet hadde møter med deltagerne i overgangsbolig før oppstart. I løpet 
av prosjektets første 15 måneder  rekrutterte vi både fra våre samarbeidspartnere innen 
Kriminalomsorgen, og også fra SaLTo prosjektet/Bydel Grünerløkka. Det var perioder 
vanskelig for TOG å rekruttere nok deltagere inn i prosjektet. 
 
Nr: Start dato: Slutt dato: Rekruttert fra: Leil nr: Kommentarer: 

1 28.01.2008 22.04.2008 Arupsgate ** 1
2 28.01.2008 26.11.2008 Arupsgate 2
3 14.04.2008 25.08.2008 TOG 3
4 09.05.2008 08.11.2008 Sandaker 4
5 19.05.2008 31.12.2008 Sandaker 1
6 16.06.2008 31.03.2008 Bydel og SaLTo 5
7 01.09.2008 30.10.2008 TOG * 6
8 06.11.2008 31.03.2008 Avd 2, TOG * 6
9 12.11.2008 12.05.2009 Sandaker 7

10 08.12.2008 31.03.2009 Avd 2, Bydel 8
11 17.02.2009 17.08.2009 TOG 9
1 31.03.2009 31.05.2009 Friomsorgen ** 6

12 03.04.2009 31.09.2009 Sandaker 10

 
*

**

12 deltagere, 10 leiligheter. 
7 ferdig oppusset april 09 
 
2 deltagere har sluttet  
uten å flytte inn i leilighet.  
 
1 deltager sluttet, men  
kom tilbake etter endt 
soning. Han blir dermed den 
3 deltager i leilighet nr.6 
 
Avd 2=  
Avd 2 Oslo fengsel 

 
 

 
Som det fremgår av skjemaet over har to deltagere sluttet uten å få bolig. Én av disse har flyttet 
hjem til familie og en har flyttet i behandlingsinstitusjon. Tre deltagere har måttet flytte tilbake 
til ordinær soning pga. positiv urinprøve etter permisjon. En disse har kunnet komme tilbake i 
prosjektet fordi de har fått flytte tilbake til overgangsbolig. To kom tilbake etter ferdig soning. 
Den ene etter relativt kort tid, den andre mer enn ett år senere. Han måtte derfor få en annen 
leilighet i andre runde. 
 

 
I prosjektets tidlige fase ble det utarbeidet en folder som skulle informere om innholdet i 
prosjektet til aktuelle kandidater. Vi hadde også et åpent informasjonsmøte i TOG avdelingen i 
Oslo fengsel for å fortelle om prosjektet og om tilbudet. Faren med slike profilering er at 
personene som får lyst til å være med selv, kanskje ikke vil bli vurdert som de mest aktuelle 
kandidater av Kriminalomsorgen. En informasjonsfolder må derfor i denne sammenheng 
brukes med forsiktighet. 
 
 

2.4 DELTAGERE SOM HAR GÅTT UT AV PROSJEKTET I PERIODER. 

2.5 REKRUTTERINGSFOLDER. 
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3 SAMARBEID OG SAMARBEIDSPARTNERE. 

 
For å få realisert prosjektet har prosjektet hatt ett tett og godt samarbeid med Husbankens 
region øst. Husbanken har gitt god oppfølgning og veiledning underveis. Ikke minst er det 
viktig med det arbeidet Husbanken gjør for å samle prosjektansatte og prosjekterfaringer i 
forskjellige sammenhenger. 
 

3.1 HUSBANKEN. 
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I det daglige prosjektarbeidet har samarbeidet med Kriminalomsorgen, Boligbygg Oslo KF, 
NAV og de involverte bydelene vært helt nødvendig.  
 

 
Boligbygg Oslo KF  har bidratt med boliger med størst mulig oppussingsbehov. Vi har vært 
avhengig av god forståelse og tett samarbeid for å finne gode leiligheter og gode løsninger på 
de utfordringene vi har møtt underveis. Etter hvert som prosjektet har blitt kjent også ute blant 
de ansatte som har vedlikeholds- og oppfølgningsansvar for Boligbyggs boligmasse, får vi  
meget god hjelp i den daglige fremdrift. Dette er nødvendig for å koordinere vår innsats med 
Boligbyggs innleide rørleggere og elektrikere 
 

 
Nav Oslo fengsel har på mange måter vært et trumfkort for å få til smidige og tilpassede 
løsninger for våre deltagere. I en tid da NAV har vært under press fra nye grupper arbeidsledige 
og media, har det vært en stor fordel å kunne benytte seg av den kompetanse, forståelse og 
velvilje vi har møtt i denne lille enheten. For et prosjekt som vårt er det en stor fordel å kunne 
forholde seg til faste kontaktpersoner og faste løsninger, så man slipper å overbevise nye NAV 
ansatte om behov og kompatibilitet i hver enkelt nye sak.  
 

 
Uten Kriminalomsorgens bidrag, selve deltagerne, rekrutteringen av disse, ville vi ha hatt få 
muligheter til på drive dette prosjektet. Når man rekrutterer fra en gruppe mennesker som er 
utestengt fra samfunnet er man avhengig av noen som formidler informasjon. 
Kriminalomsorgen i fengselet (TOG) kan plukke ut aktuelle kandidater, utrede deres 
boligbehov og peile dem inn mot en plass i Selvbyggerprosjektet. Dette er nødvendig blant 
annet for å søke plass i overgangsbolig tidsnok til å få en prosjektperiode før avsluttet soning. 
Etter hvert har vi  også fått kandidater rekruttert direkte fra/via ansatte i overgangsboligene. Det 
har vært meget nyttig å ha gode ”agenter” innenfor murene i disse anstaltene.  
 
Før oppstart i et prosjektet som dette bør følgende være ordnet: 

 Avtale om NAV tilskudd  
 Informasjon om prosjektet til bydelen den enkelte deltager tilhører 
 Ansvarsgruppe med deltager fra bydel mm. 
 Boligvedtak Oslo kommune 
 Skattekort og bankkonto 
 

3.2 BOLIGBYGG OSLO KF.  

3.3 NAV OSLO FENGSEL. 

3.4 KRIMINALOMSORGEN. 
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Tre av deltagerne har vært ute av soning i 
prosjektperioden. To av disse har avsluttet uten 
bolig. Det er hos disse deltagerne man ser de mest 
komplekse problemstillingene i forhold til 
oppfølgning i og utenfor det daglige arbeidet. 
 
Her har det vist seg å være helt nødvendig både å ha 
godt fungerende ansvarsgrupper rundt den enkelte 
og ha representanter for deltagernes 
opprinnelsesbydel inn i prosjektets arbeidsgruppe. 
Prosjektet har blitt møtt med stor entusiasme og 
forståelse i alle ledd i de involverte bydelene.  
 
Prosjektets arena i Boligbyggs boligmasse har vært 
i de 3 sentrumbydelene langs Akerselva: Gamle 
Oslo, Grünerløkka og Sagene. 

 
 

4 ORGANISERING AV PROSJEKTET. 

 
Målet med å ha en arbeidsgruppe i denne sammenheng, var å få en gruppe med kjennskap både 
til systemene og til deltagerne. Denne formen gav oss mulighet til å finne løsninger tilpasset 
den enkelte deltager og de deltagende instanser. I en såpass stor gruppe vil det alltid være noen 
deltagere som slutter. Ved at prosjektet har en åpen dør for nye deltagere har man muligheten 
til å holde aktiviteten og handlekraften inntakt. 
 
 

Arbeidsgruppemøte 24.10.2008 
 

3.5 BYDELER. 

4.1 PROSJEKTETS ARBEIDSGRUPPE. 
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Arbeidsgruppen hadde møter hver 14 dag i den første tiden, og hver måned i den siste tiden. 
Det har vært ca 10 deltagere på de enkelte møtene, og gruppen har behandlet over 100 
enkeltsaker. 
 
Deltagerne i arbeidsgruppen har kommet fra: 
 
Nav arbeidsrådgivning 
Bydel Grünerløkka 
Oslo fengsel 
Boligbygg Oslo KF 
Oslo Friomsorgskontor 
Kriminalomsorgen Region øst 
Bydel St.Hanshaugen 
Bydel St.Hanshaugen, Storbyavdelingen 
 

 
Selvbyggerprosjektets styringsgruppe har bestått av: 
 
Direktør Jon Carlsen – Boligbygg Oslo KF  
Assisterende direktør Are Høidal – Kriminalomsorgen region øst 
Avdelingssjef Sven Bue Berger –Bydel St.Hanshaugen. 
 
Det har vært et savn at NAV ikke har sittet i styringsgruppen. Innføring av NAV med ny 
organisering har vanskeliggjort dette. 
 

4.2 PROSJEKTETS STYRINGSGRUPPE. 
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Vi har holdt 2 fagdager.  
Den første 05.12.2008 for Arbeidsgruppen, 
Styringsgruppen og inviterte gjester.  
 
Professor Espen Schaaning ga oss en 
spennende innføring i sin bok 
Menneskelaboratoriet – Botsfengselets 
historie. 
Mange kunne nok ha tenkt seg å høre mer om 
dette temaet. Det var flott å kunne få en slik 
mulighet til å se noen perspektiver i forhold til 
vårt daglige arbeid. 
 
30.04.2009 holdt vi en ny fagdag for 
Arbeidsgruppen og noen samarbeidspartnere. 
Vi oppsummerte prosjektet så langt, tok opp 
saker som hadde dukket opp i 
arbeidsgruppemøtene, og benyttet oss av 
gruppens egne deltagere til å informere om 
våre respektive organisasjoner.  
Denne dagen fikk Kriminalomsorgen størst 
plass. 

 
 

5 AVSLUTNING AV PROSJEKTPERIODEN. 

 
Selvbyggerprosjektet var i hele utviklingsfasen lagt til Bydel St. Hanshaugen, Velferds- og 
helseavdelingen. 
Oppgaven med å planlegge, utvikle og gjennomføre ble avsluttet våren 2009 og denne 
modellbeskrivelsen kunne festes til papiret.  
Selvbyggerprosjektet fikk besøk av både kommunal og regionalministeren Magnhild Meltveit 
Kleppa og daværende byråd for velferd og sosiale tjenester Jøran Kallmyr 22. september 2008 
 
 

 
4.3 FAGDAG FOR ARBEIDSGRUPPEN OG STYRINGSGRUPPEN. 
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- Vi trenger flere gode tiltak som dette. Egen bolig er et middel mot kriminalitet og fattigdom. Vi trenger alle en 
bolig å organisere livene våre utifra, sa kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun besøkte 
selvbyggerprosjektet i Oslo.   
-Jeg mener Bydel St. Hanshaugen går foran og viser vei både for andre bydeler og andre kommuner, sier 
statsråden. 
 

 
Det ble våren 2009 klart at både Husbanken og Byrådsavdelingen for velferd og sosiale 
tjenester ønsket at arbeidet med Selvbygger fortsatte i Oslo etter at prosjektperioden var over. 
Husbanken tilførte 1,25 mill. til videreføring av driften.  
Driften av det videre arbeidet blir i løpet av våren 2009 overført internt i Bydel St.Hanshaugen 
fra Velferds- og helseavdelingen til Storbyavdelingen. 
 

 
I Storbyavdelingen  blir Selvbyggerprosjektet organisert sammen med med  
booppfølgingsprosjektet  for løslatte - FRIBO. Dette vil kunne være meget gunstig for 
deltagerne. Først og fremst i den vanskelige første tiden i frihet, men også i siste del av soning 
som faller sammen med Selvbyggerperioden. FRIBOS mål kan kanskje sies å være å gi en 
oppfølgning som fører til at man ikke lenger har behov for oppfølgning. Lykkes prosjektet med 
det, vil deltagerne også få større utbytte av Selvbyggerprosjektet. 
 

6  HVA ER PRISEN? 

Selvbyggerprosjektets utgifter kan deles opp i: 
- Utgifter til oppussing. 
- Lønn til arbeidsledere og  prosjektledelse. 
- Lønn til deltagerne. 

 

5.1 OVERFØRING OG VIDEREFØRING. 

5.2 LEDELSE AV PROSJEKTET ETTER MAI 2009. 
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Leilighetene pusses opp etter 
følgende budsjettskisse. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I tillegg kommer Boligbyggs utgifter til rørlegger og elektrikerarbeid. Dette er arbeid vi ikke 
har kompetanse eller sertifisering til å ta i prosjektet. Disse utgiftene vil variere fra leilighet til 
leilighet.  

 
Deltagerne i selvbyggerprosjektet soner i overgangshjem. Soningen skal fremme en positiv 
utvikling og lette overgangen til et liv i frihet. Under soningen må de selv dekke utgifter til 
husleie, mat og andre nødvendigheter. Det er derfor nødvendig med lønn. Lønnen i 
selvbyggerprosjektet har blitt dekket av SYSS OFF midler fra NAV (Midlertidig sysselsetting i 
offentlig virksomhet), men utbetalt som vanlig kommunal lønn. Månedslønn har vært ca. 
kr.12.000,- pr måned før skatt. Lønnen har i utgangspunktet dekket nødvendige utgifter slik at 
man kan klare seg over tid uten å måtte spe på med midler fra andre kilder.  
 
Prosjektet har erfart at en forlengelse av stønaden i overgangen fra Selvbyggerprosjektet siste 
lønnsutbetaling, og til neste jobbs først utbetaling, ville bety en betydelig forenkling og 
reduksjon av risiko for tilbakefall. Om dette kunne gis på få dager, uten at neste arbeidsgiver, 
som ønsker å gi noen en sjanse, blir skremt av søknadspapirer. Vi har opplevd firmaer som er 
villige til å gi mengder av støtte og oppfølgning, hvis de kan slippe unna alt papirarbeidet.  
 
Det ville også være en fordel om deltageren i Selvbyggerprosjektet kunne beholde sin 
saksbehandler i NAV, uavhengig av bydel, inntill vedkommende var over i et ordinært 
arbeidsforhold. 
 

7 DELTAGERE. 

 
Alle deltagere i prosjektet har vært menn. Pr. april 09 har vi fem deltagere i alderen 21 
til 33 år. Snittalder i dag er 26,5 år. Deltagerne har vært positive og entusiastiske både 
til idéene bak og til det daglige arbeidet i prosjektet. En av deltagerne fortalte en ny 
deltager at dette prosjektet var en ”kjempedeal”. Han har faktisk rett. Deltagerne får 

6.1 UTGIFTER TIL OPPUSSING AV LEILIGHETER. 

Sparkel, maling, verktøy og forbruksmateriell      ca. kr.12.000,- 
Gulvlegging eller leie av slipemaskin og 
gulvlakk mm 

ca. kr.  5.000,- 

Kjøkkeninnredning      ca. kr.15.000,- 
Div. listverk og evt dører mm                                ca.kr.   8.000,- 
Div. transport og   
Totalutgifter pr. leilighet                                        ca.kr.40.000,- 

6.2 LØNN TIL DELTAGERNE. 

7.1 GEVINST, 
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ikke bare egen bolig når de er ferdig med soning, de opparbeider også en fremtidig 
reduksjon i husleien som vil vare i 3 år. Dette setter mange kroner på ”konto” hver 
måned. 
 
Denne gevinsten, ved siden av det å få en lønn fra NAV på ca. kr.12.000,- pr mnd før 
skatt, gjør at det ikke har vært noe problem å få deltagere inn i prosjektet.  
 
Et annet aspekt som gir mening for alle som er med i det daglige arbeidet er at man i 
stedet for å sitte på en fengselscelle / i overgangsfenselet, kan reise gjennom byen hver 
morgen og arbeide i en leilighet man selv skal flytte inn i. De aller fleste ville nok 
oppleve dette som en god overgang til livet utenfor murene. 

 
Problemene vi har møtt underveis er stort sett knyttet til de fristelser og krav deltagerne 
møter når de løslates og flytter ut av overgangsfengselet. Den dagen du skal slippe å ta 
urinprøve når du kommer hjem fra jobb eller perm. Den dagen alle de gamle kompisene 
dine har planlagt en kjempefest i din nye leilighet. Den dagen de samme gamle 
kreditorene kommer - med renter! Det er faktisk ikke bare bøller med balltrær, men 
også statseide banker som kan ha fått et mindre overtrekk før soning, til å vokse seg 
stort og kraftig nok til å glefse i seg første månedslønn som fri mann. 
 
Det er etter løslatelse man føler behov for å sette seg på deltagerne, spesielt i helgene. 
Flere av våre deltagere har hatt problemer med rus. Det er lettere å kontrollere dette i et 
fengsel enn i en by hvor tilbudene ropes etter deg på gaten. Eller kanskje det er du som 
har noe utestående. Kanskje er det ikke kreditorene som banker på, men kompisen som 
vil gjøre opp gammel gjeld . Han har ikke kontanter, men .. 
 
Også økonomistyring er en stor utfordring.  Kjøp Nå! Betal om 9 måneder, er 
budskapet. Har du husket å kjøpe ny mobiltelefon? 
 
Også i overgang til vanlig jobb etter prosjekt har det vært nødvendig med en tettere 
oppfølgning. Prosjektet har ringt og sendt tekstmeldinger for å sjekke og oppmuntre 
deltageren til å forberede seg på de utfordringer som vil komme. - Legg frem 
arbeidsklær kvelden før!  - Smør matpakke! - Gå til sengs før kl.2300! Osv. 
 
 

 
7.2 - OG FRISTELSER. 
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Bursdag Villa Malla 

 
Da førstemann flyttet inn i leiligheten sin i juli 2008 tok vi fri en fredag. Med lånt bil fra 
Sandaker overgangsbolig dro vi til Villa Malla på Filtvet fyr og spiste lunsj hos Sonja Lee. 
Dette gjentok vi 24 april i år, da 3 leiligheter stod klare for innflytting nesten samtidig. En 
annen fredag etter en tung uke dro vi på Grefsenkollen og spiste lunsj. Litt mer dagligdags er 
det at prosjektleder tar en tur innom til lunsj med en pose wienerbrød.  
 

 

 
Til daglig har det vært arbeidet i leilighetene som har stått i fokus. Det er nesten alltid en 
leilighet det haster å få ferdig slik at beboeren kan flytte inn og skrive leiekontrakt til avtalt tid. 
Da hender det at vi må samle hele arbeidslaget i en leilighet og konsentrere innsatsen. Derfor er 
det også viktig at vi kan samles for å oppsummere litt en gang i blant.  
5. september 2008 holdt vi Evaluerings/Personalmøte med alle deltagere, arbeidsleder og 
prosjektleder. Deltagerne uttalte blant annet at de synes at det var en fin gjeng, et godt 
samarbeid mellom deltagerne og at de er flinke til å hjelpe hverandre.  
En av deltagerne sa at dette er et prosjekt som samfunnet vil tjene mye på, fordi det er så stor 
sjanse for at folk kommer på rett kjøl og ikke havner i gamle, kriminelle spor. 
En annen sa han hadde lært veldig mye underveis på områder han ikke kunne noe om fra før. 

7.3 KAFFE OG KRINGLE. 

7.4 ALLMØTER OG EVALUERING. 
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En sa at det var uvant å stå opp så tidlig, men det går greit hvis man legger seg tidlig og  - han 
hadde aldri gruet seg til å gå på jobb. 
De fortalte også at de hver morgen hadde gleden av å vekke den deltageren som hadde flyttet 
inn i leilighet, slik at han kom seg på sin nye jobb. 
Vi har også holdt et Allmøte 11. februar 2009, hvor vi blant annet vedtok å endre arbeidstiden. 
Arbeidstiden for deltakerne var tidligere fra 07:00 til 15:00, man –tor og 07:00-13:00 på 
fredager. Det ble endret til 08.00-15.30 hver dag. 
 

 
I utgangspunktet vil trolig de fleste tenke at prosjektets deltagere ville ha størst utbytte dersom 
arbeidet i Selvbyggerprosjektet foregikk i grupper hvor alle arbeidet sammen i den ene 
leiligheten etter den andre. I Sjølbyggjarprosjektet i Meland kommune har de gjort et poeng av 
at deltagerene ikke skal få vite hvilket hus  de skal flytte inn i. Med en slik ordning vil man 
kanskje ønske å oppnå at alle deltagerne lærer mer om samarbeid, samhandling og solidaritet 
enn at de skal lære å tenke på seg selv og sine egne behov først. 
Det er mange forhold som gjør at dette er vanskelig i vårt prosjekt.  

- Prosjekt foregår mer i boligen enn på boligen. Det er innendørs at vi velger løsninger og 
utstyr som viser vår forskjellige smak og stil. 

- Deltagerne kommer inn i prosjektet til forskjellig tid. Det er ikke slik at arbeidet varer 
fra januar til juni eller fra juli til desember. Boligbygg fremskaffer leiligheter etter hvert 
som deltagerne kommer inn. 

- Våre leiligheter er alle forskjellige. Deltagernes behov og familiestørrelse avgjør 
hvilken leilighetstype man trenger. Det er vanskelig med barnevogn i 6 etg. 

- Det kan være uhensiktsmessig å arbeide opp til 6 personer i én liten leilighet. 
- Det kan være en utfordring for arbeidsleder at kommunikasjonen i en større gruppe 

lettere vil kunne dreies mot det ”kriminalfaglige”. 
 
Likevel må vi forsøke å variere arbeidsoppgavene og sammensetningen av arbeidslagene.  
 
 

8 OPPSKRIFT PÅ SELVBYGGERPROSJEKT. 

Hvordan skape et Selvbyggerprosjekt? Man tar: 
- 5 stk utvalgte deltagere 
- 5 stk utslitte boliger 
- ca. 1,5 ledere 
- 1 pen slump penger 

Slåes sammen i ca 6 måneder. 
 

 
Boligene i Selvbyggerprosjektet er eiet av Boligbygg Oslo kommune KF. Det kommunale 
foretaket leier ut boliger til beboere i Oslo. Mange av leilighetene er bygget i mellomkrigstiden. 
På den tiden var bad og wc kommet inn i leilighetene. Standarden er god og solid, med 
eikegulv i gangen og på kjøkkenet og furu/gran på soverom og stue. Leilighetene er stort sett 1-

7.5 ARBEID I EGEN LEILIGHET ELLER ARBEID I GRUPPE 

8.1 BOLIGENE. 
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2 roms og de vi har pusset opp ligger fra 38 til 58m2. Ingen av våre leiligheter har heis, selv om 
den ene ligger i 6. etasje.  
 

   

  
 

  
 
 
Vi bygger ikke nye boliger, men pusser opp eldre nedslitte boliger som har stått på Boligbyggs 
liste over kondemnable leiligheter. Riktignok har ikke alle leilighetene vært like utslitte. Vårt 
ønske er å få de mest nedslitte fordi vi da har en mulighet til å få de mest slående resultatene og 
de stolteste og mest erfarne prosjektdeltagerne. Husleien på så nedslitte leiligheter reduseres 
med  ca 35% i forhold til gjengs leie med normal standard. Våre prosjektdeltagere beholder 
denne reduserte leien i 3 år fra de flytter inn. De får deretter tilbud om standard leiekontrakt til 
markedsleie eller gjengs leie. 
 
Kommunale utleieboliger er et knapphetsgode i de aller fleste kommuner, også i Oslo, selv om 
omfanget av kommunale leiligheter er større her en i andre kommuner. Det er ikke alle som kan 
få tildelt kommunal bolig. Det er derfor et krav fra Boligbygg om at alle prosjektdeltagere skal 
ha boligvedtak fra sin bydel. Vedtaket sier ikke noe om hvor og når du får bolig, men det sier at 
du skal få en kommunal bolig. 
 
I Oslo kommune er det vedtatt at følgende grupper prioriteres til kommunal bolig: 

 funksjonshemmede og eldre med behov for tilpasset bolig  

 psykisk utviklingshemmede  

 flyktninger  
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 personer som skrives ut fra institusjon  

 personer som løslates fra fengsel  

 personer med økonomiske problemer  

 ungdom mellom 17 og 23 år 

 
Boligbyggs utleieleiligheter er ikke likt fordelt på de 15 bydelene. De fleste ligger konsentrert i 
sentrumsbydelene. Enkelte boområder preges av to grupper beboere; eldre mennesker med lang 
botid i kommunale leiligheter og nyere beboere med kriterier fra listen over. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
I noen av oppgangene i noen av de gårdene vi har vært inne i med prosjektet har det vært 
ganske åpenbart at enkelte av beboerne har store behov for bistand og oppfølgning. Vi har sett 
brukerutstyr for crackrøyking i trappeoppganger, søppel, knuste vinduer og dører som er brutt 
opp. Sinte skilt med bilder av hunderaser med dårlig rykte. Vi har tatt opp disse forholdene med 
Boligbygg fordi våre prosjektdeltagere har reagert på forholdene. Boligbygg har pusset opp to 
av de oppgangene vi har beboere i. Trapper og vegger har blitt malt og vinduer har blitt skiftet. 
Dette har hatt en umiddelbar effekt på våre deltagere, og man ser straks at de får et helt annet 
forhold til det å skulle bo der. Det er også godt for dem å se at det nytter å si i fra. 
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9 OPPSUMMERING 

Innsatte i Oslo fengsel som er i ferd med å løslates og er uten egen bolig, renoverer små 
leiligheter fra Boligbygg Oslo KF i 6 måneder. De får lønn dekket av SYSS OFF midler fra 
NAV i oppussingsperioden, og standard leiekontrakt i leiligheten de har renovert. Leien er 
redusert fra gjengs leie med ca. en tredjedel de første 3 årene. 
 
Prosjektets metodikk kan være et godt utgangspunkt for mennesker som stiller langt bak i 
boligkøen og har lite sosiale nettverk og ressurser. Deltakerne går direkte fra overgangsfengsel 
til egne hjem. Prosjektet gir deltakere kompetanse, erfaring, referanser og innhold i eventuell 
CV.  
 
Prosjektetdetakerne ser resultatene av egen arbeid hver dag i prosjektet - og i eget hjem etter 
prosjektets slutt. Deltagerne sosialiseres positivt gjennom å arbeide sammen i en gruppe, og de 
blir gradvis vant til arbeidslivet. Man får en mulighet til å bygge et nettverk - og å opprettholde 
det. Deltakerne kan invitere venner og familie til eget hjem med egne tilpassede løsninger. 
 
Boligbygg reduserer antall leiligheter som ellers kan bli stående ubebodd i lange perioder 
grunner høye rehabiliteringsutgifter. Dette øker eiendommenes verdi. Færre tomme leiligheter 
og mer aktivitet i boligområdet vil kunne bidra til et løft for nabolag og bomiljø. 
 
 

  
 
 
Oslo, mai 2009 
 


