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1 Generelt om strategien 
 
Den nasjonale strategien mot bostedsløshet ble gjennomført i perioden 2005 - 2007.  Strategien ble lagt fram 
som politisk satsning i St.meld.nr.23 (2003-2004) "Om boligpolitikken", og er nærmere presentert i dokumentet 
"På vei til egen bolig" som statsrådene i Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justisdepartementet sendte ut i april 2005. I 2006 
ble et nytt og oppdatert hefte utarbeidet. Denne gang Denne gang var også Barne- og likestillingsdepartementet 
med i arbeidet.  I heftene finnes informasjon og ideer til gjennomføring av strategien. Det reviderte heftet fra 
2006 kan hentes på Internett  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/veiledninger_brosjyrer/2006/Pa-vei-til-egen-bolig.html?id=423935 
 
Regjeringen og KS undertegnet i september 2005 en avtale om tiltak for å forebygge og bekjempe 
bostedsløshet. Denne avtale ble revidert oktober 2007. Mer om denne kan leses her: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2007/Uverdig-med-bustadloyse---Alle-
skal-bo-t.html?id=486782 
 
Husbanken har hatt det nasjonale ansvaret for tilrettelegging og koordinering. En rekke instanser både nasjonalt, 
regionalt og lokalt har blitt aktører i et samlet arbeid mot bostedsløshet. Sosial og helsedirektoratet og deres 
regionale ledd, fylkesmennene har vært aktive medspillere i hele strategiarbeidet. I tillegg har 
Kriminalomsorgen, Helseforetak, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og KS blitt sentrale 
samarbeidspartnere for Husbanken.   
 
Kommunene er den sentrale operative aktør i arbeidet. I kommunene er flere sektorer engasjert seg sammen. 
Dette gjelder først og fremst sosial og boligsektor, men også avdelinger for helse, psykiatri og rus. Namsmenn 
har i langt større grad enn tidligere blitt en viktig samarbeidspartner for kommunene i arbeidet med å redusere 
antall utkastelser,  
 
Strategien har tre hovedmål - å motvirke at folk blir bostedsløse, å bidra til god kvalitet på døgnovernatting, og å 
bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig. Innenfor hovedmålene har strategien fem resultatmål:  
   
1) Antall begjæringer om utkastelser skal reduseres med 50 pst. og antall utkastelser med 30 pst  

2) At ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold  

3) At ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidig løsninger etter utskrivelse fra institusjon 

4) Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale 

5) Ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidig botilbud 

 
Tiltak og aktiviteter innunder strategien skal rettes mot disse resultatmålene. Dette krever kunnskap og 
kompetanse til å gjennomføre tiltak. Verdifull erfaring er tidligere samlet gjennom Prosjekt bostedsløse, og 
dette vil framkomme på Husbankens nettside 
http://husbanken.no/Venstremeny/Vanskeligstilte%20paa%20boligmarkedet/Bostedsloshet.aspx 
 

1.2 Innledning 
 
I denne rapporten presenteres status for arbeidet ved strategiens utløp 31.desember 2007.  Det rapporteres i 
forhold til sentrale tiltak og virkemidler i strategien: bruken av Husbankens boligtilskudd og 
kompetansetilskudd, inngåtte samarbeidsavtaler mellom ulike aktører, opprettelse av kommunenettverk og 
regionale kontaktfora, samt annen møte- og konferansevirksomhet.  Det rapporteres også om Sosial- og 
helsedirektoratets tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig, samt om utbredelsen av Bokart-verktøyet for 
kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet. 
 
I tillegg presenteres det også helårstall for 2007 knyttet til strategiens delmål 1 om utkastelser.  
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Boligstatistikk i Kostra blir referert til og med 2006. Statistikken for 2007 blir tilgjengelig i juni 2008. Denne vil 
bli omtalt i evalueringen av strategien som er under utarbeidelse. 

1.3 Sammendrag 
Strategien har ført til et omfattende arbeid mot bostedsløshet i hele landet. Det er innført samarbeidsorganer 
nasjonalt, regionalt og lokalt for å bekjempe bostedsløshet. Arbeidet og samarbeidet fortsetter etter 
strategiperioden.  
 
Nesten alle landets kommuner har deltatt i Husbankens og fylkesmennenes erfaringskonferanser innen 
strategien.  
 
135 kommuner og 14 bydeler i Oslo deltar i de 18 kommunenettverkene som er etablert. Sentralt i nettverkenes 
arbeid var det tenkt statistiske og økonomiske indikatorer for sammenligning av kommuner. Dette er fulgt i 
noen grad, men utveksling av arbeidsmetoder, modeller for arbeidet, boligutvikling og gjensidig oppmuntring til 
boligsosialt utviklingsarbeid har blitt det sentrale i nettverkene. Tilbakemeldingene på nettverksarbeidet er svært 
positive. 
 
Hele landet er dekket av regionale kontaktfora for aktører innen strategien. Husbanken og Fylkesmenn er de 
stabile aktørene og samarbeidet mellom disse har i strategiperioden utviklet seg svært positivt. Deltakelse fra 
andre aktører varierer, men det har skjedd en utvikling med større interesse mot slutten av perioden. Brukernes 
organisasjoner har blitt sentrale deltakere i foraene. 
 
Utviklingstiltak innen strategien med støtte fra Husbankens kompetansetilskudd er økt i perioden, fra 65 i 2005 
til 180 i 2006 og videre til 195 i 2007. Lokale utviklingstiltak er etablert i 96 kommuner. Omkring 40 
kommuner utover dette er dessuten involvert i ulike tiltak der kriminalomsorg og / eller helseforetak 
samarbeider med grupper av kommuner.  
 
Sosial og Helsedirektoratets oppfølgingsmidler er gitt til 95 kommuner. De fleste kommuner med mer enn 
20 000 innbyggere har vært involvert i strategiarbeidet. 
 
Begjæringer om utkastelser og gjennomførte utkastelser viste en betydelig nedgang i 2005 og 2006. I 2007 viser 
tallene en økning for både begjæringer og gjennomførte utkastelser sammenlignet med 2006, men fortsatt en 
markant nedgang sammenlignet med referanseåret 2004. Fordelingen mellom saker fra Tingretten 
(borettslagsboliger) og saker fra Namsmannen(utleieboliger) har holdt seg nærmest konstant i 2006 og 2007. 
Målet om reduksjon av utkastelser med 30 prosent ble nådd i 2006, men for 2007 er nedgangen sammenliknet 
med 2004 redusert til 15 prosent. Antall begjæringer var redusert med 27 prosent fra 2004 til 2006, men også 
denne nedgangen ble noe redusert, til 22 prosent i 2007. 
 
Etablering av utviklingstiltak innen delmålene om utkastelser, samarbeid mellom kriminalomsorg og kommuner 
og kommunale tiltak for å motvirke bostedsløshet har utviklet seg jevnt hele perioden. En mulig forklaring på at 
reduksjonen ikke fortsatte i 2007, kan ligge i den økonomiske utviklingen de siste to årene, med høyere 
rentenivå som belaster økonomien for vanskeligstilte husstander. Husbanken må fortsette sitt arbeid for å 
redusere antall utkastelser også i tider med stigende rentekostnader.  
 
Det er inngått totalt 25 samarbeidsavtaler mellom kriminalomsorgen og kommuner. Landets største fengsler og 
de største byene deltar.  
 
Utviklingen av samarbeidstiltak med helseforetak vil fortsatt være et prioritert område.  Bolig er en del av 
mange samarbeidsavtaler inngått mellom kommuner og helseforetak uten at dette er registrert i vårt 
strategiarbeid, men det dukker stadig opp signaler om at samarbeidet mellom kommuner og helseforetak kan 
forbedres. Dette innebærer også informasjon om Husbankens virkemidler til både brukere og ansatte.  
 
I Husbankens samarbeidsavtaler med NBBL og KS er strategiarbeidet et sentralt punkt.  Mot slutten av perioden 
har Husbanken deltatt i KS-møter med kommunenes ledelse for å informere om boligsosiale virkemidler. 
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1.4 Kunnskapsutvikling 

Boligsosialt studium 
Det første studiet i boligsosialt arbeid ble gjennomført i regi av Prosjekt bostedsløse i 2002-2003. Det tilbys nå 
studier på 30 studiepoeng ved Høgskolene i Trondheim, Oslo og Bergen, og ved Folkeuniversitetet Sørlandet i 
samarbeid med Høgskolen i Bodø. Fra høsten 2008 er det tilbud om boligsosialt studium også ved Høgskolen i 
Finnmark. Det arbeides med masterstudier i boligsosialt arbeid blant annet ved Høgskolene i Bodø og 
Drammen. Målgruppen for studiet er alle som arbeider med vanskeligstilte i boligsammenheng. Sentralt i studiet 
er bostedsløse og de som står i fare for å bli det. Det er spesielt fokus på bomiljøarbeid, individuell oppfølging, 
prosjektforståelse, rus, psykiatri, etniske minoriteter og boligplanlegging.  

Kollegavurderinger  
Arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet innebærer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom 
mange instanser. I 2006 ble det arrangert kollegavurdering om samarbeid med kriminalomsorgen med deltakere 
fra store bykommuner, kriminalomsorg, departementer, frivillige organisasjoner, fylkesmenn, Sosial- og 
helsedirektoratet og Husbanken.  I 2007 ble det arrangert tilsvarende for helsesektoren med spesiell fokus på rus 
og psykiatri. Utgangspunktet for samlingene var resultatmålet i strategien På vei til egen bolig om at ingen skal 
tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengsel eller ved utskrivning fra institusjon. 

Erfaringsutveksling 
I hele strategiperioden har det vært lag vekt på erfaringsutveksling mellom aktørene i strategien. Det har vært 
avholdt en rekke møter, seminarer, konferanser både om strategien som helhet og om enkelttemaer. Vedleggene 
8 a, b og c gir en oversikt over dette. 
Både kommunenettverkene (vedlegg 6) og kontaktforaene (vedlegg 7) har hatt erfaringsutveksling for 
videreutvikling av tiltak som sitt viktigste mål. 
I arbeidet med statlig koordinering har Sosial- og helsedirektoratet hatt regelmessige samlinger med 
fylkesmennene og det har vært avholdt samarbeidsmøter med Husbankens regionkontorer. Vesentlig tema på 
disse møtene har vært erfaringsformidling på landsbasis. 

”På vei til egen bolig” vekker internasjonal oppmerksomhet 
EU-kommisjonen arrangerer flere såkalte ”Peer Review”-samlinger hvert år, der enkeltlands arbeid på spesielle 
områder blir gjennomgått med vurderinger og innspill fra eksperter fra øvrige europeiske land. Norge deltar i 
dette programarbeidet som bidragsyter til den europeiske strategien mot fattigdom og sosial ekskludering.  
 
Åtte europeiske land og EU-organisasjonene FEANTSA og Eurocity var representert på samlingen 7. og 8. 
september 2006 der den norske strategien ”På vei til egen bolig” sto på dagsorden. ”Håp for de bostedsløse”, var 
overskriften på den første rapporten fra EU-kommisjonens gjennomgang. Norske myndigheter fikk skryt for den 
helhetlige tilnærmingen i arbeidet mot bostedsløshet. Det at Norge har en nasjonal strategi på dette området ble i 
seg selv vurdert som svært positivt. Samarbeidet mellom boligmyndigheter og sosialmyndigheter på alle plan, 
fra statsråder til den lokale administrasjon, ble sett på som unikt. Samarbeidsorganene og kommunenettverkene 
i den norske strategien, som stimulerer til erfaringsutveksling og utvikling av lokale tiltak, ble trukket fram som 
eksempler som kan overføres til andre land. Slik overføringsverdi har også inkluderingen av kriminalomsorg, 
helseforetak og namsmenn i strategien, noe som var nytt for de øvrige landene i tenkningen rundt arbeidet mot 
bostedsløshet. 
 
Juni 2007 ble det avholdt en europeisk konferanse om bostedsløshet i Oslo. Konferansen ble arrangert av 
Husbanken i samarbeid med FEANTSA. Her ble flere sider av den norske strategien trukket frem sammen med 
god praksis fra andre europeiske land. 

1.5 Statens tiltakspris for bostedsløse 
 
Prisen er i perioden tildelt 4 prisvinnere. Ved tildeling skal det legges vekt på evne til nytenking, kreativitet og 
overføringsverdi til andre. 
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Rana kommune 
Rana kommune fikk den første prisen i 2005. Kommunen hadde utviklet et helhetlig arbeid for å bekjempe 
bostedsløshet. Bolig og oppfølging ble sett i sammenheng. Tilnærming til den enkelte ble gjort på brukernes 
premisser ved endringer i byråkratiske rutiner. Ulike boligløsninger både kommunale, private og 
selveier/borettslag ble benyttet.  

Boligskolen på Safir - Kirkens Bymisjon, Oslo 
To tiltak fikk prisen i 2006. Boligskolen tilbyr kurs i matlaging, økonomistyring og oppussing, men gir også 
opplæring i hvordan man kan takle isolasjon og ensomhet. Skolen ble åpnet i 2005 og er lokalisert i 
nettverkshuset Safir i Oslo, som drives i samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Målgruppen er 
mennesker som er i ferd med å etablere seg i egen bolig, eller har levd ustabilt over lang tid. Deltakerne forteller 
om hjemløshet og om utfordringer med å leve i egen bolig på grunn av ensomhet, dårlig råd, psykiske plager og 
rusmisbruk. Boligskolen utvikles og driftes med stor grad av brukerstyring, og har også en rekke frivillige 
koplet til virksomheten. Skolen omfatter kurs og temadager, med bred deltakelse. 

Sjølbyggerprosjektet - Meland kommune 
Den andre prisvinneren i 2006 var Meland kommune, som ønsker å legge til rette for at bostedsløse og ungdom 
lettere skal få innpass på boligmarkedet. Grunntanken i selvbyggerprosjektet er at de som sliter med å komme 
inn på boligmarkedet skal få en mulighet til å bygge sin egen bolig til en lav kostnad. Virkemidlene er 
egeninnsats, gunstig finansiering og kommunale tomter til redusert pris. Egeninnsatsen reduserer 
byggekostnadene, og timene som deltakerne legger ned i prosjektet bidrar dermed til å redusere utgiftene til å 
eie eller leie boligen. I selvbyggertanken ligger det også en idé om at deltakerne, gjennom planlegging og 
praktiske arbeid underveis, får kunnskap og arbeidserfaring. For noen av deltakerne gir det utslag i 
kompetansegivende kunnskap, som for eksempel fagbrev og kompetansebevis.  

TOG – Tiltak For Gjengangere - Oslo fengsel. 
Prisvinneren i 2007 er et tiltak rettet mot vanskelighetene knyttet til løslatelse fra soning. Mange fanger løslates 
hvert år til et liv på gata. TOG-prosjektet er en avdeling i Oslo fengsel bestående av 10 ansatte og 15 innsatte. 
Lovbrytere som begår mange og hyppige lovbrudd kan søke seg hit. Hovedhensikten med TOG-avdelingen er at 
den dømte skal greie seg ute etter endt soning – uten kriminalitet. Satsing på boliger ved løslatelse er et viktig 
ledd i arbeidet. Siden 2006 har TOG-avdelingen i prøvd ut nye metoder for å sikre at alle skal ha et godt 
botilbud når de løslates. Resultatene viser at 76 innsatte har fått nettopp det.  
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2 Strategiens resultatmål 
For strategiens målsetting 2-5 foreligger det ikke tall for 2007 ennå. Endelige KOSTRA tall som måler disse 
målsettingene vil derfor presenteres i evalueringen av Strategien ”På vei til egen bolig” som vil foreligge i juli / 
august 2008.   
 
Nedenfor presenteres tall fra 2006 knyttet til målsettingene 2 -5. Disse målsettingene omhandler ulike sider ved 
bruken av midlertidige botilbud.  Dataene er hentet fra KOSTRA, og er innrapportert fra kommunene via 
skjema 13 ”Kommunalt disponerte boliger og boligvirkemidler” under spørsmålsgruppe 5 ”Midlertidige 
botilbud”.  Det er også gjort en sammenligning med tilsvarende tall for 2004 og 2005. 
 
 
2.1 Rapportering på bruken av midlertidige botilbud  -  betraktninger om datakvaliteten 

 
De fleste av spørsmålene i KOSTRA skjema 13 knyttet til midlertidige botilbud var nye for året 2004.  Dette 
innebærer også at innrapporteringen fra kommunene er noe lavere på disse enn på de øvrige spørsmålsgruppene 
i skjema 13.  Mange kommuner besitter ikke de opplysninger som ønskes, og gir uttrykk for dette i merknader 
til SSB.  Generelt er det f eks også i varierende grad utviklet fungerende varslingsrutiner fra fengsler og 
institusjoner til kommuner når fanger løslates og pasienter skrives ut.  Flere av de store byene kan ikke svare på 
deler av spørsmålene som går ut over totaltallet for antallet midlertidige opphold.    
 
SSB har ikke foretatt noen revisjon for å skille tilfeller der 0 betyr at kommunen ikke har svart, fra tilfeller der 0 
betyr at det faktisk ikke er noen forekomster.  
 
Samlet sett innebærer dette en potensiell underrapportering, som imidlertid kan variere noe fra spørsmål til 
spørsmål. Alt i alt kan økningen fra 2004 til 2005 og 2006 i antall midlertidige opphold skyldes bedre 
registreringsrutiner i kommunene. Tilbakemeldinger fra nettverkene kan også tyde på at noen kommuner 
rapporterer antall døgn mens andre rapporterer antall opphold, dvs. at et opphold over flere døgn kan bli 
registrert ulikt fra kommune til kommune.  
  
På bakgrunn av dette må derfor tallene i tabellene nedenfor brukes med forsiktighet, og med bevissthet 
om at det gjennomgående vil være en underrapportering i forhold til den reelle situasjonen – både 
knyttet til totaltall og til ulike undergrupper.  D ette gjør det også usikkert å tolke tallene i noe større 
grad. 
 
 
2.2 Variabeldefinisjoner 

 
For eksakte definisjoner av variablene det rapporteres på henvises det til veilederen for rapportering i KOSTRA, 
se www.ssb.no/kostra/kommune/skjema/2004/kommune_skjemaveil_1novbrevet.pdf|. 
 
Følgende forhold bør man imidlertid uansett være klar over ved lesing av tabellene nedenfor: 

• Definisjon av midlertidig botilbud / døgnovernattingssted: Bakgrunnen for registreringen er at 
kommunene er forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv, jf 
sosialtjenesteloven §§ 4 – 5. Det er botilbud der det betales døgnsatser som registreres.  Botilbud der 
det inngås husleiekontrakt telles ikke. Heller ikke botilbud med midlertidige leiekontrakter. Eksempler 
på hva som regnes som midlertidige botilbud er: hospits, pensjonat, hotell, hytte, campinghytte, telt, og 
lignende.  

• Et opphold kan bestå av en eller flere påfølgende overnattinger (antall opphold sier altså i seg selv ikke 
noe om varigheten) 

• En husstand kan ha flere opphold i løpet av året (antall opphold sier altså ikke noe om antall husstander 
som har hatt slike opphold) 

• Rapporteringsgruppene som oppholdene fordeles på er ikke gjensidig utelukkende.  Dette innebærer at 
et opphold kan være talt med under flere rapporteringsgrupper. Dersom for eksempel et opphold 
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gjelder en husstand med barn under 18 år og dette er et opphold på overnattingssted uten 
kvalitetsavtale, skal oppholdet telle med under begge grupper i rapporteringen. 

• Antall opphold i alt, oppgis imidlertid uten slike dobbeltregistreringer.  
 

2.3 Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold   

Med løslatelse fra fengselsopphold regnes i denne sammenhengen løslatelser fra varetekt, fra fengsel og fra 
forvarings- eller sikringsanstalt.  Det omfatter både prøveløslatelser og endelige løslatelser. For en utdypende 
definisjon henvises det til veilederen for rapportering i KOSTRA. 
 
Tabell 2a viser rapportert omfang for hele landet, og etter regioninndelingene for Husbanken og 
helseforetakene. Opphold knyttet til løslatelser er lav for hele landet og ingen av regionene skiller seg ut med 
høye andeler. Andelen knyttet til løslatelser er bare marginalt lavere i 2006 sammenlignet med 2005 med en 
reduksjon på 0,4 prosentpoeng. Årsaken til at andelen har sunket siden 2004 er at antallet midlertidige opphold 
har økt mens antall opphold for personer løslatt fra fengsel holder seg stabil. 
 
Tabell 2a. Antall opphold i midlertidig botilbud i 2005 og 2006 - i alt og for personer løslatt fra fengsel (antall og andel av 
opphold i alt).  Hele landet og etter Husbankens og Kriminalomsorgens regioninndelinger.  

Antall 
midlertidige 
opphold i alt

Herav antall 
opphold for 
personer 
løslatt fra 
fengsel

Andelen 
opphold for 
personer 

løslatt fra fra 
fengsel i 

2006

Andelen 
opphold for 
personer 

løslatt fra fra 
fengsel i 

2005
Hele landet 4488 106 2,4 2,8
Husbankens regioner*
. RK Øst 1208 61 5,0 2,9
. RK Sør 1651 11 0,7 5,2
. RK Vest 1016 14 1,4 1,9
. RK Midt-Norge 244 12 4,9 1,4
. RK Bodø 178 6 3,4 4,2
. RK Hammerfest 191 2 1,0 5,6
Kriminalomsorgens 
regioner*
Region Øst 659 26 3,9 2,7
Region Nordøst 549 23 4,2 4,2
Region Sør 1522 18 1,2 2,2
Region Sørvest 454 14 3,1 6,1
Region Vest 750 7 0,9 0,7
Region Nord 554 18 3,2 3,7  
 
 
 
I tabell 2b framkommer det rapporterte omfanget i de større byene. Både Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim 
har hatt en jevn nedgang siden 2004. Samlet finner omtrent 30 prosent av det totale antallet opphold i 
midlertidige botilbud sted i de større byene. Dette er en nedgang på 20 prosentpoeng siden 2004. Mye av denne 
reduksjonen kan skyldes økt rapportering i kommunene utenom storbyene. Vi ser også at Bergen har et 
forholdsvis høyt antall opphold i midlertidig botilbud.  
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Tabell 2b.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2005 2006.   
Hele landet og de 6 største byene samt landet forøvrig.   
 

Hele landet 4235 4488 6 %
Storbyer og landet for øvrig

. Oslo 650 474 -27 %

. Kristiansand* 58 0 -100 %

. Stavanger 161 156 -3 %

. Bergen 660 567 -14 %

. Trondheim 90 78 -13 %

. Tromsø 92 136 48 %

. Landet for øvrig 2524 3077 22 %
* Manglende rapportering for 2006

2005 2006
Prosentvis 

endring

 
 

2.4 Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidig løsninger etter utskrivelse fra institusjon 

Med utskrivelse fra institusjon regnes i denne sammenhengen utskrivelser fra heldøgnsopphold ved ulike 
behandlings- og/eller omsorgsinstitusjoner.  Det omfatter ikke utskrivelser etter dagbehandling eller poliklinisk 
behandling.  Rapporteringen omfatter kun personer som er utskrevet fra institusjon i løpet av de 3 siste 
månedene før oppholdet i midlertidig bolig.  For en nærmere oversikt over institusjoner som inngår henvises det 
til veilederen for rapportering i KOSTRA. 
 
Tabell 2c. Antall opphold i midlertidig botilbud i 2005 og 2006 - i alt og for personer utskrevet fra institusjon (antall og 
andel av opphold i alt). Hele landet og etter Husbankens regioninndelinger og Helseregioner 
 

Antall midlertidige 
opphold i alt

Herav antall 
opphold for 

personer utskrevet 
fra institusjon

Andelen opphold for 
personer utskrevet 

fra institusjon i 2006

Andelen opphold for 
personer utskrevet 

fra institusjon i 2005
Hele landet 4488 217 4,8 4,5
Husbankens regioner
. RK Øst 1208 125 10,3 4,9
. RK Sør 1651 56 3,4 9,3
. RK Vest 1016 9 0,9 2,8
. RK Midt-Norge 244 9 3,7 3,3
. RK Bodø 178 10 5,6 4,2
. RK Hammerfest 191 9 4,7 2,8
Helseregioner
. Hesle Øst 1208 106 8,8 5,3
. Hesle Sør 1651 75 4,5 5,7
. Helse Vest 1016 9 0,9 2,8
. Helse Midt-Norge 244 8 3,3 3,3
. Helse Nord 369 19 5,1 3,6  
 
Tabell 2c viser rapportert omfang for hele landet og etter regioninndelingene for Husbanken og helseforetakene. 
Andelen utskrivelser har holdt seg rund 5 prosent av alle midlertidige opphold siden 2004. Region Sør skiller 
seg ut med en høyere andel av de midlertidige oppholdene som er knyttet til utskrivelser enn de andre regionene 
i 2005 og 2006.  Bakgrunnsdata viser at det spesielt er Vest-Agder fylke som bidrar til å trekke andelen opp.  Vi 
har ikke datagrunnlag for å mene noe om hva det kan skyldes, og om for eksempel også en eventuelt større grad 
underrapportering eller manglende rapportering i andre regioner på dette spørsmålet kan bidra til forskjellen.  
For eksempel har flere av de store byene rapportert om totalt antall opphold, men ikke om antallet knyttet til 
utskrivelser.   
 
Både antallet og andelen opphold knyttet til utskrivelser vil derfor være for lavt også på landsbasis. 



 10

2.5 Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale 

Kvalitetsavtale omtales på følgende måte i veilederen for rapportering i KOSTRA under Skjema 13, pkt 5 
underpunkt 4):  

”For å sikre en forsvarlig kvalitet og standard ved de midlertidige botilbud som kommunen benytter for å 
avhjelpe akutt bolignød, er kommunene oppfordret av Sosialdepartementet til å utarbeide kvalitetskrav til 
midlertidige boliger, og la slike krav inngå i kvalitetsavtaler med eierne av private døgnovernattingssteder. 

Med kvalitetsavtale menes her en skriftlig avtale som minst omfatter tilsvarende emner/områder som omtales i 
Sosialdepartementets veileder for kvalitetskrav i Rundskriv SOS-U-5/2003: Veileder for kvalitetskrav til 
midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5”. ” 
 
 
 
Tabell 2d.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2006 - i alt og på døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (antall og 
andel av opphold i alt).  Hele landet og etter Husbankens regioninndelinger og Fylker.  

Antall 
midlertidige 
opphold i alt

Herav antall 
opphold på 

døgnovernatti
ngs- steder 

uten 
kvalitetsavtale

Andelen 
opphold 

opphold på 
døgnovernatti
ngs- steder 

uten 
kvalitetsavtale 

i 2006

Andelen 
opphold 

opphold på 
døgnovernatti
ngs- steder 

uten 
kvalitetsavtale 

i 2005
Hele landet 4488 488 10,9 12,9
Husbankens regioner
. RK Øst 1208 316 26,2 12,3
. RK Sør 1651 18 1,1 39,2
. RK Vest 1016 54 5,3 5,8
. RK Midt-Norge 244 63 25,8 14,8
. RK Bodø 178 36 20,2 21,2
. RK Hammerfest 191 1 0,5 4,2
Fylke
. Østfold 185 106 57,3 82,4
. Akershus 410 38 9,3 6,3
. Oslo 474 37 7,8 3,2
. Hedmark 88 25 28,4 7,9
. Oppland 51 31 60,8 73,3
. Buskerud 704 27 3,8 9
. Vestfold 604 52 8,6 2,4
. Telemark 214 5 2,3 86,1
. Aust-Agder 102 2 2,0 1
. Vest-Agder 27 11 40,7 0
. Rogaland 325 36 11,1 7,7
. Hordaland 648 9 1,4 2,6
. Sogn og Fjordane 43 9 20,9 53,3
. Møre og Romsdal 59 9 15,3 30,8
. Sør-Trøndelag 101 5 5,0 7,4
. Nord-Trøndelag 84 49 58,3 16,7
. Nordland 123 36 29,3 34,3
. Troms 194 1 0,5 3,6
. Finnmark 52 0 0,0 0  
 

 

Tabell 2d viser rapportert omfang for hele landet, og etter regioninndelingene for Husbanken og fylker. Som vi 
ser av tabellen har fylkene Østfold, Oppland, Vest-Agder og Nord-Trøndelag en betydelig høyere andel av de 
midlertidige oppholdene på steder uten kvalitetsavtale enn de andre fylkene. I tre av disse fylkene er over 
halvparten av oppholdene på steder uten kvalitetsavtale. Vi har ikke datagrunnlag for å mene noe om hva dette 
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kan skyldes, og om for eksempel også en eventuelt større grad av underrapportering eller manglende 
rapportering i andre fylker på dette spørsmålet kan bidra til de nevnte fylker kommer spesielt dårlig ut. Det er 
bare Oslo og Stavanger av storbyene som har rapportert på dette punktet. Der var andelen opphold på steder 
uten kvalitetsavtale henholdsvis 8 og 5 prosent. 

 

Andelen opphold på døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale var 10,9 prosent av alle midlertidige opphold i 
2006 og har bare hatt en marginal nedgang siden 2005 og 2004. 
 
Knyttet til de generelle betraktningen om datakvaliteten, er det grunn til å anta at det er en underrapportering 
også for antallet og andelen opphold på steder uten kvalitetsavtale. 
 

2.6 Ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidig botilbud 

Ser en på opphold fordelt etter varighet så utgjør fortsatt ca 30 prosent av oppholdene opphold som har vart mer 
enn 3 måneder. Dette framgår av tabell 2e. I 10 av fylkene er andelen med opphold mellom 0-3 måneder på over 
80 prosent. Buskerud og Hordaland har imidlertid svært mange midlertidige opphold som varer mer enn 3 
måneder og bidrar derfor sterkt til å holde andelen mellom 0-3 måneder lav.  
 
Tabell 2e.  Antall opphold i midlertidige botilbud i 2006, andeler etter varighet.  Hele landet og etter fylker. 

Midlertidige opphold for husstander med 

Opphold i alt barn under 18 år

Hele landet 4 488 70,9 12,6 16,5 2,7 86,2 8,9 4,9

Fylke

. Østfold 185 72,4 16,2 11,4 2,7 100,0 0,0 0,0

. Akershus 410 90,0 4,6 5,4 2,4 80,0 10,0 10,0

. Oslo 474 85,9 8,9 5,3 7,0 84,8 15,2 0,0

. Hedmark 88 88,6 9,1 2,3 3,4 100,0 0,0 0,0

. Oppland 51 98,0 2,0 0,0 7,8 75,0 25,0 0,0

. Buskerud 704 38,2 19,9 41,9 0,0 - - -

. Vestfold 604 91,2 3,1 5,6 0,7 100,0 0,0 0,0

. Telemark 214 89,7 4,2 6,1 0,9 50,0 50,0 0,0

. Aust-Agder 102 96,1 2,9 1,0 3,9 25,0 50,0 25,0

. Vest-Agder 27 92,6 7,4 0,0 7,4 50,0 50,0 0,0

. Rogaland 325 78,5 14,8 6,8 1,5 100,0 0,0 0,0

. Hordaland 648 32,6 31,5 36,0 0,8 100,0 0,0 0,0

. Sogn og Fjordane 43 53,5 16,3 30,2 9,3 75,0 0,0 25,0

. Møre og Romsdal 59 52,5 30,5 16,9 6,8 100,0 0,0 0,0

. Sør-Trøndelag 101 88,1 4,0 7,9 2,0 100,0 0,0 0,0

. Nord-Trøndelag 84 70,2 8,3 21,4 4,8 75,0 0,0 25,0

. Nordland 123 85,4 2,4 12,2 3,3 100,0 0,0 0,0

. Troms Romsa 194 97,4 0,5 2,1 13,4 92,3 0,0 7,7

. Finnmark Finnmárku 52 90,4 3,8 5,8 3,8 100,0 0,0 0,0

Varighet i 
alt

0-3 
måneder

4-6 
måneder

Mer enn 6 
måneder

Varighet i 
alt

0-3 
måneder

4-6 
måneder

Mer enn 6 
måneder

 
 
Omfanget av opphold for husstander med barn under 18 år for hele landet har holdt seg mellom 2 og 3 prosent 
siden 2004.  
 
Oppland og Sogn og Fjordane har fortsatt en høy andel av oppholdene som omfatter barn under 18 år 
sammenlignet med de øvrige fylkene. Vi har ikke datagrunnlag for å mene noe om hva dette kan skyldes, og om 
f eks også en eventuelt større grad av underrapportering eller manglende rapportering i andre fylker på dette 
spørsmålet kan bidra til de nevnte fylker kommer dårligere ut. Av de tre storbyene som har rapportert på dette 
punktet skiller Tromsø seg ut ved å ha en andel på 17 prosent. 
 
Knyttet til de generelle betraktningen om datakvaliteten, er det grunn til å anta at det er en underrapportering 
også for antallet og andelen opphold som involverer barn under 18 år.  
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2.7 Antall begjæringer om utkastelser skal reduseres med 50 prosent og antall utkastelser med 

30 prosent  

 
I det følgende presenteres tall på begjæringer og utkastelser for hele strategiperioden. Tallene er innhentet fra de 
enkelte namsmennene og de enkelte tingrettene. Tallene for de respektive årene sammenlignes med 
referanseåret som er 2004 – året før strategien ble igangsatt. Fra 15. august 2005 trådte den nye borettsloven i 
kraft. Andelseiernes bruk av borettslagsboliger reguleres nå direkte i loven i stedet for gjennom husleiekontrakt, 
og borettslag er henvist til å begjære tvangssalg for domstolene ved mislighold av fellesutgifter. Slik 
understrekes det at borettslagsboliger er en type eierboliger og ikke leieboliger. For å kunne sammenligne 
tallene i 2005 og 2006 med tallene fra 2004 har vi derfor inkludert tall fra tingrettene i perioden 15.8.2005 til 
31.12.2006. 
 
Resultatmålet er definert til å gjelde utkastelser fra leieforhold, der saken starter med at en begjæring om 
fravikelse sendes namsmannen.  Dette omfatter vanlige leieforhold, og leieforhold i egenskap av å være 
andelshaver i borettslag. Resultatmålet omfatter dermed ikke utkastelser fra eid bolig. 
 
Antallet begjæringer om utkastelser (inkluderer også begjæringer om tvangssalg av borettslagsboliger) 
defineres som antallet begjærte fravikelser, og omfatter: 
• Antall begjæringer om fravikelse som namsmannen har mottatt i løpet av året.  Dette omfatter både vanlige 

leieforhold, og andelshavere i borettslag (inntil ny lov om borettslag trer i kraft). 
• Antallet begjæringer skal omfatte det totale antallet, dvs. både de saker som fikk sin løsning før det gikk 

videre til utkastelse, og de saker som faktisk gikk videre til utkastelse.  
 
Antallet utkastelser (inkluderer også besluttede tvangssalg av borettslagsboliger) defineres som antallet 
gjennomførte fravikelser, og omfatter: 
• Antallet saker der den begjærte fravikelsen ble gjennomført, dvs. at låsen faktisk ble skiftet og saksøkte 

(beboeren) dermed ble nektet adgang til boligen.  Antallet gjennomførte fravikelser tar ikke hensyn til om 
saksøkte seinere ble gjeninnsatt i boligen eller ikke. 

• Dette antallet skjelnes fra antallet "holdte" fravikelser.  Begrepet "holdte" fravikelser kan også omfatte de 
saker der namsmann og låsesmed kom til boligen for å gjennomføre utkastelsen, men der saken ble løst "på 
døra" og beboer forble boende. 

• Dette antallet skjelnes også fra antallet "avsluttede" eller "endelig gjennomførte" saker, som er de sakene 
der beboer heller ikke ble gjeninnsatt i boligen etter først å ha blitt stengt ute.  

 
Fra 15. august 2005 rapporteres det på begjæringer om tvangssalg av borettslagsboliger og besluttet tvangssalg 
av borettslagsboliger. Disse tallene summeres med namsmannstallene for å kunne sammenlignes med tallene fra 
2004. Dette gjøres ved at begjæringer om utkastelser legges sammen med begjæringer om tvangssalg og ved at 
gjennomførte utkastelser legges sammen med besluttede tvangssalg. Besluttet tvangssalg er ikke direkte 
sammenlignbart med gjennomførte utkastelser. En gjennomført utkastelse er en faktisk utkastelse, mens et 
besluttet tvangssalg først er en reell utkastelse når det tvangssalget er stadfestet. Dette kan gi noe 
overrapportering av gjennomførte utkastelser i perioden 2005-2007. 
 
Tabell 2f viser at tallene for begjæringer og gjennomførte utkastelser i perioden 2004-2007. På landsbasis har 
nedgangen i utkastelser vært 15 prosent i perioden 2004-2007, mens det for begjæringer har vært en nedgang på 
22 prosent i samme periode. Både for begjæringer og gjennomførte utkastelser er imidlertid spredningen stor 
mellom fylkene. De aller fleste fylker har hatt en betydelig nedgang i begjæringer i strategiperioden. Buskerud 
og Vestfold fylker har hatt en liten økning i antall begjæringer i perioden mens Aust-Agder har hatt en betydelig 
økning.  
 
Av de 11 598 begjærte fravikelsene i 2007 var 2 130 rapportert fra tingrettene, det vil si det er saker som 
omhandler borettslagsboliger. Av de 2 829 gjennomførte fravikelsene gjaldt 699 besluttede tvangssalg 
rapportert fra tingrettene.  
 
Andelen gjennomførte/besluttede saker sammenlignet med begjæringer var 20 prosent for tingrettssakene og 26 
prosent for sakene fra namsmennene. Det betyr at andelen reelle saker var noe høyere hos namsmennene. 
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Tabell 2f Begjæringer og gjennomførte fravikelser 2004-2007. Antall og prosentvis endring. 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Østfold 620 484 514 493 -22 % -17 % -20 % 110 90 142 158 -18 % 29 % 44 %
Akershus 1 397 955 958 1 030 -32 % -31 % -26 % 270 274 201 243 1 % -26 % -10 %
Oslo 6 281 4 745 4 613 4 696 -24 % -27 % -25 % 1 536 1 136 898 913 -26 % -42 % -41 %
Hedmark 329 226 265 281 -31 % -19 % -15 % 51 51 59 78 0 % 16 % 53 %
Oppland 237 194 205 194 -18 % -14 % -18 % 73 63 39 60 -14 % -47 % -18 %
Buskerud 562 579 392 599 3 % -30 % 7 % 167 165 143 191 -1 % -14 % 14 %
Vestfold 509 475 619 540 -7 % 22 % 6 % 108 115 179 181 6 % 66 % 68 %
Telemark 455 336 215 157 -26 % -53 % -65 % 61 53 36 35 -13 % -41 % -43 %
Aust-Agder 39 48 57 57 23 % 46 % 46 % 18 16 22 17 -11 % 22 % -6 %
Vest-Agder 180 141 116 98 -22 % -36 % -46 % 78 39 34 37 -50 % -56 % -53 %
Rogaland 578 493 486 462 -15 % -16 % -20 % 229 90 72 132 -61 % -69 % -42 %
Hordaland 1 307 1 188 811 1 243 -9 % -38 % -5 % 235 226 203 351 -4 % -14 % 49 %
Sogn og Fjordane 109 58 46 41 -47 % -58 % -62 % 12 2 10 12 -83 % -17 % 0 %
Møre og Romsdal 285 208 122 142 -27 % -57 % -50 % 63 54 37 46 -14 % -41 % -27 %
Sør-Trønderlag 964 827 670 846 -14 % -30 % -12 % 109 125 128 205 15 % 17 % 88 %
Nord-Trønderlag 116 166 41 105 43 % -65 % -9 % 44 56 17 21 27 % -61 % -52 %
Nordland 338 236 290 286 -30 % -14 % -15 % 61 55 43 92 -10 % -30 % 51 %
Troms 344 310 227 216 -10 % -34 % -37 % 70 71 72 84 1 % 3 % 20 %
Finnmark 159 134 116 112 -16 % -27 % -30 % 31 31 11 20 0 % -65 % -35 %

Landet 14 809 11 803 10 763 11 598 -20 % -27 % -22 % 3 326 2 712 2 346 2 829 -18 % -29 % -15 %

2004-
2005

2004-
2006

2004-
2007

GjennomførteBegjæringer
2004-
2005

2004-
2006

2004-
2007

 
 
 
 
 
Tabell 2g viser at utkastelsesproblematikken fortsatt i stor grad tilhører de største byene. De seks storbyene i 
tabellen står for 62 prosent av alle begjæringene i 2007. Oslo bidrar sterkt til at antallet gjennomførte/besluttede 
utkastelser går ned for storbyene. Fire av storbyene har oppgang i antallet utkastelser og tallet for Kristiansand 
er nok kunstig lavt da tingrettstallene ikke er inkludert. Alle storbyene utenom Trondheim hadde en nedgang i 
antallet utkastelser fra 2004-2006, mens utviklingen i 2007 har bidratt til at 4 av storbyene har hatt vekst i 
strategiperioden. Landet utenom de seks storbyene har også hatt en vekst i antall gjennomførte/besluttede 
utkastelser i perioden. 
 
Antallet begjæringer har gått ned for alle de seks storbyene i perioden og har også for landet for øvrig hatt en 
betydelig nedgang i strategiperioden. 
 
 
Omregnet i prosenter, viser tallene at Oslo kommune alene hadde 40 prosent av landets begjæringer i 2006.  De 
seks største bykommunene har til sammen hatt 61 prosent av begjæringene i 2006. I forhold til 2004, viser alle 
de seks storbyene en klar nedgang i antall begjæringer i 2005 og 2006. Når det gjelder gjennomførte fravikelser 
skiller Trondheim seg ut ved å ha hatt en oppgang i perioden. De øvrige storbyene utenom Tromsø viser en klar 
nedgang i perioden.  
 
Tabell 2g Begjæringer og gjennomførte fravikelser i perioden 2004-2007. Antall og prosentvis endring. 
 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Oslo 4 975 4 745 4 613 4 696 -5 % -7 % -6 % 1 536 1 136 898 913 -26 % -42 % -41 %
Trondheim 893 770 644 794 -14 % -28 % -11 % 88 107 122 195 22 % 39 % 122 %
Bergen 1 190 1 089 724 1 154 -8 % -39 % -3 % 207 202 165 320 -2 % -20 % 55 %
Stavanger 394 335 329 317 -15 % -16 % -20 % 50 39 28 82 -22 % -44 % 64 %
Tromsø 283 236 180 170 -17 % -36 % -40 % 55 36 54 65 -35 % -2 % 18 %
Kristiansand* 153 135 73 65 -12 % -52 % -58 % 70 27 17 18 -61 % -76 % -74 %
Sum storbyene 7 888 7 310 6 563 7 196 -7 % -17 % -9 % 2 006 1 547 1 284 1 593 -23 % -36 % -21 %

Landet forøvrig 5 615 4 463 4 200 4 402 -21 % -25 % -22 % 1 200 1 156 1 062 1 236 -4 % -12 % 3 %

GjennomførteBegjæringer
2004-
2005

2004-
2006

2004-
2007

2004-
2005

2004-
2006

2004-
2007

 
*Tallene for Kristiansand er eksklusiv tall fra tingretten 
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I tabell 2h er totaltallet for hele landet når det gjelder begjæringer og utkastelser/tvangssalg, fordelt på 
innrapporterte tall fra namsmennene og tingrettene. Økningen i begjæringer fra 2006 til 2007 skyldes i hovedsak 
økning i de innrapporterte tallene fra tingsrettene. Dette gir en indikasjon på at flere har problemer med å betale 
fellesutgiftene i borettslagene i 2007 sammenlignet med 2006. En gradvis heving av rentene siden midten av 
2006 kan nok forklare noe av denne økningen.     
 
 
 
Tabell 2h Begjæringer og gjennomførte fravikelser/tvangssalg fordelt på namsmennene og tingsrettene. Hele 
landet 

Begjæringer Gjennomførte Begjæringer Gjennomførte
2006 7851 1831 2912 516
2007 8031 2130 3567 699

%-endring 2 % 16 % 22 % 35 %

Namsmannstall Tingretttene

 
 
 
 
 
Vedlegg 1 gir en detaljert oversikt over begjærte og gjennomførte fravikelser per namsmannsembete og 
kommune. 
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3 Igangsatte tiltak 
 
Under dette punktet rapporteres det på bruken av de mest sentrale, statlige økonomiske tilskuddsordninger som 
stilles til rådighet for kommunene i arbeidet med tiltak for å bosette bostedsløse.  Dette er Husbankens 
boligtilskudd til etablering og utleieboliger, Sosial- og helsedirektoratets tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig, 
og Husbankens tilskudd til kompetanseutvikling. 
 

3.1 Boligprosjekter - bruken av Husbankens boligtilskudd og grunnlån til utleieboliger 
Husbankens boligtilskudd skal medvirke til at grupper med svak økonomi skal kunne disponere nøkterne og 
tjenelige husvære. Boligtilskudd kan gis både som tilskudd til prosjekter med utleieboliger, og som tilskudd til 
enkeltpersoner til kjøp av egen bolig. (I tillegg kan boligtilskuddet også gis til tilpasning av boliger for eldre og 
funksjonshemmede).  Bostedsløse er blant de grupper som skal prioriteres. 
 
Tilskuddet tildeles av Husbanken.  Kommuner, stiftelser og frivillige organisasjoner kan søke om støtte, og 
søknaden sendes til det regionkontoret søker tilhører - se www.husbanken.no.  Av den totale budsjettrammen 
for boligtilskuddet, er det i 2007 gitt godkjenninger for i alt 185 millioner kroner til prosjekter med 
utleieboliger. 
 
Tilskudd til enkeltpersoner for kjøp av egen bolig tildeles av den kommunen søkeren tilhører.  Det er også 
kommunen som skal motta søknaden. Tilskuddsutmålingen vurderes ut fra en helhetsvurdering av behov, 
økonomi og muligheter for andre støtteordninger.  I 2007 er det godkjent i alt 312 millioner kroner for tildeling 
fra kommunene til enkeltpersoner.  
 
I 2007 ble det gitt tilskudd til 30 boliger beregnet på bostedløse (se vedlegg 3). Alle disse boligene er under 
ordningen med boligtilskudd til utleieboliger. Det ble i samme periode gitt 5 tilsagn om grunnlån til 
utleieboliger for bostedsløse. I løpet av 2007 ble det også gitt boligtilskudd til 329 boliger for vanskeligstilte. 
Erfaringsmessig kan flere av disse være bostedsløse uten at dette kommer til syne i statistikken.  
 
Som det fremkommer av vedlegget har det vært en nedgang i bruk av boligtilskudd til utleieboliger, direkte 
rettet mot bostedsløse, mot slutten av strategiperioden. Dette tyder på at behovet for boliginvesteringer var størst 
i begynnelsen av strategiperioden, og at fokuset nå mer er flyttet i retning av oppfølgings- og metodearbeid. 
 
I vedlegg 3 framkommer en oversikt over gitte tilskudd i 2005 og 2006, fordelt på husbankregioner. 
 

3.2 Oppfølging i bolig – Sosial- og helsedirektoratets tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig 
Det ble i 2003 i forbindelse med regjeringens tiltaksplan mot fattigdom (St.meld.nr.6 (2002-2003)) etablert et 
kommunerettet tilskudd til styrking og utvikling av oppfølgingstjenester for bostedsløse og 
rusmiddelmisbrukere. Tilskuddet er senere blitt styrket. Ordinært budsjett for 2997 var på 48 millioner kroner. I 
tillegg kommer 10 millioner kroner som ble bevilget i statsbudsjettet til prosjektet ”Fra midlertidig til varig 
bolig” som primært er rettet mot de store byene. Ca. 5 millioner kroner ble også overført fra tidligere år. 
Tilskuddet deles normalt ut til kommuner som enten selv står for tiltakene eller fordeler midler videre til andre 
aktører. 
 
I 2007 ble det innvilget tilskudd til prosjekter i totalt 95 kommuner fordelt på alle landets fylker. Tabell 3a viser 
en fylkesvis fordeling av de berørte kommunene, og av antall personer som i henhold til prosjektenes anslag er 
berørt av tiltakene.  
 
Tabell 3a. Anslått antall personer som har mottatt bistand og antall kommuner med tiltak i 2005, 2006 og 2007, 

samt fylkesvis for 2007 
 Personer Antall 
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som har 
mottatt 
bistand* 

kommuner 
med tiltak 

2005: Hele landet        2054 80 
2006: Hele landet  3024 95 
2007: Hele landet    2475 95 

Østfold                   177 5 
Akershus                  192 7 
Oslo                      254 1 
Hedmark                     6 1 
Oppland                     1 2 
Buskerud                  147 7 
Vestfold                  174 3 
Telemark                  101 5 
Aust-Agder                120 4 
Vest-Agder                245 6 
Rogaland                  192 8 
Hordaland                 201 7 
Sogn og Fjordane       - 1 
Møre og Romsdal           231 10 
Sør-Trøndelag              81 7 
Nord-Trøndelag            115 3 
Nordland                  117 7 
Troms                     107 7 
Finnmark                   14 4 

* Tallene er anslag fra det enkelte tiltak 

 
Antall kommuner er stabilt i forhold til 2006, mens antall personer ligger noe lavere enn i 2006. Dette kan henge 
sammen med en viss utskifting fra år til år med hensyn til hvilke kommuner som har prosjekter. Omkring 10 
prosent av de 111 tiltakene det er gitt tilskudd til i 2007 er enten forsinket, har planlagt oppstart i 2008 eller var 
så kort kommet i aktiviteten på rapporteringstidspunktet at de ennå ikke hadde kontakt med konkrete brukere. 
Ytterligere 6 prosent av prosjektene oppgir at prosjektets art er slik at de ikke henvender seg direkte til brukere. 
Det kan da dreie seg om utredninger, forprosjekter, eller prosjekter som tar sikte på å utvikle arbeidsmetoder 
eller samhandling mellom ulike aktører. Sosial- og helsedirektoratet konstaterer også i sin rapportering at det er 
mange små kommuner blant deltakerne i 2007, som dermed har færre brukere av tiltakene. 
 
Direktoratets oppsummering konkluderer med at rusmisbrukere er den viktigste enkeltmålgruppen for 
tilskuddet, og at andelen sluttbrukere med kombinasjoner av rusmiddelproblematikk og psykiske lidelser er 
økende. Tiltakene fokuserer i økende grad på unge mellom 18 og 25, og de fleste tiltakene har sterk fokus på 
tjenestetilbud rettet mot personer som utskrives fra institusjon eller løslates etter soning.  
 
Tabell 3b gir en nærmere oversikt over tiltakenes fokus og innretning. Vær oppmerksom på at antall personer 
berørt av ulike typer tiltak ikke summerer seg til det totale antallet personer som har mottatt tilskudd. Dette 
skyldes at enkeltpersoner kan ha mottatt flere typer bistand gjennom samme tiltak. 
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Tabell3b. Oversikt over hvilken type tiltak som er iverksatt med hjelp av tilskudd til oppfølgingstjenester i 
boliger for bostedsløse 
 
Type tiltak Antall 

personer 
som mottok 

bistand i 
2005 

Antall 
personer 

som mottok 
bistand i 

2006 

Antall 
personer 

som mottok 
bistand i 

2007 
Samlet antall personer 2054 3024 2475 
Bistand til anskaffelse av bolig 
- i permanent bolig 
- i gjennomgangsbolig 

1260 
668 
331 

1579 
1009 
570 

879 
717 
162 

Midlertidig husvære 
- med kvalitetsavtale 
- uten kvalitetsavtale 

313 
85 
94 

371 
265 
80 

235 
136 
99 

Bistand til etablering i bolig 1033 1066 624 
Tilsyn og miljøtiltak 1397 1631 1793 
Praktisk hjelp / miljøtiltak knyttet til det å bo 1294 1487 1244 
Helsetjenester 756 960 1001 
Økonomisk rådgivning og veiledning 1128 1418 1200 
Hindre begjæring om utkastelse 194 157 236 
Hindre utkastelse 117 93 123 
Annet 396 Ca. 500 - 
 
Mer enn 80 prosent av de som fikk bistand til anskaffelse av bolig fikk bistand til å anskaffe seg en permanent 
bolig i 2007. De tilsvarende tallene var 64 prosent i 2006 og 53 prosent i 2005. Midlertidige husvære er et noe 
mindre sentralt tema nå enn i de tidligere årene. Anslagsvis 9,5 prosent av samtlige berørte brukere rapporteres å 
ha fått bistand til midlertidig husvære. I 2006 og 2005 var denne andelen henholdsvis 12,3 prosent og 15,2 
prosent. Vi ser dermed en positiv endring av tiltakenes fokus fra kortsiktige nødløsninger over mot løsninger 
med et mer langsiktig perspektiv.  
 
Andelen som har mottatt bistand til etablering i bolig gikk noe ned fra 2005 til 2006, og har gått ytterligere ned i 
2007, til omkring 25 prosent. Over 72 prosent av den anslåtte brukermassen knyttes til tjenestetilbud som 
omfatter tilsyn og miljøtiltak. Dette er omtrent samme andel som i 2005 og en oppgang på 18 prosent i forhold 
til 2006. Tiltak som omfatter praktisk bistand omfatter 50 prosent av brukerne, og tiltak som handler om 
økonomisk rådgivning omtrent like mange. 40 prosent av brukerne oppgis dessuten å ha mottatt bistand til 
helsetjenester. 
 
De støttede tiltakene oppgis å ha hindret 236 begjæringer om utkastelse og 123 utkastelser. Dette er klart høyere 
tall enn de tidligere årene, og sett i forhold til samlet antall brukere mer enn en dobling siden 2006. 
  
 

3.3 Utviklingsprosjekter – Husbankens kompetansetilskudd 
 
Husbanken kan blant annet gi kompetansetilskudd til utvikling av kunnskap, metoder og modeller for 
organisering, forvaltning, miljøtiltak, planlegging og bygging av boliger, bomiljø og boligområder, samt 
formidling av dette. Et prioritert formål er prosjekter og tiltak som kan bidra til å forebygge og bekjempe 
bostedsløshet. Tilskuddet kan for eksempel benyttes til pilotprosjekter, og til utviklingsprosjekter som blant 
annet sikrer forvaltningssamarbeid 

• mellom kommuner og kriminalomsorgen,  
• mellom kommuner og helseforetakene (behandlingsapparatet) 
• mellom kommuner og private utleiere/namsmyndighet for å forebygge utkastelser  
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Generelt kan kommuner, boligbyggelag, borettslag, selskaper, organisasjoner, utredningsinstitusjoner og 
liknende søke om tilskudd. Søknaden sendes til det regionkontoret søker tilhører - se www.husbanken.no. 
I 2007 var den totale tilskuddsrammen på 81 millioner kroner.  
 

Bruken av kompetansetilskuddet 
 
I 2007 ble det gitt tilsagn om 32,3 millioner kroner til 195 prosjekter som enten har bostedsløshet som 
hovedanliggende, eller som direkte omfatter bostedsløshet som en del av et bredere sakskompleks. I tillegg ble 
det gitt tilsagn til prosjekter som indirekte vil påvirke arbeidet med bostedsløshet. Prosjektene fordeler seg på de 
ulike delmålene – 17 knytter seg i hovedsak til utkastelser, 17 til utskrivinger fra fengsel eller institusjon mens 7 
prosjekter hovedsaklig er knyttet til midlertidige botilbud. De øvrige prosjektene dekker flere målsettinger.  
 
I 2007 ble 40 prosent av tilskuddsrammen på 81,0 millioner kroner benyttet til prosjekter og tiltak som direkte 
kan bidra til å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Tilsvarende utgjør prosjekter som har som formål å 
bekjempe og forebygge bostedsløshet nesten 50 prosent av alle prosjekter som har får tilsagn om 
kompetansetilskudd i perioden. Dette er både prosjekter som har som uttalt mål å bekjempe bostedsløshet, og 
prosjekter som gjennom en noe mer generell tilnærming vil være viktige bidrag for å forebygge bostedsløshet 
og gi positive ringvirkninger for de som er bostedsløse. Prosjekter knyttet til bostedsløshet skal ha høyeste 
prioritet for kompetansetilskuddet. For nærmere informasjon om krav til søknader og rutiner for 
saksbehandlingen, tar man kontakt med det regionkontoret man tilhører – se www.husbanken.no  
 
 
Tabell 3c viser en samlet oversikt over gitte tilsagn i kroner og antall prosjekter fordelt etter hvordan de er 
innrettet i forhold til strategiens målsettinger per 31. desember i 2005, 2006 og 2007. 
 
Tabell 3c Gitte tilsagn og kompetansetilskudd per 31.desember 2005, 
31. desember 2006 og 31.desember 2007 fordelt på delmål.   

  2005 2006 2007 

% vis 
endring 
05 - 07 

Delmål 1 15 11 17 13 
Delmål 2 8 12 9 13 
Delmål 3 9 7 8 -11 
Delmål 4 0 1 0 - 
Delmål 5 2 4 10 400 
Flere delmål 31 145 148 377 
Sum prosjekter 65 180 195 200 
Sum tilsagn i 1000 kroner 18 305 32 956 32 261 76 
 
 
I 2007 som i de foregående årene i strategiperioden er de fleste prosjektene innenfor strategien bredt orientert i 
den forstand at de favner flere av strategiens målsettinger med tilnærmet like stor vekt. Fra 2005 til 2006 økte 
antall prosjekter og som har arbeidet med bostedsløshet som direkte eller indirekte målsetting mye, mens det fra 
2006 til 2007 var en mer jevn utvikling. Den samme utviklingen ser man for summen det er gitt tilsagn for. Det 
er naturlig at økningen blir størst i begynnelsen av en slik strategiperiode der fokus og finansiering blir 
konsentrert om ett nytt område: Når innsatsen på dette området er løftet vil utviklingen flate mer ut.   
 
Som tabell 3c viser er de fleste prosjektene innenfor strategien bredt orientert i den forstand at de favner flere av 
strategiens målsettinger med tilnærmet like stor vekt. Åtte av prosjektene oppgis å dekke mer enn ett delmål, 
uten at noen er spesifisert som viktigere enn de andre. De resterende blir oppgitt å dekke alle delmål eller 
bostedsløshet generelt. Inntrykket er imidlertid at det er mange konkrete prosjekter med en klar innretting.    
 
Fordelingen av prosjekter i 2007 er om lag den samme som vi har sett i de tidligere årene av strategiperioden. 
Det er flest konkrete prosjekter knyttet til delmål en. Delmål to og tre er omtrent på samme nivå, mens det er en 
økning i prosjekter knyttet til delmål fem. Gjennom hele perioden er det kun ett prosjekt som er rapportert inn 
som spesielt knyttet til delmål fire.     
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I vedlegg vedlegg vedlegg vedlegg 4 a4 a4 a4 a----cccc gis det en detaljert oversikt over prosjektene, der også de delmålene som blir 
berørt er nærmere spesifisert.  
 
Tabell 3d. Gitte tilsagn om kompetansetilskudd per 31. desember 2005, 2006 og 2007,   
fordelt på regionkontor.               
Regionkontor 2005 2006 2007 

 Prosjekter  

Tilsagn i 
1000 
kroner Prosjekter  

Tilsagn 
i 1000 
kroner Prosjekter  

Tilsagn 
i 1000 
kroner 

              

Sum 
prosjekter 
i perioden 

2005 - 
2007 

Sum 
tilsagn i 
1000 
kroner 
2005-
2007 

Sum unike 
prosjekter i 
perioden 
2005 - 2007 

Region Øst 22 8 889 79 10 745 83 9 337 184 28 971 154 

Region Sør 8 1 128 49 5 508 41 6 266 98 12 902 84 

Region Vest 4 1 200 15 3 526 22 3 724 41 8 450 33 
Region Midt-
Norge 14 2 423 15 4 011 19 4 523 48 10 957 45 

Region Bodø 5 1 125 10 2 524 8 2 280 23 5 929 22 
Region 
Hammerfest 8 940 5 2 162 12 1 669 25 4 771 23 

Strategikontoret 4 2 600 7 4 480 10 4462 21 11 542 21 

Sum 65 18 305 180 32 956 195 32 261 440 83 522 382 

 
 
Tabell 3d    viser at det i Strategiperioden er gitt tilsagn om ca 83,5. millioner kroner til 440 
prosjekter som har som formål enten direkte eller indirekte å bekjempe og forbygge 
bostedsløshet. Jevnt over har det vært en relativt stor økning i hvor mye penger som brukes på 
slike prosjekter i alle regioner fra 2005 til 2006, mens økningen er mindre fra 2006 til 2007. I 
noen regioner har det også vært brukt noe mindre penger i 2007 enn det ble gjort i 2006, mens 
de fleste ligger på om lag samme nivå. Noen prosjekter får nye tilsagn flere år, og er i realiteten 
videreføringer av prosjekter som har startet tidligere. Antallet unike prosjekter er derfor 
lavere enn 440. Tabell 4b viser at det er 382 unike prosjekter som har fått kompetansetilskudd, 
mens 58 prosjekter har fått støtte over flere år i strategiperioden.  
 
I tillegg til oversikten i vedlegg 4 a-c vil prosjekter med relevans for arbeidet med bekjemping og forebygging 
av bostedsløshet etter hvert bli presentert og fulgt opp på www.husbanken.no under Bostedsløshet. Her vil også 
rapporter fra ferdigstilte prosjekter bli lagt ut. Det oppfordres generelt til å kontakte tilskuddsmottakerne og 
Husbankens regionkontor dersom man ønsker nærmere opplysninger om prosjektene. 
 

3.4 Regionale erfaringer etter arbeidet med strategien 
Vedlegg 10 inneholder Husbankens regionkontorers hovederfaringer for arbeidet med På vei til egen bolig. 
Dette er et sammendrag. 
 
Samarbeid med kommuner og arbeidet i kommunenettverk 
Alle regionene oppsummerer at arbeidet med strategien har ført Husbanken i tette samarbeidsrelasjoner med 
mange kommuner. Regionkontorene ser arbeidet som en naturlig utvidelse av det arbeidet som ble gjort i 
Prosjekt bostedsløse årene før strategiperioden.  
 
Følgene sitat fra Region Bodø dekker alle kontorenes uttalelser: 
”Kommunene på sin side gir uttrykk for at de har hatt stort utbytte av samarbeidet. Erfaringsoverføring/ 
kompetanseheving kombinert med bruk av stimuleringsmidler, har bidratt til utvikling og økt fokus på 
problemområdet. Enkelte kommuner har gitt uttrykk for at de i strategiperioden har fått anledning til å løfte 
frem problemstillinger det ellers ville vært vanskelig å fokusere på i en travel og ressursknapp hverdag.”  
 
Husbanken ser variasjoner i kommunene i arbeidet med å forebygge og forhindre bostedsløshet. Noen 
kommuner har kommet langt og jobber tverrfaglig og tverretatlig mens i andre kommuner ser vi at arbeidet er 
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knyttet opp mot sosialtjenesten og holdes der. Det fins utfordringer også fremover.  Det er en utfordring å få 
forankret satsing på boligsosialt arbeid i mange kommuners ledelse, 
  
Samarbeid med andre statlige aktører og arbeidet i regionalt kontaktforum 
Strategiperioden har ført til økt samarbeid mellom statlige aktører. Spesielt samarbeidet mellom Fylkesmannen 
og Husbanken oppleves som nyttig, lærerikt og utviklende. Fylkesmennene har vært tett knyttet opp til 
kommunenettverk, kontaktfora, gjennomføring av regionale konferanser og kommunebesøk.  Fordeling av 
Husbankens kompetansetilskudd og SHdirs tilskudd til bo-oppfølging har det i de fleste fylker vært samordnet.  
 
Samarbeidet med kriminalomsorgen har i perioden fått høyt fokus. Det er utarbeidet mal samarbeidsavtaler 
mellom kriminalomsorgen og kommuner. Noen fengsler har utarbeidet egne samarbeidsavtaler med sine 
nærliggende kommuner. Alle regioner har gitt kompetansetilskudd til prosjekter som styrker arbeidet med å 
finne varige boliger til løslatte.  Kriminalomsorgen deltar i de regionale kontaktfora. 
 
Landets namsmenn har engasjert seg i strategiarbeidet og fått i stand samarbeid med kommuner for å redusere 
antall utkastelser. I de stor kommunene ble det opprettet prosjekter som utarbeidet samarbeidsrutiner og 
arbeidsmetoder for dette. 
 
De har tatt tid å få til samarbeid med helseforetak.  Boligspørsmål har noen steder blitt en del av 
Helsedialogprogrammet som har hovedmål å bedre samhandlingen mellom sykehus, kommuner og pasienter. 
Husbanken har vært pådriver for å få til samarbeid mellom helseforetakenes avdelinger innen rus og psykiatri 
og kommunene. 
 
I strategiens siste år har prosjekter om boliger til ungdom dukket opp mange steder i samarbeid både med 
kommuner og BUF-etat.. Tilbakemeldingene fra Bufetat er at de har store utfordringer i mange kommuner 
knyttet opp mot boliganskaffelse og oppfølging av ungdommer som skal ut av barnevern og rusinstitusjoner. 
 
De regionale kontaktfora har ført til tettere samarbeid, men det har mange steder vært en utfordring å få alle 
aktører til å møte. På den annen side gis  positive signaler fra de deltakerne som har møtt, møteplassen oppleves 
som nyttig og inspirerende. 
 
Samarbeid med frivillige organisasjoner 
Frivillige organisasjonene er trukket inn i arbeidet med å forhindre og motvirke bostedsløshet i alle regioner.  
Brukerorganisasjoner har blitt gode samarbeidspartnere. Husbanken har gitt kompetansetilskudd for å styrke 
brukerkompetansen og derved brukermedvirkningen i boligsosialt arbeid.| 
 
Husbankens virkemidler 
Kompetansetilskuddet har vært et godt virkemiddel i strategiarbeidet. Mange prosjekter innen alle delmåler nå 
inne i sitt andre og tredje driftsår, og kan vise til gode resultater.  
Kompetansetilskuddet har blitt brukt til å dekke studieavgift til studenter som tar boligsosial utdanning i alle 
regioner.  Utdanningen har gitt en verdifull kompetanseheving til ansatte i boligsosialt arbeid.  Det jobbes videre 
mot at flere høyskoler tar boligsosialt arbeid inn i Bachelorutdanningene og at det opprettes 
etter/videreutdanning samt mastergradsstudier i boligsosialt arbeid 
 
Boligfremskaffelse har det ikke vært nødvendig satsning på i strategiperioden.  Kommuner og frivillige 
organisasjoner gir signaler om at tilskuddsandelen til finansiering av utleieboliger bør vurderes hevet. 
 
 
 
 

3.5 Samarbeidsavtaler 
 
Samarbeidsavtaler er et virkemiddel som kan være aktuelt å benytte for å formalisere og derved bedre 
samhandlingen mellom eksempelvis kommuner og helseforetak og kommuner og kriminalomsorgen. Slike 
avtaler kan også være et virkemiddel for bedre samarbeid med private utleiere. Avtalene kan være initiert av 
Husbanken, men like naturlig vil det være at andre tar initiativet til denne type avtaler. 
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Strategien innebærer et utstrakt samarbeid på tvers av forvaltningsnivå. Forpliktende forvaltningssamarbeid 
nedfelt i avtaler vil derfor være et viktig virkemiddel for å gjennomføre strategien. 
 
Regionkontorene skal arbeide med å kartlegge eksisterende og nye samarbeidsavtaler. I 2007 meldes det om 
kjennskap til 36 samarbeidsavtaler som er inngått siden forrige rapportering. Disse omtales i tabell a i vedlegg 5. 
Mange av samarbeidsavtalene som er innrapportert dreier seg om samarbeid mellom Kriminalomsorgen og 
ulike kommuner. I 2007 har det også blitt inngått samarbeidsavtaler mellom NAV og fylkene i Midt-Norge. 
 
Tabell a i vedlegg 5 inneholder også samarbeidsavtaler som er inngått i 2006. I 2005 ble ingen 
samarbeidsavtaler inngått, men man hadde startet grunnlagsarbeidet for å få i stand samarbeidsavtaler.    
 
I Husbankens samarbeidsavtaler med NBBL og KS, er strategiarbeidet et sentralt punkt. Det per 30. desember 
2007 inngått seks regionale samarbeidsavtaler som et resultat av de sentrale samarbeidsavtalene. Disse omtales i 
tabell b i vedlegg 5.  
 
Kriminalomsorgen har rapportert at det nå er inngått totalt 44 avtaler mellom kriminalomsorgens 
regioner/fengsel og de enkelte kommunene(se tabell3e). Kriminalomsorgen har fått i 2007 fått 
kompetansetilskudd til 7 ”boligkonsulenter”. 
 
Tabell 3e. Inngåtte avtaler mellom kriminalomsorgens 
 regioner/fengsel og kommuner 
Oversikt 
region 

Oversikt kommuner Kommentar Kompetansemidler 

Region 
øst 
  

Oslo kommune,  
Halden kommune, 
Rømskog kommune, 
Fredrikstad kommune, 
Moss kommune, 
Spydeberg kommune, 
Rygge kommune, 
Sarpsborg kommune, 
Trøgstad kommune og 
Hvaler kommune. 

Regionen har inngått samarbeidsavtale 
med kommunene. I tillegg er det opprettet 
samarbeidsutvalg for å følge opp 
samarbeidsavtalene.  I tillegg er det 
utarbeidet ”kortversjon av avtalen som 
bydelene og fengselsenhetene bruker i det 
daglige bosettingsarbeidet. 

Region øst har fått tildelt 3 
boligkonsulentstillinger. 
 
Det søkes om 1 stilling til. 
 
Konsulentene er med i et 
nettverk opprettet at 
regionen. Nettverket består 
av representanter fra ulike 
boligrelaterte prosjekter 
som har som mål å bosette 
løslatte fra fengsel i region 
øst.  Husbanken og Sosial 
og helsedirektoratet deltar 
også på disse møtene. 
 

Region 
nordøst  

Hamar kommune,  
Gjøvik kommune, 
Elverum kommune, 
Kongsvinger kommune, 
Ringsaker kommune, 
Vestre Toten- og 
Stange kommune  

Regionen har ingen sentrale avtaler.  Ila og 
Ullersmo fengsel har egne rutiner for å 
fremskaffe bolig ved løslatelse.  

Regionen har et prosjekt 
”bolig til alle” som har 
base på Hamar fengsel. 1 
boligkonsulent. 

Region 
sør 
  

Drammen kommune og 
Lier kommune.  

Regionen har inngått samarbeidsavtaler 
med fylkene Telemark, Vestfold og 
Buskerud.  Samarbeidsavtalene er 
presentert og drøftet i 
NAV/sosiallederforum i alle tre fylker. 
Husbanken har innvilget Sandefjord 
kommune kompetansetilskudd for å 
arbeide med målsettingen ”På vei til egen 
bolig”. Kriminalomsorgen har deltatt i 
prosjektet. 
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Region 
sørvest   

Arendal, Stavanger, 
Sandnes, Hå, Tine, 
Gjesdal, Hjelmeland, 
Forsand, Strand, Klepp 
og Karmøy. Sola, 
Tysvær 

Regionen har etablert styringsgruppe for 
boligsamarbeid i Rogaland.  Denne består 
av friomsorgen, sosialsjef i Karmøy 
kommune, sosialavdelingen Åna fengsel, 
sosialsjef i Sandnes kommune, rådgiver i 
kommunalavdelingen for oppvekst og 
levekår i Stavanger kommune og rådgiver 
fra Husbanken region vest. 
I tillegg til dette er det opprettet nettverk 
av kontaktpersoner i samtlige kommuner 
som har underskrevet samarbeidsavtale. 

 

Region 
vest           

Bergen kommune, 
Herøy kommune, 
Meland kommune, 
Ålesund kommune og 
flere er på gang 

Regionen har undertegnet regional 
samarbeidsavtale med Husbanken region 
vest.  Av avtalen følger et 3-årig prosjekt 
”DIN bolig”. 
 
 

1 prosjektleder. 

Region 
nord         

Trondheim, Steinkjær, 
Inderøy, Verran, Rana, 
Bodø, Tromsø og 
Vardø. 

Regionen opplyser at alle fengsel har 
inngått samarbeidsavtale med kommuner.   

Det er 2 stillinger som har 
fått kompetansetilskudd fra 
Husbanken.  Vadsø og 
Tromsø. 

 
Kriminalomsorgen har fått tilbakemeldinger som tilsier at flere fengsel har iverksatt kartlegging av boligstatus, 
og arbeider med systematisk for å bistå med å fremskaffe bolig ved løslatelse enn tidligere. Det rapporteres om 
at det går lettere å få bistand til dette arbeidet der det er inngått avtaler med kommunene, og at det synes enklere 
å finne egnet bolig i små kommuner enn i de store bykommunene.  
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4 Annen aktivitet 
 
Det rapporteres om ulike løpende samarbeidsfora og annen møte- og konferanseaktivitet. Sentralt i strategien 
står opprettelsen av kommunenettverk og regionale kontaktfora.  
 

4.1 Kommunenettverk 
 
Strategien har konkrete resultatmål, og skal gjennomføres innen en kort tidsramme. For å sikre 
erfaringsoverføring skal Husbanken i samarbeid med fylkesmennene tilby deltakelse i kommunenettverk.  
 
Det er totalt etablert 18 kommunenettverk, ett nettverk er etablert i 2007. Alle Husbankens regionkontor har 
nettverk i drift.  
 
Kriteriene for å delta i de ulike nettverkene har ut fra lokale forhold og vurderinger variert mellom alle 
regionkontorene og har også variert ned på fylkesnivå. Deltagelsen i nettverkene er generelt avhengig av 
størrelsen på kommunen og omfanget av utfordringer knyttet til strategien. I flere tilfeller er alle kommunene i 
et fylke invitert til å delta, men det viser seg at det er de største kommunene med stort behov som melder seg.  
 
I vedlegg 6 gis en oversikt over alle kommunenettverk som er aktive per 30. desember 2007. 
 
Ved strategiperiodens slutt har flere nettverk tatt opp til vurdering om kommunenettverkene er en 
hensiktsmessig måte å arbeide videre på. Nedenfor presenteres en oppsummering av de vurderingene man har 
gjort, og hvordan man ser for seg arbeidet fremover i de ulike regionene.  
 
Region Sør 
De to nettverkene som er etablert i Buskerud og Vestfold vil endres i forhold til både deltagelse og innhold. Det 
vil etableres ett nettverk for Buskerud, og ett for Vestfold. Det lille nettverket i Buskerud vil bli lagt ned. 
Kommunene vil få anledning til å invitere frivillige organisasjoner de arbeider med inn i nettverkene. 
Innholdsmessig vil nettverkene få mer preg av en arbeidsprosess. Målet er at kommunene skal etablere bedret 
tverrfaglig internt, i sitt arbeid med å forebygge og bekjempe bostedsløshet.  
 
Nettverkene har vært, og skal fortsatt være en viktig arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving. 
 
Region Øst 
Akershus har hatt tre nettverk etter regioninndeling. Oppslutningen om disse nettverkene har ikke vært så stor, 
Nettverkene i Akershus avvikles derfor i nåværende form. Kommunene vil i stedet kunne bli invitert inn i 
tematiske nettverk. Det vurderes også andre måter å skape møteplasser for kommunene. Husbanken har også 
gjennomført konferanser sammen med fylkesmannen, disse ønsker man å videreføre, men med vinkling mer 
mot helhetlig boligsosialt arbeid.  
 
Erfaringene fra nettverksarbeidet i Østfold og Oslo er positive, og oppfattes som en viktig møteplass i 
skjæringspunktet mellom ulike fag som bolig og sosial/helse. Disse nettverkene videreføres som møteplass for 
boligsosialt arbeid.   
 
Region Vest 
Kommunenettverkene er gode møteplasser for erfaringsutveksling. I nettverkene er det knyttet kontakter internt 
i kommunene og på tvers av kommunegrenser. Det har vært en fordel av strategien har gått over tre år, fordi det 
har gitt tid og mulighet til å sette det boligsosiale perspektivet på dagsorden i kommunene. Utfordringene for 
Husbanken har vært å tilfredsstille de store kommunene – tilbakemeldinger fra Bergen og Stavanger har vært at 
de har bedre nytte av å ha Storbymøter – hvor de møter kommuner som i større grad har samme utfordringer 
som dem. 
 



 24

Tilbakemeldingene fra kommunene er at kommunenettverk ønskes oppretthold i Rogaland og Hordaland. I 
Sogn og Fjordane det ikke ønsket. Det arbeides med hvordan arbeidet i kommunenettverket skal fortsett. I 2007 
ble det nedsatt grupper fra kommuner som ønsket å være med i planleggingen av nettverkene. De har vært god 
kontakt med Fylkesmennene i alle fylkene, og møte om det videre arbeidet i 2008 har vært avholdt. I Sogn og 
Fjordane vil Husbanken bli invitert inn i nettverk i regi av fylkemannen og vi vil bidra med informasjon og 
annet som blir bestilt fra Fylkesmannen. 
 
Region Midt-Norge 
Nettverket i Møre og Romsdal består av 11 kommuner, og fungerer svært godt. Dette nettverket ønsker å 
fortsette sin møtevirksomhet. Erfaringsutvekslingen trekkes frem som en viktig faktor for at man ønsker å drive 
nettverket videre. De to andre nettverkene i Midt-Norge har ikke hatt oppsummerende møte, og man vil se 
nærmere på om disse skal drives videre eller ikke.   
 
Region Bodø 
Region Bodø har i samarbeid med de aktuelle fylkesmannsembete lagt til grunn at nettverksarbeidet skal 
videreføres også i 2008. Kommunene har på nettverksmøtene i 2007 drøftet erfaringene med samarbeidet i 
strategiperioden, ønsker om videre samarbeid og sett på alternative/ulike måter å videreføre samarbeidet på. 
 
Nettverket har først og fremst vært en viktig arena for formidling av erfaring og læring på tvers av 
kommunegrenser. Det har også vært fokus på kompetanseheving/fagutvikling. Kommunene gir uttrykk for at de 
har hatt til dels stor nytte av samarbeidet. Nettverket beskrives som en ”pådriver” for å få i gang 
utviklingsarbeid i den enkelte kommune. 
 
Størrelsen på nettverkene har vært viktig. Kommunene gir uttrykk for at de ikke ønsker for store 
nettverksgrupper, da vil noe av effekten forsvinne. Deltakelse i nettverket har bidratt til økt fokus på arbeidet 
med bostedsløshet i kommunene.  
I tillegg har nettverkssamarbeidet har gitt viktig informasjon om hva det jobbes med i andre kommuner. Dette 
har bidratt til at kommunene har besøkt hverandre (også på tvers av fylkesgrenser) og fått innsikt i hverandres 
prosjekt/prosesser. 
 
Forankring av nettverksarbeidet i den enkelte kommune/bredt samarbeid er avgjørende for å få til gode 
prosesser mellom nettverksmøtene. I videreføringen av arbeidet er det behov for en sterkere forankring både 
administrativt og politisk.  
 
Støtten fra/samarbeidet med Husbanken/Fylkesmannen har vært nyttig og viktig. Kommunene legger stor vekt 
på at det fremover blir en utfordring å holde fokus på arbeidet.  I strategiperioden har arbeidet hatt politisk og 
administrativ goodwill. Fremover er dette ingen selvfølge - her har Husbanken og Fylkesmannen en viktig 
oppgave som pådrivere/støttespillere. 
 
Region Hammerfest 
Kommunene i regionens nettverk ønsker at arbeidet i nettverket skal fortsette, men har ett ønske om bedre 
representasjon fra administrativ og politisk ledelse. Generelt er tilbakemeldingene fra deltakerne er at de finner 
det svært nyttig å delta i disse møtene som gir inspirasjon i arbeidet.  Det er en viktig arena for 
erfaringsutveksling og påfyll av kunnskap på dette feltet. Det at flere etater har møttes har medført 
holdningsendringer og bedre kontakt over ”etatsgrensene”.    
 
Man ser for seg at videre arbeid i nettverk vil ha fokus på samarbeid internt i kommunen, men også samarbeid 
med andre aktører som spesialisthelsetjenesten, namsmann og kriminalomsorgen.   
 

4.2 Regionale kontaktfora 
Det er opprettet regionale kontaktfora hvor sentrale statlige aktører på regionalt nivå skal samles to til tre ganger 
årlig. Forumet skal sikre god statlig koordinering. Kommunene i regionen er representert med en eller to 
representanter.  
 
Ved utgangen av desember 2007 er 7 regionale kontaktfora i drift – se vedlegg 7. I 2006 slo region Midt-Norge 
sammen sine tre fora med basis i de tre fylkesmannsembetene til ett. Dette gjorde de fordi de så at det i en 
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driftsfase, der flere prosjekter var i gang, kunne være nyttig å samarbeide på tvers av fylkene. Både for å trekke 
erfaringer og danne samarbeidsrelasjoner mellom prosjektene. Region Øst har delt opp et av sine fora i to, mens 
regionene Bodø og Hammerfest har gått sammen om å etablere ett felles forum for Nordland, Troms og 
Finnmark.  
 
 

4.3 Annen møte- og konferansevirksomhet 
 
Det er stor utadrettet aktivitet i arbeidet med strategien. I løpet av strategiperioden har det blitt avholdt mange 
møter, seminarer og konferanser der bostedsløshet har vært tema. En del av virksomheten er knyttet til 
samarbeidsmøter med mer begrenset deltagelse der planlegging og gjennomføring av ulike sider av strategien 
har vært tema. Dette kan for eksempel være forberedende møter til kommunenettverk og regionale kontaktfora. 
Slik møtevirksomhet er ikke registrert i detalj. 
 
I vedlegg 8 a-c er det en oversikt over omfanget av andre typer møter, seminarer og lignende som har hatt ulike 
sider ved bostedsløshet som tema i årene 2005,2006 og 2007. Listen baserer seg på innrapportering fra 
Husbankens regionkontorer. Det er registrert 359 hendelser i 2007. I 2006 og 2005 ble det henholdsvis registrert 
209 og 128 hendelser. Dette tyder på at de mange nettverkene, kontaktforaene og samarbeidsavtalene genererer 
mye aktivitet.  
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5  Bokart 
Husbanken har utviklet Bokart, som er et nyttig verktøy for kommunene for å skaffe oversikt over 
vanskeligstilte på boligmarkedet og deres behov, og over gjennomførte tiltak. Bokart kan også gi kommunene 
en forenkling av rapporteringen til KOSTRA. 
 
Husbanken gir tilskudd til kjøp av Bokart og opplæring i bruk, samt faglig brukerstøtte via Ekstranettet for 
kommunene. Det er også under utvikling en analyseveileder som vil bli lagt ut på Husbankens internettsider.  
Ytterligere informasjon fås ved det regionkontor kommunen tilhører - se www.husbanken.no  
 
Pr. mars 2008 hadde 88 kommuner bestilt Bokart (se tabell 5a), noe som er en økning på 10 kommuner siden 
2007.  
 

Tabell 5a nedenfor viser hvor mange kommuner som har bestilt Bokart ved de ulike regionkontorene. En 
detaljert oversikt over hvilke kommuner som har bestilt Bokart framkommer av vedlegg 9.  
 

 

Tabell 5a.   Antall kommuner som pr mars 2008 hadde bestilt Bokart. Fordelt på regionkontor 

 

Regionkontor  Antall kommuner 

Øst  22 

Sør  25 

Vest  15 

Midt-Norge  14 

Bodø  7 

Hammerfest  5 

Totalt  78 
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Vedlegg 1: Tall fra namsmennene 

Regionkontor Fylke Namsmanns-embeteKommune

Øst Østfold Lensmannen i HaldenHalden 54 14 50 6 46 10 38 13
Øst Østfold Lensmannen i EidsbergEidsberg 11 2 8 1 11 1 14 2
Øst Østfold Lensmannen i HobølHobøl 5 1 5 2 3 0 5 1
Øst Østfold Lensmannen i HvalerHvaler 3 0 1 0 2 1 1
Øst Østfold Underfogden i FredrikstadFredrikstad 107 19 88 15 102 32 85 27
Øst Østfold Lensmannen i RakkestadRakkestad 8 0 6 0 6 1 5
Øst Østfold Lensmannen i RyggeRygge 20 2 17 2 8 13 6
Øst Østfold Lensmannen i RådeRåde 2 1 10 6 2 1 2 1
Øst Østfold Lensmannen i SkiptvetSkiptvet 8 0 12 6 6 1 1 1
Øst Østfold                     " Trøgstad og Askim 33 11 16 5 17 3 9 10
Øst Østfold                     " Spydeberg 4 1 3 2 2 0 1
Øst Østfold ASKIM POLITISTASJON 24 8
Øst Østfold Namsmannen i MossMoss 203 31 138 21 131 21 88 19
Øst Østfold Sarpsborg politistasjonSarpsborg 158 27 106 19 53 18 59 23
Øst Østfold Lensmannen i AremarkAremark 0 0 16 3
Øst Østfold Lensmannen i Marker og RømskogMarker 0 0 0 0 0 0 1
Øst Østfold                     " Rømskog 0 0 5 2 0 0
Øst Østfold Lensmannen i VålerVåler 4 1 3 0 3 0 2 1
SUM Østfold 620 110 484 90 392 89 348 112
Øst Akershus Asker og Bærum tingrettAsker og Bærum 379 53 31 18 276 40 237 50
Øst Akershus Lensmannen i Aurskog-HølandAurskog-Høland 17 6 15 3 15 5 20 9
Øst Akershus Lensmannen i Eidsvoll og HurdalEidsvoll og Hurdal 35 16 35 22 25 2 31 18
Øst Akershus Lensmannen i EnebakkEnebakk 19 3 22 6 12 2 12 3
Øst Akershus Lensmannen i Fet og RælingenFet og Rælingen 101 36 85 29 19 3 35 7
Øst Akershus Lensmannen i LørenskogLørenskog 151 52 131 54 62 31 45 15
Øst Akershus Lensmannen i Nannestad og GjerdrumNannestad og Gjerdrum21 7 30 7 22 3 30 2
Øst Akershus Lensmannen i NesNes 21 5 26 8 16 0 23 5
Øst Akershus Lensmannen i NesoddenNesodden 10 4 6 1 10 0 18 3
Øst Akershus Lensmannen i NittedalNittedal 76 13 37 7 29 5 23 3
Øst Akershus Lensmannen i OppegårdOppegård 34 11 29 8 23 4 24 7
Øst Akershus Lensmannen i SkedsmoSkedsmoe 295 17 241 21 110 14 111 15
Øst Akershus Lensmannen i SkiSki 46 13 64 25 34 14 45 14
Øst Akershus Lensmannen i SørumSørum 0 1 16 2 17 1 15 6
Øst Akershus Lensmannen i UllensakerUllensaker 146 21 136 48 83 24 102 20
Øst Akershus Lensmannen i VestbyVestby 8 1 8 2 9 2 8 1
Øst Akershus Lensmannen i ÅsÅs 20 5 16 6 15 2 15 10
Øst Akershus Lensmannen i FrognFrogn 18 6 15 2 8 1 6 2
Øst Akershus Follo Tingrett 2 0
Øst Akershus Nes Tingrettt 10 5
SUM Akerhus 1 397 270 955 274 785 153 800 190
Øst Oslo Oslo byfogdembete 6 281 1 536 4 745 1 136 3 437 834 3 521 866
SUM Oslo 6 281 1 536 4 745 1 136 3 437 834 3 521 866
Øst Hedmark Lensmannen i RingsakerRingsaker 29 13 27 16 22 7 21 13
Øst Hedmark Hamar PolitistasjonHamar 86 6 54 5 43 1 33 3
Øst Hedmark Lensmannen i EidskogEidskog 1 1 1 0 3 1 2
Øst Hedmark Lensmannen i ElverumElverum 27 6 29 8 19 3 25 7
Øst Hedmark Lensmannen i GrueGrue 0 0 2 0 1 0 2 1
Øst Hedmark Lensmannen i KongsvingerKongsvinger 128 14 79 9 32 3 23 9
Øst Hedmark Lensmannen i LøtenLøten 3 0 4 0 0 0 2
Øst Hedmark Lensmannen i Nord-OdalNord-Odal 1 2 4 2 2 1 3 1
Øst Hedmark Lensmannen i StangeStange 31 7 13 9 20 8 33 6
Øst Hedmark Lensmannen i Folldal og AlvdalFolldal, Alvdal 0 0 0 0 0 0 2 2
Øst Hedmark Lensmannen i Sør-OdalSør-Odal 4 0 3 0 1 0 3 2
Øst Hedmark Lensmannen i Tolga og OsOs 2 0 0 0 0 0
Øst Hedmark                     " Tolga 0 0 0 0 1 0
Øst Hedmark Lensmannen i TrysilTrysil 6 1 3 1 1 1 6
Øst Hedmark Lensmannen i TynsetTynset 2 0 3 0 1 0 1
Øst Hedmark Lensmannen i VålerVåler 1 1 0 0 1 0 3 2
Øst Hedmark Lensmannen i ÅmotÅmot 5 0 2 0 2 0 4
Øst Hedmark Lensmannen i EngerdalEngerdal 0 0 0 0 0 0 1
Øst Hedmark Lensmannen i RendalenRendalen 0 0 0 0 1 0
Øst Hedmark Lensmannen i ÅsnesÅsnes 3 0 2 1 3 0 5 3
Sum Hedemark 329 51 226 51 153 25 169 49
Øst Oppland Lensmannen i BrumunddalBrumunddal 21 12
Øst Oppland Lensmannen i EtnedalEtnedal 1 0 0 0 0 0
Øst Oppland Lensmannen i FronSør-Fron, Nord-Fron 1 0 1 1 1 0 2
Øst Oppland Lensmannen i GausdalGausdal 0 0 0 0 0 0 5 3
Øst Oppland Lensmannen i GjøvikGjøvik 90 35 96 39 88 23 87 28
Øst Oppland Lensmannen i Gran og LunnerGran, Lunner 16 3 21 5 14 2 15 4
Øst Oppland Lensmannen i JevnakerJevnaker 4 0 0 0 3 2
Øst Oppland Lensmannen i Lesja og DovreLesja, Dovre 1 0 0 0 1 0 1

Begjær-
inger

Gjenno
m-førte

Begjær-
inger

Gjenno
m-førte

Begjær-
inger

Gjenno
m-førte
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Øst Oppland Lensmannen i LillehammerLillehammer 58 7 46 8 26 0 24 2
Øst Oppland Lensmannen i Moelv 5 0 3 0
Øst Oppland Lensmannen i Nord-AurdalNord Aurdal 2 1 2 0 0 0 1 1
Øst Oppland Lensmannen i Nordre LandNordre Land 4 1 2 1 3 0 5
Øst Oppland Lensmannen i RingebuRingebu 0 0 0 0 2 0 3 1
Øst Oppland Lensmannen i SelSel 3 2 2 2 3 0 2 1
Øst Oppland Lensmannen i Søndre LandSøndre Land 2 0 4 3 0 0 4
Øst Oppland Lensmannen i VangVang 0 0 0 0 0 0 2
Øst Oppland Lensmannen i Vestre TotenVestre Toten 8 2 12 0 17 5 15 10
Øst Oppland Lensmannen i Østre SlidreØystre Slidre 1 0 0 0 0 0 2 1
Øst Oppland Lensmannen i Østre TotenØstre Toten 16 9 4 3 21 4 15 5
Øst Oppland Sør-Aurdal Sør-Aurdal 0 0 0 0 1 0
Øst Oppland Lensmannen i ØyerØyer 4 1 1 1 0 0 1
Sum Oppland 237 73 194 63 180 36 184 56
Sør Buskerud Lensmannen i Gol og HemsedalGol 2 2 1 0 1 1 0
Sør Buskerud                     " Hemsedal 1 0 1 0 0 0 0
Sør Buskerud Lensmannen i HolHol 2 0 1 0 1 1 4 2
Sør Buskerud Lensmannen i Hole og RingerikeHole og Ringerike 45 14 34 8 29 7 26 8
Sør Buskerud Lensmannen i KongsbergKongsberg 41 0 30 1 11 2 27 7
Sør Buskerud Lensmannen i KrødsheradKrødsherad 3 0 0 0 0 0 1 0
Sør Buskerud Lensmannen i LierLier 53 9 48 14 35 4
Sør Buskerud Lensmannen i ModumModum 11 5 10 8 1 1 8 2
Sør Buskerud Lensmannen i Nedre EikerNedre Eiker 90 29 64 8 22 9 20 6
Sør Buskerud Lensmannen i SigdalSigdal 1 0 1 0 0 0 2 0
Sør Buskerud Lensmannen i Øvre EikerØvre Eiker 13 9 13 9 16 11
Sør Buskerud Lensmannen i ÅlÅl 0 0 0 0 0 0 2 0
Sør Buskerud Lensmannen i NesNes 1 0
Sør Buskerud Namsmannen i DrammenDrammen 266 82 273 92 165 59 142 68
Sør Buskerud Lensmannen i HurumHurum 10 10 6 5 9 4 5 1
Sør Buskerud Lensmannen i RøykenRøyken 21 7 11 4 8 3
Sør Buskerud Lensmannen i Nore og UvdalNore og Uvdal 0 0 1 1 1 1 1 1
Sør Buskerud Lensmannen i FlesbergFlesberg 1 0 2 1 1 0 2 0
Sør Buskerud Lensmannen i RollagRollag 1 0 1 0 0 0 5
Sør Buskerud Drammen tingrett 23 1
Sør Buskerud Eiker, Modum og Sigdal tingrett 61 20 12
Sør Buskerud Kongsberg tingrett 11 2 3 1 7 3
Sum Buskerud 562 167 579 165 257 94 324 116
Sør Vestfold Lensmannen i AndebuAndebu 17 0 0 0 11 1 3 3
Sør Vestfold Lensmannen i BorreHorten 78 24 64 24 39 14 52 27
Sør Vestfold Lensmannen i HofHof 1 0 0 0 4 0 2 1
Sør Vestfold Lensmannen i Tjølling og LarvikLarvik 72 11 84 24 72 18 53 18
Sør Vestfold Lensmannen i ReRe 10 3 1 0 6 0 9
Sør Vestfold Lensmannen i SandeSande 7 0 6 1
Sør Vestfold Lensmannen i StokkeStokke 9 2 5 2 9 4
Sør Vestfold Lensmannen i SvelvikSvelvik 10 4 7 0 4 0 5 2
Sør Vestfold Lensmannen i LardalLardal 0 0 0 0 3 0 1
Sør Vestfold Lensmannen i Tønsberg og NøtterøyTønsberg 147 29 150 33 90 15 87 24
Sør Vestfold Namsmannen i SandefjordSandefjord 113 27 85 23 93 25 67 15
Sør Vestfold Namsmannen i TjømeTjøme 6 0 9 1 5 2 5 1
Sør Vestfold Underfogden i HolmestrandHolmestrand 39 8 26 1 42 9 19 10
Sør Vestfold Larvik tingrett Larvik/Lardal 6
Sør Vestfold Tønsberg Tingrett 11 0 10 4 3 3
Sør Vestfold Sandefjord Tingrett 38 9 3 3
Sør 509 108 475 115 384 90 330 112
Sør Telemark Lensmannen i BambleBamble 51 19 52 13 15 4 17 5
Sør Telemark Lensmannen i BøBø 1 0 4 3 3 2 5 2
Sør Telemark Lensmannen I DrangedalDrangedal 2 0 1 0 2 0
Sør Telemark Lensmannen I HjartdalHjartdal 3 1
Sør Telemark Lensmannen i KragerøKragerø 20 5 14 5 1 0 2
Sør Telemark Lensmannen I NissedalNissedal 1 0 1 0 1 0 4 1
Sør Telemark Lensmannen i NomeNome 2 1 2 1 3 0 3
Sør Telemark Lensmannen i NotoddenNotodden 20 4 30 4 24 5 6
Sør Telemark Lensmannen i SauheradSauherad 1 0 0 0 0 0
Sør Telemark Lensmannen I SeljordSeljord 2 1 1 0 0 0 1
Sør Telemark Lensmannen i SiljanSiljan 3 0 0 0 0 0
Sør Telemark Lensmannen i TinnTinn 17 0 6 0 3 0 1
Sør Telemark Lensmannen i TokkeTokke 1 1 0 0 0 0 1
Sør Telemark Tinn og Heddal tingrettTinn 1 0 0 0
Sør Telemark Lensmannen i VinjeVinje 2 1
Sør Telemark Skien og Porsgrunn tingrettBamble, Porsgrunn 334 30 217 26 133 13 78 15
Sør /Grenland politistasjonog Skien
Sør Telemark Nedre Telemark tingrettBø, Nome, Sauherad, Seljord 4 0 7 0
Sør Telemark Vest-Telemark tingrettFyresdal, Kviteseid, Nissedal, Tokke, Vinje 4 4
Sum Telemark 455 61 336 53 196 28 120 24
Sør Aust-Agder Lensmannen i GrimstadGrimstad 1 0 8 2 8 3  
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Sør Aust-Agder Lensmannen i BirkenesBirkenes 1 0 2 0 2 0 4 2
Sør Aust-Agder Lensmannen i Evje og HornnesEvje og Hornes 0 1 1 0 2 2 1
Sør Aust-Agder Lensmannen i FrolandFroland 2 0 0 0 1 0 2 1
Sør Aust-Agder Lensmannen i GjerstadGjerstad 0 0 0 0 1 0 1
Sør Aust-Agder Lensmannen I LillesandLillesand 9 5 6 1 3 1 10 3
Sør Aust-Agder Lensmannen i RisørRisør 6 2 7 2 3 1 1
Sør Aust-Agder Lensmannen i TvedestrandTvedestrand 0 0 1 1 1 1 1
Sør Aust-Agder Lensmannen i ÅmliÅmli 0 1 2 2 1 1 2 2
Sør Aust-Agder Lensmannen i Valle og BykleValle og Bykle 1 0
Sør Aust-Agder Namsmannen i ArendalArendal 21 9 20 10 26 9 17 6
Arendal Aust-Agder Aust-Agder tingrettflere komm 8 0 8 5
Sum Aust-Agd 39 18 48 16 57 22 47 17
Sør Vest-Agder Lensmannen i FarsundFarsund 1 0 2 0 0 0 1
Sør Vest-Agder Lensmannen i FlekkefjordFlekkefjord 2 0 0 0 2 1 1
Sør Vest-Agder Lensmannen i KvinesdalKvinesdal 0 1 1 1 0 0 3
Sør Vest-Agder Lensmannen i LindesnesLindesnes 0 0 0 0 3 0
Sør Vest-Agder Lensmannen i LyngdalLyngdal 3 0 0 0 1 0 1 1
Sør Vest-Agder Lensmannen i Marnardal og AudnedalMarnardal og Audnedal1 1 0 0
Sør Vest-Agder Lensmannen iSøgne, Songdalen 2 0 3 3 6 3 2 1
Sør Vest-Agder Lensmannen i Vennesla, Iveland 13 4 12 6 6 3 2 1
Sør Vest-Agder Namsmannen i KristiansandKristiansand 153 70 97 27 61 14 65 18
Sør Vest-Agder Namsmannen i MandalMandal 5 2 7 2 8 3 7 5
Sør Vest-Agder Lister tingrett Farsund, Hægebostad, Lyngdal, Flekkefjord og Kvinesdal. 0 0 0 0 4 2
Sør Vest-Agder Kristiansand tingrettBirkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Marnardal, Songdalen, Søgne, Valle, Vennesla, Audnedal, Lindesnes, Mandal, Åseral0 0 19 0 13 5
Sum vest-A 180 78 141 39 104 31 82 26
Vest Rogaland Lensmannen i EigersundEigersund 0 0 4 3 3 0
Vest Rogaland Lensmannen i GjesdalGjesdal 2 0 3 0 1 0 2 1
Vest Rogaland Lensmannen i HåHå 6 2 8 2 2 0 4 1
Vest Rogaland Lensmannen i KarmøyKarmøy 21 7 10 2 16 3 13 4
Vest Rogaland                " Utsira 0 0 1 1 0 0
Vest Rogaland Lensmannen i KleppKlepp 3 3 5 0 3 0 1
Vest Rogaland Lensmannen i LundLund 0 0 0 0 1 0
Vest Rogaland Lensmannen i RandabergRandaberg 2 1 4 3 2 1 3 2
Vest Rogaland Lensmannen i Rennesøy og KvitsøyRennesøy 0 0 1 1 1 0
Vest Rogaland Lensmannen i SandnesSandnes 69 22 49 19 56 22 48 22
Vest Rogaland Lensmannen i SaudaSauda 0 0 1 1 0 0 1
Vest Rogaland Lensmannen i Strand og ForsandStrand og Forsand 0 0 2 0 1 0 2 2
Vest Rogaland Lensmannen i SuldalSuldal 2 0 1 0 0 0 1 1
Vest Rogaland Lensmannen i TimeTime 7 0 5 0 3 0 5 0
Vest Rogaland Lensmannen i Tysvær og BoknTysvær og Bokn 2 2 2 0 3 0 2 1
Vest Rogaland Lensmannen i VindafjordVindafjord 2 1 0 0 0 0 3 2
Vest Rogaland Lensmannen i SolaSola 8 4 9 7 8 3 7 3
Vest Rogaland Namsfogden i StavangerStavanger 394 170 335 39 266 20 236 65
Vest Rogaland Underfogden i HaugesundHaugesund 60 17 57 15 39 10 40 8
Sum Rogaland 578 229 493 90 406 62 371 112
Vest Hordaland Namsfogden i BergenBergen 496 111 586 121 445 116 539 141
Vest Hordaland Lensmannen i AskøyAskøy 6 4 15 5 4 2 6 2
Vest Hordaland Lensmannen i AustevollAustevoll 1 1
Vest Hordaland Lensmannen i Fjell og SundFjell,Sund 24 4 9 1 24 24 20 5
Vest Hordaland Lensmannen i BømloBømlo 6 1 3 1 0 0 3 2
Vest Hordaland Lensmannen i FitjarFitjar 0 1 0 0 0 0
Vest Hordaland Lensmannen i EtneEtne 0 0 2 0
Vest Hordaland Lensmannen i KvamKvam 3 0 2 1 3 3 2 3
Vest Hordaland Lensmannen i KvinnheradKvinnherad 18 2 17 0 15 0 2 1
Vest Hordaland Lensmannen i Lindås og MelandLindås 1 0 3 0 1 1 2 1
Vest Hordaland                " Meland 1 1 4 1 1 0
Vest Hordaland Lensmannen i OddaOdda 5 2 6 4 2 0 2 2
Vest Hordaland Lensmannen i OsOs 10 1 9 4 3 1 4 1
Vest Hordaland Lensmannen i OsterøyOsterøy 0 0 1 1 1 1 1
Vest Hordaland Lensmannen i RadøyRadøy 1 0 0 0 0 0 1
Vest Hordaland Lensmannen i StordStord 12 2 11 1 11 1 13 3
Vest Hordaland Lensmannen i SundSund 1 1 1 0
Vest Hordaland Lensmannen i SveioSveio 5 1 2 0 4 0 5 1
Vest Hordaland Lensmannen i TysnesTysnes 1 1 0 0 0 0
Vest Hordaland Lensmannen i Ulvik og GranvinUlvik 6 0 3 0 2 0 1
Vest Hordaland Lensmannen i VaksdalVaksdal 5 3 3 0 0 0
Vest Hordaland Lensmannen i VossVoss 10 3 9 3 7 4 10 2
Vest Hordaland Lensmannen i ØygardenØygarden 1 1 1 1 1 1 3 1
Vest Hordaland Lensmannen i UllensvangUllensvang 1 0 0 0
Vest Hordaland Lensmannen i Arna og ÅsaneBergen 200 36 111 16
Vest Hordaland Lensmannen i LaksevågBergen 343 35 249 29
Vest Hordaland Lensmannen i FanaBergen 151 25 142 36
Sum Hordaland 1 307 235 1 188 226 526 154 614 165
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i AskvollAskvoll 5 0 2 0 2 0
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i BremangerBremanger 10 0 2 0 2 0
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Vest Sogn og FjordaneLensmannen i EidEid 1 0 1 0
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i FloraFlora 16 4 5 1 3 3 8 2
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i GaularGaular 2 0 1 0
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i GloppenGloppen 1 1 1 0
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i Førde og NaustdalFørde 38 0 21 0 2 0 1 1
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i HyllestadHyllestad 2 0 1 0 0 0
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i HøyangerHøyanger 21 3 14 0 1 0 1
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i JølsterJølster 1 3 0 0 0 0 1
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i LusterLuster 2 0 0 0 2
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i LærdalLærdal 0 0 1 0
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i SeljeSelje 1 0 1 0
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i SogndalSogndal 5 2 3 0 2 0 1 1
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i Stryn og HornindalStryn og Horn. 2 0 1 0 2 1 1 1
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i VågsøyVågsøy 2 0 0 0 4
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i ÅrdalÅrdal 9 0 0 0 0 0 1
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i VanylvenVanylven 1
Vest Sogn og FjordaneLensmannen i FjalerFjaler 1
Sum sogn og fjord 109 12 58 2 19 4 22 5
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i AureAure 1 1
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i FrænaFræna 1 0 0 0 4 0 1 1
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i GiskeGiske 3 1 0 0 1 1
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i Gjemnes og EideGjemnes 1 0 0 0
Midt-Norge Møre og Romsdal              " Eide 1 1 0 0
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i HaramHaram 1 1 2 1 1
Midt-Norge Møre og RomsdalNamsmannen i Ulstein og HareidUlstein 6 1 0 0 2 1
Midt-Norge Møre og RomsdalKristiansund og Frei politistasjonKristiansund, Frei 56 17 45 16 30 25 13 5
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i AverøyAverøy 2 0 1 0 1 1 3 2
Midt-Norge Møre og RomsdalNamsmannen i MoldeMolde 56 17 27 7 13 3 17 10
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i NessetNesset 0 0 1 0 0 0
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i RaumaRauma 2 2 4 2 3 2
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i SmølaSmøla 1 0 1 1 0 0
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i SulaSula 17 8 11 0 5 2
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i SunndalSunndal 25 0 22 0 3 0 12 2
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i Surnadal og RindalRindal 6 0 0 0 0 0
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i SykkylvenSykkylven 2 0 2 0 2
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i TingvollTingvoll 2 1
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i VanylvenVanylven 1 0 0 0 2 1
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i VestnesVestnes 10 6 11 7 8 1
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i VoldaVolda 5 1 5 1 2 1
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i ØrstaØrsta 3 1 3 1 2
Midt-Norge Møre og RomsdalLensmannen i ÅlesundÅlesund 80 7 65 17 58 5 58 15
Midt-Norge Møre og RomsdalHalsa og TustnaHalsa 0 0 0 0 0 0
Midt-Norge Møre og RomsdalHalsa og TustnaTustna 0 0 4 1 0 0
Midt-Norge Møre og RomsdalStranda og NorddalStranda 2 0 1 0
Midt-Norge Møre og RomsdalStranda og NorddalNorddal 1 0 0 0
Midt-Norge Møre og RomsdalSund Aukra 2 0 2 0 1
Midt-Norge Møre og Romsdal                   " Midsund 1 0 1 0
Sum Møre og Roms 285 63 208 54 109 34 136 46
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i BjugnBjugn 2 0 2 0 1
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i FrøyaFrøya 1 0 1 0 7 2
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i Hemne og SnillfjordHemne, Snillfjord 3 2 0 0 3
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i HitraHitra 9 4 1 1 1 1
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i KlæbuKlæbu 6 4 1 0 3 0 3
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i MalvikMalvik 8 0 6 2 7 2 2
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i MeldalMeldal 3 0 4 1 3 0 3
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i MelhusMelhus 5 0 7 1 4
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i Midtre GauldalMidtre Gauldal 1 0 0 0 4
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i OppdalOppdal 7 0 6 4 7 3
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i Orkdal og AgdenesOrkdal 15 7 7 4 5 1 9 2
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i RennebuRennebu 0 0 1 0
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i RissaRissa 2 0 4 0 0 0 3 1
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i HoltålenHoltålen 1 0 1 0
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i RørosRøros 6 4 1 0 3 0 1
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i Selbu og TydalTydal 1 0
Midt-Norge Sør-Trønderlag                             "Selbu 3 2 0 0
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i SkaunSkaun 5 0 6 2 0 0 2
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i ØrlandØrland 1 1 0 0 2 1
Midt-Norge Sør-TrønderlagLensmannen i ÅfjordÅfjord 2 1 0 0 0 0
Midt-Norge Sør-TrønderlagNamsmannen i TrondheimTrondheim 893 88 770 107 343 58 451 75
Sum Sør-Trøn 964 109 827 125 365 62 503 85
Midt-Norge Nord-TrønderlagNamsmannen i Røyrvik, Grong og NamsskoganRøyrvik 1 0 1 0 0 0
Midt-Norge Nord-Trønderlag              " Grong 2 1 2 1 0 0
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i FrostaFrosta 6 2 0 0
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i Leksvik og MosvikLeksvik, Mosvik 2 1 3 2 2 1
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i InderøyInderøy 0 0 8 3 1
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Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i LevangerLevanger 9 3 12 9 9 5 20 10
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i MeråkerMeråker 2 1 0 0 1 1 1 1
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i NamdalseidNamdalseid 0 0 0 0 2 0 2
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i Namsos og FosnesNamsos 3 0 1 0 1 0 3 1
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensamnnen i FlatangerFlatanger 0 0 0 0
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i NærøyNærøy 4 3 4 2 2 1 2
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i SteinkjerSteinkjer 9 4 52 10 11 2
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i StjørdalStjørdal 8 7 11 6 12 7 12 2
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i VerdalVerdal 61 20 37 18 8 1
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i ViknaVikna 7 2 10 1 8 3 3 1
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i LekaLeka 1 0 0 0
Midt-Norge Nord-TrønderlagLensmannen i VerranVerran 0 0 24 3
Midt-Norge Nord-Trønderlag Lensmannen i SnåsaSnåsa 1 0 1 1 0 0
Sum Nor-Trøn 116 44 166 56 35 17 65 19
Bodø Nordland Lensmannen i Alstahaug og LeirfjordAlstahaug 3 2 8 3 13 7 5 5
Bodø Nordland Lensmannen i AndøyAndøy 0 0 3 0 7 1 5 2
Bodø Nordland Lensmannen i AnkenesNarvik 36 6 34 9 22 0 33 21
Bodø Nordland Lensmannen i BallangenBallangen 2 2 1 0 1 1
Bodø Nordland Lensmannen i BindalBindal 2 0 0 0 0 0 38 7
Bodø Nordland Lensmannen i BodøBodø 117 21 90 23 85 6 1
Bodø Nordland Lensmannen i Brønnøy og VevelstadBrønnøy 2 2 3 2 1 0
Bodø Nordland Lensmannen i BøBø 0 0 1 1 1 0 2 1
Bodø Nordland Lensmannen i EvenesEvenes 0 0 1 0 2 2 4 3
Bodø Nordland Lensmannen i FauskeFauske 20 0 5 0 5 0 17 2
Bodø Nordland Lensmannen i GildeskålGildeskål 0 0 0 0 2 0 1
Bodø Nordland Lensmannen i Grane og HattfjelldalGrane 1 0 0 0 0 0
Bodø Nordland              " Hattfjelldal 0 0 0 0 0 0 5 1
Bodø Nordland Lensmannen i HadselHadsel 2 0 0 0 5 2 1
Bodø Nordland Lensmannen i HemnesHemnes 3 0 2 0 1 0 2
Bodø Nordland Lensmannen i Herøy og DønnaDønna 0 0 0 0 2 1
Bodø Nordland              " Herøy 0 0 0 0 0 0
Bodø Nordland Lensmannen i Lurøy og TrænaLurøy 0 0 0 0 1 1
Bodø Nordland Lensmannen i Lødingen og TjeldsundLødingen 2 0 0 0 0 0 1
Bodø Nordland              " Tjeldsund 2 0 2 0 1 0
Bodø Nordland Lensmannen i MeløyMeløy 6 2 0 0 1 1 8 3
Bodø Nordland Lensmannen i NesnaNesna 1 0 2 0 0 0 2
Bodø Nordland Lensmannen i RanaRana 48 4 28 6 8 3 7 3
Bodø Nordland Lensmannen i RødøyRødøy 0 0 0 0 0 0 7 1
Bodø Nordland Lensmannen i Saltdal og BeiarnSaltdal, Beiarn 8 1 5 1 4 0 14 2
Bodø Nordland Lensmannen i SortlandSortland 28 6 21 4 17 0
Bodø Nordland Lensmannen i SømnaSømna 0 0 1 1 0 0
Bodø Nordland Lensmannen i SørfoldSørfold 6 1 1 1 0 0
Bodø Nordland Lensmannen i TysfjordTysfjord 1 0 1 0 1 1
Bodø Nordland Lensmannen i VefsnVefsn 16 2 7 0 11 1 3 2
Bodø Nordland Lensmannen i VegaVega 5 0 0 0 0 0
Bodø Nordland Lensmannen i Vest-LofotenVestvågøy 8 5 4 1 4 0 5 2
Bodø Nordland                     " Flakstad 1 1
Bodø Nordland Lensmannen i Værøy og RøstVærøy 2 2 1 0 0 0
Bodø Nordland                     " Røst 2 2 2 0 1 0
Bodø Nordland Lensmannen i VåganVågan 12 1 8 1 4 1 6 2
Bodø Nordland Lensmannen i ØksnesØksnes 3 2 5 2 0 0 3 0
Sum Nordland 338 61 236 55 200 28 171 58
Bodø Troms Lensmannen i BarduBardu 3 0 3 1 1 0 1
Bodø Troms Lensmannen i Berg og TorskenBerg, Torsken 1 1 1 0 0 0
Bodø Troms Lensmannen i HarstadHarstad 31 9 33 18 20 10 20 6
Bodø Troms Lennsmannen i KvæfjordKvæfjord 2 1 3 0 3 0 3 2
Bodø Troms Lensmannen i LenvikLenvik 5 3 14 8 3 0 3
Bodø Troms Lensmannen i MålselvMålselv 3 0 0 0 0 0 2
Bodø Troms Lensmannen i SalangenSalangen 0 0 2 0 0 0 3 3
Bodø Troms                  " Gratangen 2 2
Bodø Troms Lensmannen i SkånlandSkånland 4 1 3 3 0 0
Bodø Troms Lensmannen i TranøyTranøy 0 0 2 2
Bodø Troms Lensmannen i Sørreisa og DyrøySørreisa 1 0 2 2 2 1
Bodø Troms Namsfogden i Tromsø og KarlsøyTromsø 283 55 236 36 97 40 72 35
Bodø Troms Lensmannen i BalsfjordBalsfjord 3 0 1 0 1 0 2 1
Bodø Troms Lensmannen i KarlsøyKarlsøy 0 0 6 2 2 0 1 1
Hammerfest Troms Lensmannen i Nordreisa og KvænangenNordreisa 5 0 0 0 2 2 5 3
Hammerfest Troms Lensmannen i SkjervøySkjervøy 1 0 3 0 4 1 4 1
Hammerfest Troms Lensmannen i LyngenLyngen 2 0 2 1 1 0
Hammerfest Troms               " Kåfjord 0 0 1 0 2 0
Sum Troms 344 70 310 71 140 56 118 54

Svalbard Sysselmannen på Svalbard 0 0 0 0 1

Hammerfest Finnmark Lensmannen i AltaAlta 64 14 44 6 46 4 45 3  
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Hammerfest Finnmark               " Loppa 0 0 1 0 1 0
Hammerfest Finnmark Lensmannen i Berlevåg og GamvikBerlevåg 0 0 7 0 0 0 1
Hammerfest Finnmark               " Gamvik 2 0 10 7 3 1
Hammerfest Finnmark Lensmannen i HasvikHasvik 6 5 0 0 0 0 1
Hammerfest Finnmark Lensmannen i KarasjokKarasjok 0 0 4 1 3 1 3
Hammerfest Finnmark Lensmannen i KautokeinoKautokeino 0 0 1 1 1 0 2 2
Hammerfest Finnmark Lensmannen i LebesbyLebesby 7 0 1 0 1 0 1
Hammerfest Finnmark Lensmannen i MåsøyMåsøy 2 1 0 0 0 0
Hammerfest Finnmark Lensmannen i NessebyNesseby 1 0 3 1 0 0 3
Hammerfest Finnmark Lensmannen i NordkappNordkapp 10 1 10 3 2 0 4 2
Hammerfest Finnmark Lensmannen i PorsangerPorsanger 7 1 3 2 7 0 7 3
Hammerfest Finnmark Lensmannen i Sør-VarangerSør-Varanger 20 4 17 4 14 2 12 4
Hammerfest Finnmark Lensmannen i TanaTana 1 0 2 0 2 1 7
Hammerfest Finnmark Lensmannen i VadsøVadsø 18 2 11 1 12 0 7
Hammerfest Finnmark               " Vardø 7 0 0 0 0 0 1
Hammerfest Finnmark Lensmannen i BåtsfjordBåtsfjord 1 0 1 1 1 0
Hammerfest Finnmark Namsmannen i Hammerfest og KvalsundHammerfest 12 2 18 4 13 2 12 4
Hammerfest Finnmark               " Kvalsund 1 1 1 0 0 0
Sum finnmark 159 31 134 31 106 11 106 18  
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Vedlegg 3: Boligtilskudd fra Husbanken 
Boligtilskudd til etablering, tildelt av Husbanken. Antall boliger og antall saker med godkjenning for 
bostedsløse. 
 

Antall saker Antall boliger Antall saker Antall boliger Andel saker Andel boliger
Hele landet 246 1633 29 134 12 % 8 %

Regionkontor 1:
Oslo 83 1117 14 38 17 % 3 %
Arendal 67 121 4 21 6 % 17 %
Bergen 40 89 7 23 18 % 26 %
Trondheim 42 215 2 9 5 % 4 %
Bodø 4 27 1 1 25 % 4 %
Hammerfest 10 64 2 43 20 % 67 %

Antall saker Antall boliger Antall saker Antall boliger Andel saker Andel boliger
Hele landet 204 735 30 129 15 % 18 %

Regionkontor 1:
Oslo 86 256 14 63 16 % 25 %
Arendal 43 110 4 24 9 % 22 %
Bergen 37 130 8 20 22 % 15 %
Trondheim 27 161 2 13 7 % 8 %
Bodø 7 56 4 20 57 % 36 %
Hammerfest 4 22 2 9 50 % 41 %

Hele landet 854 31

Regionkontor :
Øst 324 5
Sør 126 -
Vest 231 19
Midt-Norge 100 3
Bodø 38 4
Hammerfest 35 -
*Fordelt etter hovedmålgruppe ved tildeling. Kan endres 

ved innflyttingstidspunktet

Tilskudd totalt
Tilskudd til 

bostedsløse

Antall boliger med tilskudd 2007*

2006
Tilskudd totalt Tilskudd til bostedsløse Andel bostedsløse

2005
Tilskudd totalt Tilskudd til bostedsløse Andel bostedsløse
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Vedlegg 4: Oversikt over prosjekter med tilsagn om Husbankens 
kompetansetilskudd 

Vedlegg 4a: Prosjekter per 31. desember 2005 
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Delmål 1 3 prosjekter knyttet til forebygging av utkastelser – 
videreføring av samarbeidsprosjektet "Færre 
utkastelser". 
Målet er å redusere antall utkastelser. Arbeide for økt 
stabilitet i boforholdene for målgruppa gjennom 
tilrettelagt oppfølging, videreutvikle 
samarbeidsrelasjoner mellom aktører, både innenfor 
bydelene så som øvrig tjenesteapparat, utleiere 
generelt, Boligbygg spesielt og private organisasjoner. 
Hver bydel har fått tilsagn på kr 400 000 hver.  
Prosjektene er planlagt for en treårsperiode. 
 
 

Oslo kommune 
ved bydelene 
- Grünerløkka 
- Sagene  
- Gamle Oslo 
 

1 200 000 
 

(3 x 400) 

RK Oslo 
 

Delmål 1 Prosjekt Telefoni: forebygging eller hindre 
utkastelser i kommunale utleieboliger. 
Prosjektet ønsker å prøve ut metoder for oppfølging av 
leietakere som mottar purring på husleieinnbetaling, 
ved direkte kontakt pr telefon. Man ønsker å se 
hvilken effekt en slik oppfølging får på antall 
begjæringer og hvordan det kan bidra til at husstander 
som har betalingsproblemer eller av annen grunn 
kommer i misligholdssituasjoner, får informasjon om 
hvor de kan søke bistand for å beholde boligen. 
Prosjektet har en varighet på seks måneder. 
Sluttrapport vil sannsynligvis foreligge før jul 2005. 
 

Oslo kommune 
Boligbygg KF 

    180 000 RK Oslo 
 

Delmål 1 Prøveprosjekt – oppfølging av folk som mottar 
begjæring om utkastelser.   Prosjektet vil prøve ut 
om direkte og muntlig kontakt til enkeltpersoner som 
mottar begjæring om utkastelser|, har effekt i denne 
forstand at de får bistand til å kontakte relevant 
hjelpeapparat og dermed bistand til å finne løsninger 
på grunnlaget for begjæringen. 
Prosjektet har en varighet på seks måneder. 
Sluttrapport vil sannsynligvis foreligge før jul. 
 

Namsmannen i 
Oslo 

    180 000 RK Oslo 
 
 
 
 

Delmål 1 Oppfølging av namsmannssaker Bydelen har satt 
seg samme mål som resultatmål 1 i den nasjonale 
strategien "På vei til egen bolig"; dvs. at de ønsker å 
redusere antall begjæringer om utkastelser med 50 % 
og videre antall gjennomførte utkastelser med 30 % 

Oslo kommune 
v/ bydel 
Østensjø 

   200 000 RK Oslo 

Delmål 1 Færre utkastelser av leieboere Prosjektets mål er 
ambisiøse og omfattende: 1. Tilby alle leieboere i 
Norge (primærgruppen) en info-kanal om rettigheter, 
plikter og muligheter til utkastelse. 2. Tilby alle 
leieboere i Oslo og Akershus (sekundærgruppen) som 
har fått varsel om utkastelse en kostnadsfri vurdering 
av saken. 3. Tilby sekundærgruppen juridisk og /eller 
økonomisk bistand i forbindelse med utkastelsessaken 
med formål å hindre utkastelsen blir effektuert. 

Leieboer- 
foreningen 

   750 000 RK Oslo 
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Rådgivningen skal være gratis eller meget rimelig. 4. 
Spre kunnskap om leieboeres rettigheter, plikter og 
muligheter i forbindelse med utkastelse til 1. 
linjetjenesten, utleiere og andre aktører 
(tertiærmålgruppen). 5. Gi en oversikt over hvordan et 
utvalg naturlige sammenligningsland innen EU har 
organisert lovgivningen og det praktiske arbeidet på 
dette feltet og vurdere om det kan/bør foreslås 
endringer som kan hindre unødvendige utkastelser 

Delmål 1 Hindre Utkastelser 
Bygger på rapporten fra hospiteringsarbeidet hos 
Namsmannen i Bergen (31.01.05), del 1. Del 2 er et 
samarbeidsprosjekt med Bergen kommune og 
Husbanken. Prosjektet er en gjennomgang av 
kommunens rutiner ved utkastelser og vil danne 
grunnlag for denne rapporten, hvor også forslag til 
eventuelle endringer av rutiner, bostøtteregler og 
lovverket (husleie, utkastelser) vil bli fremmet. 
Prosjektet forventes avsluttet høsten 2006. 
 

Bergen 
kommune 

 250 000 RK Bergen 

Delmål 1 Flerårig prøveprosjekt i Tromsø kommune hvor 
kommunen vil gi boveiledning/oppfølging av 
leietakere i kommunale boliger. Dette for å øke 
leietakernes kunnskap om boligen og forpliktelser ved 
å bo samt for å utvikle metode som vil gi leietakerne 
ferdigheter i blant annet naboskapsforpliktelser. 
Søknad om støtte på totalt 750.000 over 4 år. 

Tromsø 
kommune 

165 000 RK 
Hammerfest 

Delmål 1 ”Prosjekt utkastelser – et samarbeidsprosjekt 
mellom Skien kommune, Porsgrunn kommune og 
Namsmannen i Skien og Porsgrunn for styrking av 
oppfølgingsarbeidet ved utkastelsesbegjæringer.  
Hovedmål: 
- Gjennom etablering av forsterket bolig- og 
sosialfaglig satsing redusere antall 
utkastelsesbegjæringer og antall gjennomførte 
utkastelser ved Namsmannen i Skien og Porsgrunn 
innen utgangen av 2007. 
Delmål: 
- Kartlegge begjæringssakene for å få en oversikt over 
hva som kjennetegner sakene og eventuelle 
bistandsbehov. 
- Utvikle metoder på individ- og systemnivå for å 
motvirke begjæringer om utkastelse og for å bedre 
arbeidet i saker med foreliggende begjæringer. 
- Utvikle tettere samarbeid med det ordinære 
tjenesteapparat i begge kommuner slik at erfaring, 
kompetanse og samarbeidsstrukturer videreføres etter 
prosjektperiodens slutt. 
Under forutsetning av finansiering vil 
prosjektperioden vare ut 2007. 

Skien 
kommune 
Porsgrunn 
kommune 

248000 RK Arendal 

Delmål 1 
(men vil 
berøre alle 
delmål) 

Samarbeid med fylkesmannen i Troms og Finmark 
for å opprette kommunale nettverk – i 2005 med 
særlig fokus på utkastelser 
 
 
 

Kommuner i 
Nord-Troms og 
Finnmark 

100 000 RK 
Hammerfest 
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Delmål 1, 
(men også 
 2 og 3) 

Bostøtte; kartlegging av bruken av bostøtte sett i 
forhold til kommunal bostøtte og boligtilskudd. 
Hvorfor er det så mange kommunale beboere som 
faller utenfor statlig bostøtte. Konsekvenser av 
endring i boligtilskudd. 
 
 

Trondheim 
kommune 

135 000 RK Trondheim 

Delmål 1, 
(men også 
 2 og 3) 
 

Forebygge og redusere begjæringer og utkastelser. 
Miljøvaktmester for bedre bomiljø 

Verdal 
kommune 

450 000 RK Trondheim 

Delmål 1 
mest 
framtre-
dende (men 
kan også 
knyttes til 
de øvrige 
delmål).  

Boligsosial konferanse for kommuner i fylkene Aust 
Agder, Vest Agder og Telemark.  
Formål: 
Tilføre kommuner kompetanse om 
brukermedvirkning.  
Erfaringsutveksling bl.a. fra hospitering i Aarhus. 
Innformasjon om Husbankens og SHdir’s virkemidler 
i strategien.  
Aktører: 
Kommuner, fylkesmenn, brukerorganisasjoner 
Konferansen er gratis for deltakerne. 
Konferansen holdes 9. og 10. november 2005. 
 

Fylkesmannen i 
Aust Agder 

130 000 RK Arendal 

Ikke 
spesielt 
rettet inn 
mot 
strategien, 
men et 
boligsosialt 
prosjekt 
som har 
elementer 
av 
strategien i 
seg, særlig 
delmål 1. 

Migranorsk 
Boligmodul for voksne fremmedspråklige i et e-
læringsprogram som skal dekke innvandreres behov 
for informasjon om ulike boformer i Norge, gangen i 
boliganskaffelse, finansiering av bolig og råd om det å 
bo og bli boende i bolig. Modulen skal også gi 
begrepsforståelse og norskkunnskaper knyttet til 
boligprosessen. E-læringsmodulen skal formidles over 
Internet. 
Prosjektet forventes ferdig i februar 2006. 
 
 
 

Migranorsk AS 1 478 750 RK Oslo 

Delmål 2 Kartlegging av bostedsløse 
På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet 
har Husbanken initiert en ny nasjonal kartlegging av 
bostedsløse. Kartleggingen ble gjennomført i 100 
kommuner i uke 48 i 2005. Prosjektet gjennomføres 
av Byggforsk som også har gjort de to tidligere 
kartleggingene av bostedsløse (i 1996 og i 2003). For 
å gi et godt grunnlag for å sammenligne tallet på 
bostedsløse i Norge over en lengre periode, er de tre 
kartleggingene tilnærmet identiske. Rapporten vil 
foreligge i mai 2006. 
 

Byggforsk 1 000 000 Strategikont. 

Delmål 2 Fra fengsel til bolig 
Hovedprosjekt, jfr. gitt tilsagn til forprosjekt tidligere i 
2005. Forventa resultat:  
Å utvikle samarbeidsrutiner for direkte overgang fra 
fengsel til bolig. Ved hjelp av boligkonsulent i 
fengsel, bygge opp kunnskap og kompetanse i 
fengslene i forhold til boligfremskaffelse ved 

Oslo kommune 
v/ Helse- og 
velferdsetaten 

   950 000 RK Oslo 
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løslatelse. Implementere boligmappen som 
rutinemessig verktøy i Oslo fengsel 
 

Delmål 2 Bostedsløse fra fengsel.  Prosjektet har fått et tilsagn 
på til sammen kr 295 000, men resten ble tatt av 2004 
midlene. Forprosjektet skal kartlegge og øke 
kunnskapen om boligforholdene for innsatte som 
løslates fra fengslene. Utvikle rutiner for drive 
informasjonsarbeid inne i fengslene rundt muligheter 
og rettigheter på boligmarkedet. Rutinene skal prøves 
ut og ha overføringsverdi. Kartlegging av erfaringer 
om bruk av fremleie og betalingsutsettelsesplan i 
forbindelse med løslatelse. Etablere 
samarbeidsnettverk mellom Oslo fengsel og andre 
relevante aktører. Prosjektet skal forankres mot Oslo 
fengsel spesielt. Forprosjektet forventes avsluttet i 
løpet av 2005. Det forventes sluttrapport rundt 
årsskiftet. 
 

Oslo kommune 
ved Helse- og 
velferdsetaten 

   168 000 RK Oslo 
 

Delmål 2 1. Alle domfelte som blir løslatt med oppfølging fra 
prosjektet skal ha et botilbud. 2. Bedre samarbeid 
mellom de ulike instanser som er involvert i 
boligsosialt arbeid for å sikre gode og stabile 
boforhold for tidligere domfelte med oppfølging fra 
prosjektet. 3. I de tilfeller der oppfølging i bolig er 
nødvendig, skal samarbeidsrutiner for dette være 
etablert. 4. Utvikle metodikk som bidrar til å bedre 
boevnen hos innsatte i fengsel. Dette kan skje i et 
miljø hvor slik trening er en naturlig del av 
fengselshverdagen. Ansatte i kriminalomsorgen skal 
gis økt kompetanse innen området bosetting. 

Kriminalomsor
gen region øst 
v/ Oslo 
friomsorgskont
or og Oslo 
fengsel 

   500 000 RK Oslo 

Delmål 2  
 
(kan også 
knyttes til 
delmål 3 og 
kan ha 
effekt på 
delmål 5) 
 

Tre Stykker 05.  Workshop. Bygging av småboliger. 
Boligen skal være økonomisk og smart i forhold tilt 
bygging, drift og vedlikehold. Jobber med 
prefabrikasjonsmoduler for å utvikle et fleksibelt 
system. Strukturen skal kunne fungere både som en 
enkel enhet og som en fleksibel samling til et større 
kollektiv. Boligen er tenkt brukt til utsatte grupper på 
boligmarkedet som for eksempler rusmisbrukere, 
psykiatriske pasienter og personer med 
dobbeltdiagnoser - dvs. personer det er vanskelig å 
bosette innenfor det ordinære boligmarkedet. 
Resultatet av workshopen blir en test- og 
visningsmodell.  
Prosjektet skal være ferdig i august 2005. Det er et 
mål å få bygd denne type bolig i på egnet sted i 
Arendal som kan fungere som en visningsmodell. 
Målet er å presentere denne på boligssosial konferanse 
i Arendal i november 2005 (se punkt 3.5) 
 

Arkitektstudent
er ved NTNU i 
Trondheim 

115 000 RK Arendal 
 

Delmål 2, 
(men også 
 delmål 1)  
 

Forprosjekt: Kartlegge gjengangere blant kriminelle, 
mht bolig, arbeid, nettverk osv som er hjemhørende i 
Trondheim. Kartlegge samarbeidspartnere og 
samhandlingsmønster for de som jobber med 
målgruppa. Innhente erfaringer fra andre kommuner 
og Sverige. Definere målgruppa og kartlegge evt. 
aktuelle personer som kan være med i prosjektet. 

Trondheim 
kommune Sør-
Trøndelag 
Politidistrikt 

250 000 RK Trondheim 
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Beskrive organisering av hovedprosjekt, vurdere tiltak 
 

Delmål 2 Bolig ved løslatelse: Evaluering av 
samarbeidsavtale mellom Trondheim Fengsel og 
Trondheim kommune. 
Bakgrunn: Samarbeidsavtalen mellom Trondheim 
kommune og Trondheim fengsel blir ansett som både 
unik og en styrke for utviklingen av gode 
samarbeidsrelasjoner mellom de to aktørene. Gjennom 
å avtalefeste faste samarbeidsprosedyrer for å få 
bostedsløse innsatte i fengselet over i permanente 
boliger ved løslatelse, er det dannet et bra 
utgangspunkt for gode og effektive 
samhandlingsrelasjoner mellom instansene.  
Hensikten med denne utredningen er å evaluere 
avtalen knyttet til oppfølgingen av innsatte som 
forpliktende finnes i lover, rundskriv og reglement. 
Fungerer samarbeidet i praksis?  
Evalueringen ble avsluttet sept. 05, og rapport 
foreligger 

Sintef 
Kr 150.000 
fra Region-
kontor 
Trondheim 

Kr 150.000 
fra 

Husbankens 
Strategi-

kontor 

RK Trondheim 

Delmål 2 og 
3 

Plan for økt samhandlingskompetanse for å 
forebygge og bekjempe bostedsløshet  
Kompetanseoppbygging i kommunen i 
samhandlingskompetansen på dette komplekse feltet. 
Bedre samhandling mellom avdelinger, fagmiljøer, 
brukere og 2. linjetjenesten Folloklinikken og 
Kriminalomsorgen.  

Nesodden 
kommune 

    250 000 RK Oslo 

Delmål 3 Målgruppen for et dette utviklings- og 
kompetanseprosjektet er ungdom mellom 18 og 25 år 
etter opphold henholdsvis barneverninstitusjon og 
rusverninstitusjon. 
En vil fokusere på behovet for helhetlige tjenester 
knyttet til tiltak innen helse, bolig, økonomi og sosial 
fungering. 
Foreningen Blå Kors vil kjøpe boliger og leie ut til 
”gruppen” nevnt over 

Blå kors 
Stavanger og 
Stavanger 
kommune 

250.000 RK Bergen 

Delmål 3 Marisberg  
Arendal kommune har definert Marisberg – 
boligutvikling som et pilotprosjekt. Ambisjonen er å 
utforme et helhetlig boligområde med gode kvaliteter 
og som retter seg mot alle, også de mest 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbankens 
kvalitetskriterier for planlegging og gjennomføring av 
byggeprosjekter vil stå sentralt. I tillegg er det spesiell 
fokus på satsningsområdene i Boligsosial 
handlingsplan, som vil bli innarbeidet og bli en 
integrert del av planen. Dette tilsagnet skal brukes for 
å sikre kvalitetsarbeidet. 

Arendal 
kommune 

150 000 RK Arendal 

Delmål 3 Boligsosial handlingsplan 
Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen. 
Økt kunnskap om statlige virkemidler. 
En mer samordnet boligpolitikk mellom sektorene. 
Bedre utnytting av boligmassen i kommunen. 
Mer målrettet og effektiv bruk av virkemidler. 
Større effektivitet ved å samordne ressursene. 
Planen skal gi kommunen et godt styringsredskap og 
føre til handling, utvikling og kompetanseheving. 

Nome 
kommune 

80 000 RK Arendal 
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Planen skal inneholde en vurdering av tilrettelegging 
for samordning av deler av planen interkommunalt. 
Planen skal inneholde en vurdering av å opprette et 
interkommunalt boligkontor som skal behandle 
søknader om husbankmidler (lån, tilskudd og 
bostøtte), og evt. fordeler og ulemper ved en slik 
organisering. 
Antatt ferdigstillelse: Innen tidlig høst 2006 

Delmål 3 Fra rusinstitusjon til bolig   
Kartlegge boligforholdene til rusmisbrukere som er i 
institusjon. Utprøve metode for bedret infoutveksling 
mel institusjon og bydel. Prøve ut samarbeid mel 
bydel og rusmiddeletat. Utprøve metoder for 
oppfølging i bolig. Etablere samarbeidsrutiner med 
institusjon og frivillige org. 

Oslo kommune 
v/ bydel Gamle 
Oslo 

   750 000 RK Oslo 

Delmål 3 Utvikling og oppfølging i bomiljø. 
Bymisjonen har som mål å bistå boligsøkere med 
omfattende bistandsbehov, til å kunne etablere seg og 
bli boende i egen bolig. Bymisjonen vil være et 
supplement til kommunens tilbud til særlig 
vanskeligstilte boligsøkere og har som mål å bidra til 
at tidligere bostedsløse med rus og/eller 
psykiatriproblemer, kan få mulighet til en tryggere 
bosituasjon. 
Prosjektet har en varighet på tre år. 

Kirkens 
Bymisjon, Oslo 

    500 000 RK Oslo  

Delmål 3 
 

Kvinnehuset.  Prosjektledelse i forbindelse med 
etablering av ”Kvinnehuset”. Prosjektets mål er å 
etablere et eget bolig og omsorgstilbud til kvinner 
med alvorlige rusproblemer. ”Kvinnehuset” er et 
botilbud med samlokaliserte ordinære, fullverdige 
leiligheter sentralt i Bodø, i et ordinært bomiljø.  
Prosjektleder for ”Kvinnehuset” skal også ha ansvaret 
for en endring og videreutvikling av 
miljøarbeidertjenesten i Bodø. Denne skal ha ”base” i 
samme bygg som ”Kvinnehuset”. I tillegg skal også 
samarbeidet med Frelsesarmeen utvides/videreutvikles 
(oppfølging i bolig).  Kommunen har mottatt midler til 
videreutvikling/styrking av oppfølgingstjenesten fra 
SHDIR/Fylkesmannen.   
Prosjektperiode: 01.08.05 – 31.07.06 
 

Bodø 
kommune 

400 000 RK Bodø 

Delmål 3  
 
(kan også 
knyttes til 
delmål 2, 
kan ha 
effekt på 
delmål 1 og 
5) 
 
 

Hospitering i Århus. for booppfølgingstjeneste/ 
miljøarbeidertjeneste i kommuner i Aust Agder. 
Hensikten er å få økt forståelse og kompetanse hos 
den enkelte deltaker på ulike tilnærmingsmåter på 
oppfølging i bolig til mennesker med særskilt 
utfordrende adferd og/eller livsførsel. 
Hospiteringen foregår i uke 39/05. Rapport skal 
foreligge innen 31.10.05. Det skal være et 
arbeidsseminar innen 31.12.05 der temaet vil være 
erfaringsoverføring til andre kommuner. 

Kommuner i 
Aust Agder.  

75 000 RK Arendal  
 

Delmål 3 
mest 
framtre-
dende (men 
kan også 

Boligsosial handlingsplan. 
Formål:  
Økt kunnskap om boligbehov i kommunen. Økt 
kunnskap om statlige virkemidler. En mer samordnet 
boligpolitikk mellom sektorene. Bedre utnytting av 

Bø kommune 80 000 RK Arendal 
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knyttes til 
de øvrige 
delmål).  

boligmassen i kommunen. Mer målrettet og effektiv 
bruk av virkemidler. Større effektivitet ved å 
samordne ressurser.  
Prosjektets omfang: 
Boligsosial handlingsplan og planarbeid for tiltak for 
etablerte rusmisbrukere skal samordnes når det gjelder 
kartlegging og forslag til boligtiltak for denne 
gruppen.  

Planen skal inneholde en vurdering av tilrettelegging 
for samordning av deler av planen interkommunalt.  

Planen skal inneholde en vurdering av å opprette et 
interkommunalt boligkontor som skal behandle 
søknader om Husbankmidler (lån, tilskudd, bostøtte) 
og fordeler/effekten av et slikt kontor.  

I gjennomføringen legges det opp til tilrettelegging for 
samordning av deler av planen interkommunalt. 

Aktører: 
Prosjektgruppa består av representanter fra ulike 
fagområder i kommunen. 
Sluttrapport: 
BSHP og sluttrapport forventes å være ferdig våren 
2006 
 

Delmål 3, 
(men også 
 delmål 1)  
 

Kartlegge vha BOKART rusmisbrukere/bostedsløse 
på Røros, samt kartlegge mulige boliger for disse på 
bakgrunn av veldig sentralisert bosettingsmønster for 
omsorgsboliger. Det er behov for å se på tilpasninger 
til hardt klima og verneverdig bebyggelse. Jobbe for å 
forebygge og redusere begjæringer og utkastelser.  
 

Røros 
kommune 

100 000 RK Trondheim 

Delmål 1,2 
og 3 

”Tiltak mot bostedsløshet i Verdal - effektmåling” 
Dette er et nytt delmål som bygger videre på et 
tidligere innvilget prosjekt, rapportert i 3 kvartal.  
Hele prosjektet vil da ha 3 mål;  
1. Redusere omfanget av begjæringer om utkastelse 
fra bolig og gjennomførte utkastelser.  
2. Prøve ut ordning med kommunal  
miljøbase/miljøvaktmester 
3. Gjennomføre en måling på om oppfølgingen av de 
vanskeligstilte gir innsparinger for kommunen. 
Samarbeidsprosjekt mellom Namsmannen i Verdal, 
Verdal boligbyggerlag AL, Kriminalomsorgen, og 
kommunen. 
Prosjektet forventes avsluttet 31.12 07 
 

Verdal 
kommune 

530 000 RK Trondheim 

Delmål 1,2 
og 3 

Oppfølging av ungdom i bolig 
Kompetansetilskudd til utvikling og opplæring i 
boveiledning med ungdom for å forebygge utkastelser. 
1. Forebygge utkastelse ved at flere ungdommer 
oppnår selvstendighet i bolig og at flere får bedre 
grunnlag for å begynne i tiltak som arbeide og/eller 
opplæring. 
2. Avklare tjenestenivå/ansvar og se på 
hensiktsmessig tverretatlig ressursbruk. 
3. Felles forståelse om de boligsosiale utfordringer og 
et bedre samarbeid for å fremskaffe varige boliger for 

Kristiansund 
kommune 

100 000 RK Trondheim 
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bostedsløse 
Målsetting - boveiledning:  
- økt boerne og livskvalitet 
- bedre mulighet for deltakelse i arbeid / aktivitet 
- forebygge institusjonsopphold 
- forebygge utkastelser fra egen bolig 
- forebygge rekruttering til rusmiljøer 
 Prosjektet skal være ferdigstilt 30.06.06 

Delmål 5 Småhus 
Utvikle et lite bolighus som kan brukes til bolig for 
vanskeligstilte. Prosjekt ”Småhus” skal gi preg av et 
lite hus og ikke en brakkelignende løsning. 
Utforming av boligen skal være tilpasset dagens 
arkitektur og utforming, og skal inneholde alt av 
nødvendig inventar for å kunne eksistere i den vanlige 
hverdag.  
Tegnestua arkitektkontor forsøker å velge en standard 
på møbler, utstyr og annet inventar som er 
designmessig pent og brukervennlig. De mener å ha 
funnet løsninger som vil gi brukergruppen en mulighet 
til å velge alternative interiørfarger og en viss 
mulighet av møbelvalg.  
Planlagt ferdigstilt innen 31.3.2006 

Tegnestua 
arkitekt- 
kontor 

250 000 RK Arendal 

Delmål 5 Prosjekt BoSatt.  FRIO har som myndiggjøring og 
integrasjon av beboer som målsetting for 
booppfølgingen. Medvirke til at beboer gradvis tar 
styring med eget liv. Integrering gjelder i sitt nærmiljø 
både fysisk og sosialt. Med en egen oppsøkende 
booppfølgingstjeneste vil FRIO være et viktig 
supplement til kommunens/bydelens egne tilbud og 
bidra til å skape en tryggere bosituasjon for de 
tidligere bostedsløse.   
Prosjektet har en varighet på tre år. 
 

Frelsesarmeen 
Oslo 

    500 000 RK Oslo  

Delmål 2, 3, 
4 og 5. 
 

Utviklingsarbeid.  Tilskudd til videre utvikling av 
tjenestetilbud, metoder og erfaringsutveksling, 
innenfor en videreføring av prosjekt bostedsløse. 
Husbanken er med i prosjektgruppen. 
En sluttrapport ventes å foreligge i løpet av høsten 
 

Bergen 
kommune 

250 000 RK Bergen 
 

Delmål 2, 3, 
4 og 5. 
 
 

Skaffe bolig til bostedsløse.  Etablering av botilbud 
og aktivitetssenter for 15 rusmisbrukere, samt akutt 
overnattingstilbud for kvinner i rus og prostitusjon. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, 
Stor-Bergen boligbyggelag og Bergen kommune. En 
del avklaringer mellom Kirkens Bymisjon og Bergen 
kommune må avklares for at dette skal kunne 
realiseres. 
 

Stiftelsen 
Kirkens 
Bymisjon, 
Bergen 

450 000 RK Bergen 
 

Delmål 2,3 
og 5 

Bolig med nogo attåt.  Etablere et helhetlig tilbud til 
rusmisbrukere, basert på differensierte tjenester. 
 

Kirkens 
sosialhjelp 

500 000 Strategiktr. 

Delmål 2,3 
og 5 

1. Etablere botilbud 
Etablere differensierte bo- og oppfølgings-
/aktivitetstilbud til voksne som har/har hatt problemer 
med rus (kombinasjonen rus/Psykiske lidelser) og 

Harstad 
kommune 

300 000 RK Bodø 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

trenger hjelp til å stabilisere tilværelsen etter soning 
og behandling 
 
2. Bistand til unge 
På det forebyggende området bistå ”Utsatt” ungdom 
som trenger hjelp til å etablere et selvstendig 
voksenliv uten rus og kriminalitet 
 

Alle delmål Kartlegging av bostedsløse 
På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet 
har Husbanken initiert en ny nasjonal kartlegging av 
bostedsløse. Kartleggingen ble gjennomført i 100 
kommuner i uke 48 i 2005. Prosjektet gjennomføres 
av Byggforsk som også har gjort de to tidligere 
kartleggingene av bostedsløse (i 1996 og i 2003). For 
å gi et godt grunnlag for å sammenligne tallet på 
bostedsløse i Norge over en lengre periode, er de tre 
kartleggingene tilnærmet identiske. Rapporten vil 
foreligge i mai 2006. 
 

Byggforsk 600 000 Strategiktr. 

Alle delmål Stimulans til deltakelse i kommunenettverk 
Regionkontor Oslo tilbyr sine kommuner å søke 
kompetansetilskudd på kr 30 000. Tilskuddet skal 
benyttes til å dekke kostnader knyttet til deltakelse i 
nettverkene og til å gjennomføre ønskete samlinger 
eller lignende i kommunene.  Tilskuddet forutsetter at 
deltakelse i kommunenettverket er forankret i 
kommunens ledelse. Foreløpig har kun en kommune 
søkt om tilskudd. 

Nesodden 
kommune 

     30 000 RK Oslo 

 Alle delmål Bomiljønett.  Bomiljønett skal fremme fagutvikling 
og fagmiljø innen bomiljøarbeid og fungere som 
ressursbase overfor praksisfelt, organisasjoner og 
beslutningstakere. Fagutviklingen skal ta 
utgangspunkt i praktisk virkelighet, og utvikle 
anvendbare arbeidsmetoder.  
 
Det er tre temaområder som skal fungere sammen: 
webområde, nettverk og fagutvikling.  Innledningsvis 
etableres det fora for fellesskap og debatt. Etter hvert 
kartlegges og systematiseres eksisterende 
erfaringsmateriale, og det opprettes dialog mellom 
praksisfelt, nettverksgrupper og FoU-miljø. Kartlagte 
ressurser og gode eksempler formidles via Web-
området. Bomiljønett er forankret i de kommunale 
samarbeidspartnere Bergen Kommune (Bergen Bolig-
og byfornyelse), Oslo kommune (helse og velferd), 
Trondheim kommune (Bolig og 
byfornyelseskontoret).  Prosjektlederen er knyttet til 
Bergen Bolig og byfornyelse.   
Felles søknad på kr 750.000 til RK Oslo, Bergen, 
Trondheim og Strategi. Delvedtak på kr 150.000 gitt 
fra RK Trondheim 
  
Prosjektet forventes å være ferdig 31.12.07.  
 
 

Trondheim 
kommune 
(Bolig og 
byfornyelses-
kontoret) 
 
 

 150 000 RK Trondheim 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Alle delmål Auke kompetanse for å skape felles forståing og 
ansvar for bustadar til vanskeligstilte. Jamfør Lost 
§ 3-4 med merknader” og ”Tverrfagleg ansvar for 
oppfølging av personar med behov for bistand i det 
å bu” 
Prosjektets mål: Å tilby egnede boliger til ulike søkere 
med behov for kommunal bolig.  Prosjektet skal 
klargjøre tildelings- og oppfølgingsrutiner.  Vurdere 
hvem som er målgrupper i det boligsosiale arbeidet.  
Andre del går ut på å gi oppfølging av personer med 
rus og/eller psykiske problem.  Tilsatte som gir 
bistand til andre grupper i dag skal få opplæring i 
miljøterapeutisk arbeid for nye grupper, samt at også 
tilsatte innen sosial og psykiatritjenesten skal være 
målgruppe for denne opplæringen. 
Prosjektet skal være ferdigstilt høsten 06 

Ørsta 
kommune 

200 000 RK Trondheim 

Alle delmål ”Utvikling av studieplan for boligsosialt arbeid” 
Prosjektets mål: 
Å utarbeide studieplan som blir godkjent av 
avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag, 
høgskolen i Sør-Trøndelag med dertil hørende offisiell 
eksamen.   
Å forberede oppstart av en utdanning i boligsosialt 
arbeid som kan starte opp april 2006. 
 

Høyskolen i 
Sør-Trøndelag 

123 000 RK Trondheim 

Alle delmål ”Felles tildeling av bo-og tjenestetilbud, samt 
kvalitetssikring av midlertidig husvære” og 
”Personalbase som utgangspunkt for miljøarbeid 
og oppfølgingstjeneste til rusmiddelmisbrukere 
(ambulerende team)”  
Et bedre og mer helhetlig bo-og tjenestetilbud til unge 
voksne med rusmiddelproblematikk, med tanke på 
motivering til behandling og egen permanent bolig.  
Det skal også gi økt kompetanse og tilnærmingsmåter 
for målgruppen på tvers av fagområder og 
kommunegrenser. På tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer på tjenester for brukere med 
rusmiddelproblematikk.  For brukerne skal prosjektet 
gi bedre livskvalitet og styring over eget liv. 
Prosjektet vil bli koordinert gjennom styrings og 
arbeidsgruppen for revidering av boligsosial 
handlingsplan Bjugn og Ørland. 
Prosjektet skal utrede mulighet for samarbeid mellom 
Bjugn og Ørland kommune, og samarbeid med politiet 
i de to kommunene. 
Prosjektet avsluttes des. 2007 

Ørland 
kommune 

200 000 RK Trondheim 

Alle delmål Bomiljønett. Utvikling av database for bomiljø.  
Samarbeidsprosjekt mellom Oslo, Bergen og 
Trondheim. Husbankens Oslokontor har 
koordineringsansvar,   
Prosjektet skal være ferdigstilt høsten 07 
 

Samarbeids-
prosjekt 
mellom Oslo, 
Bergen og 
Trondheim.  
 

150.000 
samarbeid 

mellom 
flere region-

kontorer 

Flere 
regionkontor 

Alle delmål Tilskudd til utvikling av Boligsosial handlingsplan 
Namdalseid kommune 
 
 
 

Namdalseid 20 000 RK Trondheim 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt  

Prosessledelse i boligsosialt arbeid. 
Prøveprosjekt hvor et antall kommuner i Troms og 
Finnmark deltar med 2-3 fra hver kommune, til 
sammen 20 personer. Deltakerne tar for seg en 
boligsosial utfordring i sin kommune og skal lage en 
prosessplan for hvordan denne kan behandles. Dette er 
et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken Bodø og 
Hammerfest samt kursarrangøren. Gjennomføres med 
3 samlinger i løpet av høsten 2005. 
 

Utviklings-
kompetanse AS 

200 000 RK 
Hammerfest 
 

Bosteds-
løshet 
generelt 

Prosjekt nabohjelp.  Arbeider for trygghet, trivsel og 
samhørighet i boområder, med et NIMBY-prespektiv. 

Stiftelsen 
Nabohjelp 

500 000 Strategiktr. 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt  

Tilskudd til kommunene som deltar i 
”Prosessledelse i boligsosialt arbeid” 
Tilskudd til opphold for kommune som deltar i 
arbeidsseminarene som går over tre samlinger høsten 
2005.  Prosessplanene vil omhandle forskjellig felt 
innenfor boligsosialt arbeid som for eksempel: 
boligsosial handlingsplan med spesiell fokus på 
bostedsløse, interkommunalt samarbeid om boliger for 
spesielle grupper, boligbehov og – løsninger 
 
 

Alta, Storfjord, 
Tromsø, 
Lenvik, 
Lavangen, 
Målselv og 
Sørreisa 
kommuner 

100 000 RK 
Hammerfest 

Alle delmål 
 
 

Nettverk. Stimulere kommunene til å delta i 
nettverksarbeid gjennom delvis dekning av 
reiseutgifter for til sammen 11 kommuner i Nordland 
og Sør-Troms  
 

Kommuner i 
Nordland og 
Troms som 
deltar i nettverk 

100 000 RK Bodø 
 

Alle delmål Oppfølgingstjeneste. Prosjektet skal etablere en god 
oppfølgingstjeneste for utsatte grupper i Narvik 
kommune med særlig prioritet til de bomiljøer som er 
omfattet av Boligsosial handlingsplan. Prosjektet skal 
sørge for helhetlig tjeneste for formidling, utbedring 
og oppfølging av boligtjenester. 
 

Narvik 125 000 RK Bodø 
 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt 

Boligsosial handlingsplan.  Bodø kommune har fått 
tilskudd til å utarbeide ny boligsosial handlingsplan, 
der bostedsløshetsproblematikk er et sentralt tema. 
Kommunene utarbeidet i 2002/2003 en ”forenklet” 
utgave av Boligsosial handlingsplan. Kommunen 
foretok da ingen samlet kartlegging av boligbehov. I 
det arbeidet som nå pågår i kommunen benyttes 
Bokart som kartleggingsverktøy.  
Kommunens arbeid i forhold til de mest utsatte 
gruppene på boligmarkedet har vært basert på et nært 
samarbeid med de frivillige organisasjonene.  
Frelsesarmeen driver hhv. natthjem og hybelhus og 
Kirkens Bymisjon driver et botilbud. En viktig del av 
arbeidet med boligsosial handlingsplan vil være å 
vurdere innhold i og omfang av de eksisterende tiltak 
sett i lys av bl.a. behovskartleggingen. Videre vil et 
utvidet samarbeid med disse organisasjonene rundt 
oppfølging i ordinær bolig være et sentralt tema. 
Kommunenes rusplan og psykiatriplan evalueres og 
boligdelen tas inn i boligsosial handlingsplan. 
Kommunens har trukket inn ulike 

Bodø 
kommune 

 200 000 RK Bodø 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

brukerorganisasjoner/pårørendeorganisasjoner tidlig i 
prosessen 
Prosjektet skal løpe ut 2005. 
 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt 

2 boligsosiale handlingsplaner  
Utarbeidelse av lokal boligsosial handlingsplan. Dette 
innebærer kartlegging av vanskeligstilte på 
boligmarkedet og hvilke bolig- og oppfølgingsbehov 
disse har. Tverretatlig prosjektgruppe skal utarbeide 
planen med forslag til tiltak. Arbeidet med den 
boligsosiale handlingsplanen vil følge Husbankens 
opplegg og antas å være ferdig i 2005. 
 

 
Kåfjord 
kommune  
 
Kautokeino 
kommune 

 
50 000 

 
 

75 000 

RK 
Hammerfest 
 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt   

3 boligsosiale handlingsplaner.   
 

Kommunene 
Time 
Vågsøy 
Flora 

 
80 000 
80 000 

100 000 

RK Bergen 
 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid uten 
spesiell 
innretting 
mot men 
med 
relevans for 
arbeidet 
med 
bosteds-
løshet 

Krympende byer 
Forskning på steder i krise i Finnmark, forskning for å 
finne tiltak som kan dempe fraflytting, forfall og 
stagnasjon med særlig fokus på hva dette gjør med et 
sted hvor det ofte er de ressurssterke som flytter. 
 
 

Norsk Institutt 
for by- og 
samfunns-
forskning 

200 000 RK 
Hammerfest 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

”Bomiljø i samiske områder” 
 Formålet med prosjektet er utarbeidelse av 
policydokument for arbeid med boligpolitiske 
problemstillinger i samiske områder. 
Samarbeidsprosjekt mellom Sametinget og 
Husbanken. Det er gjennomført et fagseminar for hele 
Sametinget samt representanter fra Husbanken for å 
øke kompetansen i prosjektgruppa om samisk 
tilnærming til samfunnsplanlegging.  
 

Sametinget og 
Husbanken 

50.000 RK 
Hammerfest 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

For ytterligere å styrke opplæringsmodulen ”Bo i 
Norge” skal det utvikles en ordliste og legges inn 
oversettelse på ytterligere tre språk, 

Migranorsk AS 241 000 RK Oslo 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

Det skal sees på sammenhenger og ulikheter mellom 
resultater fra de nasjonale kartleggingene av 
bostedsløse gjort av Byggforsk og kartleggingen gjort 
av kommunene i de boligsosiale handlingsplanene, 
som i stor grad samsvarer med registreringen i Bokart. 

Byggforsk 62 500 RK Oslo 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

Aktiv bolig 2005 – 2006 
Målsetting er å etablere og prøve ut alternative 
boligløsninger for bostedsløse og boligsøkere som 
trenger noe annet enn det ordinære boligmarkedet kan 
tilby. 

Aktbo    300 000 RK Oslo 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

Bostedsløses kontaktflate  
Analyse av dobbeltregistreringer vil gi viktig 
informasjon. Den kan vise et mer nyansert bilde av 
hvor mange og hvem de bostedsløse er i kontakt med. 
I forbindelse med videreutviklingen av BOKART er 

Byggforsk    106 250 RK Oslo 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

dette viktige opplysninger. Analyse vil si noe om 
hvem dagens registreringer i BOKART ikke fanger 
opp. Denne analysen vil gi grunnlag for å beslutte 
videre arbeid i forhold til videreutviklingen av 
BOKART. 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

E-læring for BOKART   
Forenkling av innsalgsjobben for Husbanken til 
kommunene, men også en forenkling av opplæringen i 
kommunene. Kommunene skal bli bedre i stand til å 
klare seg selv. 

TietoEnator    142 500 RK Oslo 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

Konflikthåndtering i bomiljø .  
Målet er å bidra til gode bomiljøer i boligområdene i 
Oslo gjennom å etablere lokale konflikthåndterere i og 
prøve ut en sentral konflikthåndteringstjeneste. 
Prosjektet fikk tilskudd i 2004 til et forprosjekt. 

Oslo kommune 
v/ Helse og 
velferdsetaten 

    250 000 RK Oslo 

 



 47

Vedlegg 4b: Prosjekter per 31. desember 2006 
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Delmål 1 Tiltak mot bostedsløshet/Samarbeid mot færre 
utkastelser 
Samarbeider med bydelene Sagene og Gamle Oslo i 
videreutvikling og etablering av metoder for 
oppfølging overfor beboere og med 
erfaringsutveksling og kompetanseoverføring. Videre 
forutsettes det at bydel Grunnerløkka sammen med de 
øvrige 2 prosjektbydelene viderefører 
kontaktperson/er namsmannen og utleiere for å sikre 
oppfølging overfor beboere som av ulike grunner 
misligholder leieforholdet. 
 

Oslo kommune  
Bydel Gamle 
Oslo 

400 000 Region Øst 

Delmål 1 Tiltak mot bostedsløshet/Samarbeid mot færre 
utkastelser 
Samarbeider med bydelene Sagene og Gamle Oslo i 
videreutvikling og etablering av metoder for 
oppfølging overfor beboere og med 
erfaringsutveksling og kompetanseoverføring. Videre 
forutsettes det at bydel Grunnerløkka sammen med de 
øvrige 2 prosjektbydelene viderefører 
kontaktperson/er namsmannen og utleiere for å sikre 
oppfølging overfor beboere som av ulike grunner 
misligholder leieforholdet 

Oslo kommune   
Bydel 
Grunnerløkka 

400 000 Region Øst 
 

Delmål 1 Tiltak mot bostedsløshet/Samarbeid mot færre 
utkastelser 
Samarbeider med bydelene Sagene og Gamle Oslo i 
videreutvikling og etablering av metoder for 
oppfølging overfor beboere og med 
erfaringsutveksling og kompetanseoverføring. Videre 
forutsettes det at bydel Grunnerløkka sammen med de 
øvrige 2 prosjektbydelene viderefører 
kontaktperson/er namsmannen og utleiere for å sikre 
oppfølging overfor beboere som av ulike grunner 
misligholder leieforholdet 

Oslo kommune 
bydel Sagene 

400 000 Region Øst 
 
 
 
 

Delmål 1 Namsfogden ønsker å fortsette prosjektet for 2005 i en 
noe annen form og målestokk. De ønsker å bidra 
ytterligere til at resultatmålet med 30 prosent 
reduksjon av antall gjennomførte utkastelser nås for 
hele Oslo innen utgangen av 2006. De ønsker å ringe 
på samtlige begjæringer om utkastelser i Oslo, ikke 
bare begjæringer i utvalgte bydeler. 
 

Namsfogden i 
Oslo 

200 000 Region Øst 

Delmål 1 
Færre 
begjæringer 
og 
utkastelser 

Formålet med prosjektet skal være å redusere 
omfanget av begjæringer og gjennomførte utkastelser 
ved å utvikle bedre rutiner. 
 

Gjøvik 
kommune 

52.500 Region Øst 

Delmål 1 
Kontra 
utkastelser 

Prosjektmidler over en toårsperiode. I løpet av 2008 
skal antall begjæringer om utkastelse være redusert 
med 50 % og antall utkastelser med 30 %. Et vesentlig 
element for å nå målet til være å skape bedre 
kommunikasjon mellom beboer, huseier, 
namsmannen, sosialtjenesten og kemneren. 
 

Moss 
kommune 

900.000 Region Øst 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Delmål 1 Færre utkastelser, skal avslutte arbeidet i løpet av 
2007 og det forutsettes at det blant annet arrangeres en 
erfaringskonferanse for å formidle erfaringene fra 
arbeidet i disse 3 bydelene. Gamle Oslo bes om å 
arrangere konferansen. 

Oslo kommune 
Bydel Gamle 
Oslo 

34.000 Region Øst 

Delmål 1 ”Hindre utkastelser” - Tiltak for å redusere tallet på 
bostedsløse i Stavanger. 
 
Prosjektet har som målsetting at ingen som bor 
innenfor prosjektområdet skal få krav om og/eller blir 
kastet ut uten at tiltak er prøvd ut på forhånd. Det er 
gjort et valgt om å konsentrere seg om noen bydeler i 
Stavanger på bakgrunn av resultat fra rapport 
”Levekår i Stavanger” (2006).  
 
Prosjekt forventes ferdigstilt innen 31.03.08 

 
Stavanger 
kommune 

 
500 000 

Region Vest 

Delmål 1  Hindre utkastelser i Bergen 
 
Husbanken og Bergen kommune(seksjon for sosial og 
barnevern, gjeldsrådgivingstjenesten, BBB (boligeier) 
og Boligetaten) sitter i styringsgruppen. Namsmannen 
er invitert inn i prosjektet. Prosjektet omfatter de 
kommunale utleieboligene i Bergen. Prosjektet 
etablerer samhandlingsrutiner i alle bydelene i 
forbindelse med utkastelse. En prosjektmedarbeider 
driver oppsøkende virksomhet. Det er utarbeidet 
informasjonsbrosjyrer. 
Prosjektet skal etter planen avsluttes i 2007 

Bergen 
kommune 

 
500 000 

Region Vest 

Hovedmål 1 
om å 
forebygge 
bostedsløsh
et 

Utrede behov for perioden 2007-18 når det gjelder 
1. Forslag til differensierte og forebyggende tiltak 
mens barna er foreldrenes omsorgsansvar 
2. Utrede fremtidige behov når det gjelder bolig og 
tjenester ved utflytting fra 
foreldre/fosterhjem/institusjon ved fylte 18 år 
3. Utvikling av nytt metodeverktøy for å kunne ha en 
systematisert (anonymisert) oversikt på systemnivå, 
over behovene til målgruppen. 
 

Kongsberg 
kommune 

425.000 Region Sør 

Resultatmål 
1 

”Prosjekt utkastelser” 
Gjennom etablering av en forsterket bolig- og 
sosialfaglig satsing å redusere antall 
utkastelsesbegjæringer og antall gjennomførte 
utkastelser ved Namsmannen i Skien og Porsgrunn 
innen utgangen av 2007. 
Kartlegge begjæringssakene for å få oversikt over hva 
som kjennetegner sakene og eventuelle bistandsbehov. 
Utvikle metoder på individ- og systemnivå for å 
motvirke begjæringer om utkastelse og for å bedre 
arbeidet i saker med foreliggende begjæringer. 
Utvikle tettere samarbeid med det ordinære tjeneste-
apparatet i begge kommuner slik at erfaring, 
kompetanse og samarbeidsstrukturer videreføres etter 
prosjektperiodens slutt. 
SHdir gir tilskudd.  
De ønsker prosjekt i 3 år, har nå fått midler for to år 
dvs. ut 2008.  
 

Skien og 
Porsgrunn 
kommuner 

742000 Region Sør   
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Strategien 
På vei til 
egen bolig, 
men på 
denne 
samlingen 
var det 
fokus på 
delmål 2. 

Kommunenettverk i Sogn og Fjordane – består av 7 
kommuner (Askvoll, Førde, Sogndal, Vågsøy, 
Bremanger, Flora, Høyanger) var avholdt i april 
Tema - delmål 2 i Strategien og Husbankens 
virkemidler. Kriminalomsorgen Vest og representant 
fra Vik Fengsel deltok på samlingen. 
 
 

7 kommuner 
deltar 

kr. 39868 Region Vest 

Strategien 
På vei til 
egen bolig, 
men på 
denne 
samlingen 
var det 
fokus på 
delmål 2. 

Kommunenettverk i Rogaland – består av 9 
kommuner (Sandnes, Stavanger, Sola, Eigersund, 
Karmøy, Gjesdal, Klepp, Time, Haugesund) var 
avholdt i mars. Tema – delmål 2 i Strategien og 
Husbankens virkemidler. Kriminalomsorgen Sør og 
representanter fra forskjellige fengsler i Rogaland 
deltok på samlingen. 
 
 

9 kommuner 
deltar 

Kr. 85463 Region Vest 

Delmål 2 Tilrettelegge for utarbeiding av samarbeidsavtaler 
mellom kommuner og fengslene. Arbeide for 
etablering av kontaktpersoner i fengsel og kommuner 
vedrørende bolig til innsatte. Etablere rutiner for 
videre samarbeid.  
 

Kriminal-
omsorgen 
nord/øst 

500.000 Region Øst 

Delmål 2 Formålet er å etablere et prosjekt for å gi 
Østfoldanstaltene og Østfold friomsorgskontor økt 
kompetanse gjennom en boligveileder som kan 
iverksette tiltak som kartlegging av bosituasjonen, 
intensivere samarbeidet rundt etablering av egen bolig 
og gi økt kompetanse til øvrige ansette. 
 

Kriminal-  
omsorgen 
region øst 

500.000 Region Øst 

Delmål 2 Formålet med prosjektet er gjennom økt bolig- og 
sosialfaglig satsning både inne i fengslene og i 
samarbeid med bydelene å redusere antall innsatte 
med Oslo-tilhørighet som er uten bolig ved løslatelse. 
 

Oslo kommune 
helse og 
velferdsetaten 

580.000 Region Øst 

Alle hoved-
målene i 
strategien. 
Hovedfokus 
på 
resultatmål 
2 

Hjemløs – men på vei til egen bolig 
Tiltaket har som siktemål å hjelpe den enkelte til å 
takle utfordringene de møter på vei til egen bolig. Det 
er behov for stor grad av individuell tilpasning for at 
den enkelte skal få det eierforholdet til boligen som er 
nødvendig. Prosjektet vil være en utredning for å lette 
overgangen mellom institusjon og egen bolig samt å 
redusere de utfordringene ”På randen av å bo” 
rapporten fra Rokkansenteret tegner. 

Blå Kors/ 
Borgestad-
klinikken 

250.000 Region Sør 

Resultatmål 
2 og 5 

Prosjekt Fri 
Målet er å hjelpe løslatte etter endt soning til et verdig 
liv uten kriminalitet og rus gjennom å tilby 
treningsleilighet. Det vil være oppfølging på 
døgnbasis i treningsleilighetene. Etter en tre – seks 
måneders periode skal deltakerne ut i selvstendig 
leiligheter som blir deres med mulighet for ambulant 
oppfølging ved behov. Prosjekt Fri skal også sørge for 
at deltakerne kommer inn i arbeidstrening/aktivitet og 
på sikt i lønnet arbeid. 
Prosjektet er et samarbeid med Drammen kommune, 
Helse og rehabilitering, Kriminalomsorgen og 

Stiftelsen 
Kirkens 
Bymisjon 
Drammen 

430.000 for 
2006 

Region Sør 
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Regionkontor 
 

Husbanken 
Prosjektet er planlagt driftet ut 2009, og vil bli 
evaluert siste driftsår. 

Resultatmål 
2, 3 og  
5 med mest 
vekt på 2. 

”Boløsning for de mest vanskeligstilte” 
Utvikling av boligløsninger for den absolutt mest 
krevende delen av boligbrukere i Norge; bostedløse, 
rusmisbrukere og brukere med svært dårlig boevne. 
Utvikle små praktiske og kostnadseffektive boliger 
som krever lite energi og vedlikehold og er praktiske å 
yte bistand i. 
Utviklet etter prinsippene ”Robust, Trygt og Trivelig” 
Antatt ferdig april 2007.  

Lindal 
Eiendom 

400000 Region Sør 

Resultatmål 
2, 3 og  
5 med mest 
vekt på 2. 

”Småhusserien 1 og 2” 
Skaffe alle mennesker en rimelig, robust, trygg og 
trivelig bolig. Tilby kommuner ferdig innredet 
småhus. 
Ferdig oppsatt visningsmodell oppsatt i begynnelsen 
av februar 2007 

Småhus Ltd. 250000 Region Sør 

Alle, med 
mest vekt 
på 2 

Erobring - 
Ny start etter soning 
Sikre den sårbare overgangsfasen fra fengsel til det 
ordinære li Kirkens sosialtjeneste tenker helhetlig 
rundt oppfølging av de som blir løslatt.  Bolig er en 
viktig bit sammen med nettverksbygging 
fritidsaktiviteter og arbeid.  Samtidig skal en sørge for 
at personer med rusproblematikk får nødvendig 
utredning/behandling vil her være en av oppgavene.  
Prosjektet forutsetter tverrfaglig og tverretatlig 
samarbeid, hvor naturlige samarbeidsparter vil være 
kommune og Kriminalomsorgen.  Prosjektet vil også 
bestå av et forprosjekt som skal sikre 
samarbeidsavtaler med de ulike etater.  Boligavtaler, 
utarbeide program for aktiviteter, forberede 
arbeidsinnsats samt bygge opp relasjoner mens 
personen sitter i fengsel. 

Jarlegården 
Kirkens 
Sosialtjeneste 

700 000 Region Midt-
Norge 

2 Formålet med prosjektet er å videreutvikle gode 
rutiner og gode samarbeidsrelasjoner på 
saksbehandlernivå mellom Trondheim fengsel og 
Trondheim kommune.  
 
 

Trondheim 
kommune 

56 000 Region Midt-
Norge 

Målsetting 
2 er mest 
fremtredend
e. Kan også 
knyttes til 
3, 4 og 5. 

Frivillighetsprosjektet 
 Målsettingen er å forebygge bostedsløshet ved å 
styrke og koordinere samarbeidet mellom frivillige 
organisasjoner, Kriminalomsorgen, Tromsø fengsel og 
Tromsø kommune. Det planlegges oppsøkende 
virksomhet mot målgruppen som er personer med rus 
og/eller psyk. problemer og som er gjengangere i 
fengselsvesen og behandlingsinstitusjoner. 
Prosjektperiode er 3 år (2006-2008). Prosjekter er 
også støttet av SHdir. 
 

 
Tromsø 
kommune 

 
270.000 

 
Region 
Hammerfest 

Målsetting 
3 samt 
generell 
kompe-
tanseheving 

”Rusopplæringa i Finnmark – 2006” gjennomført i 
Kirkenes 1. og 2. nov. Målgruppe er kommunalt 
ansatte i Finnmark som arbeider med rusmisbrukere. 
Programmet i år har særlig fokus på helhetstenkning 
der bolig og boligoppfølging er viktige elementer. 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
50.000 

Region 
hammerfest 



 51

Hoved-
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delmål 
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Regionkontor 
 

i 
boligsosialt 
arbeid.  
 

Arbeidsutvalget i Rusforum Finnmark planlegger og 
arrangerer konferansen, her sitter representanter fra 
Fylkesmannen, Husbanken, kommuner, spesialist-
helsetjenesten, brukerorganisasjoner. 
 

Spesielt 
delmål 3 

Videreføring av prosjektledelse i forbindelse med 
etablering av ”Kvinnehuset”, et helhetlig/varig bo- og 
omsorgstilbud til kvinner med omfattende 
rusproblematikk. Tiltaket skal i 2007 doble 
kapasiteten (fra fire til åtte boenheter) 

Bodø 
kommune/ 
Frelsesarmeen 

280.000 Region Bodø 

Resultatmål 
2, 3 og  
5 med mest 
vekt på 3. 

”Boligsosial utdanning” - 10 studiepoeng. Fokus på 
rus og psykiatri. Kurset skal utvikle en dypere 
forståelse og videreutvikle kunnskaper om boligsosialt 
arbeid.  
Målgruppen er ansatte i kommuner som arbeider med 
personer med psykiske lidelser og rusproblemer. 40 
studenter fra kommuner i Agder og Telemark. 
Gjennomføres vårhalvåret 2007.  

Folkeuni-
versitetet 

400000 Region sør 

Knyttes til 
resultatmål 
2 og 3 i 
strategien. 
Vil også 
kunne ha 
effekt på 
resultatmål 
1og 5. 
Resultatmål 
3 er mest 
framtredend
e. 

Hospitering 
Prosjektets mål 
Fylkesmannen i Vest Agder søker om 
kompetansetilskudd til hospitering i Aalborg i uke 39 
for 10-12 miljøarbeider fra 6 kommuner i Vest Agder. 
Disse 6 kommunene har fått tilskudd fra SHdir til 
boligsosialt arbeid. Det arbeides med egnede boliger 
for tidligere bostedsløse. Det er ansatt miljøarbeidere 
som, sammen med brukerne, skal utvikle metoder for 
å styrke boevnen på alle plan.  
Målsettingen med hospiteringen: 

• Inspirasjon. 
• Fremme annerledes tenkning. 
• Styrke nettverket til miljøarbeiderne på tvers 

av kommunegrenser. 
Prosjektet ferdig innen oktober 2006. Rapport innen 
31.12.2006 
 

Fylkesmannen i 
Vest Agder (til 
kommunale 
deltakere) 

70 000 Region Sør 

Knyttes til 
resultatmål 
3 og 5 i 
strategien. 
Vil også 
kunne ha 
effekt på 
resultatmål 
2. 
Resultatmål 
3 er mest 
framtredend
e. 

Prosjekt ”Forebyggende bostedløshet”. 
Prosjektets mål 
Grimstad kommune ønsker å være i forkant av 
utviklingen. Hvert år kommer flere ”ut fra 
barnevernet”, mange ungdommer som trenger en form 
for tiltak eller støtte. Det er bred politisk enighet om å 
satse på forebyggende arbeid. Hvis denne gruppen tas 
bedre vare på i denne tidlige usikre fasen, er det 
prosjektets mål at antall unge bostedsløse blir redusert. 
Det legges vekt på tett samarbeid med forskjellige 
instanser. Barneverntjenesten i kommunen er en 
hovedsamarbeidspartner. Øvrige samarbeidspartnere 
er sosialtjenesten, oppfølgingstjenesten, acetat og 
kommunens saksbehandler for Husbankordninger. De 
ønsker også en referansegruppe som kan gi råd og 
veiledning med deltakelse fra bl.a. Husbanken og 
Bufetat. 
Grimstad kommune ønsker å kjøre prosjektet over to 
år med oppstart i august 2006. 
 
 

Grimstad 
kommune 

400 000 Region Sør 
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Knyttes til 
resultatmål 
2 og 3 i 
strategien. 
Vil også 
kunne ha 
effekt på 
resultatmål 
1og 5. 
Resultatmål 
3 er mest 
framtredend
e. 

Hospitering 
Prosjektets mål 
Fylkesmannen i Telemark søker om 
kompetansetilskudd til å gjennomføre en 
hospiteringsordning etter samme opplegg som 
Fylkesmannen i Aust Agder har gjennomført. 
Imidlertid ønsker de å se på andre 
booppfølgingsløsninger, for eksempel Altbo i 
Gøteborg. Deltakelse fra kommuner samt 
representanter fra Fylkesmannen og Husbanken. 
Forutsetninger for tilskuddet 
Målsettingen med hospiteringen: 

• Inspirasjon. 
• Fremme annerledes tenkning. 
• Styrke nettverket til miljøarbeiderne på tvers 

av kommunegrenser. 
• Erfaringsutveksling. 

Prosjektet ferdig innen oktober 2006. Rapport innen 
31.12.2006. 

Fylkesmannen i 
Telemark (til 
kommunale 
deltakere) 

70 000 Region Sør 

Strategien 
På vei til 
egen bolig., 
men 
1.samling 
var det 
fokus på 
delmål 2. 
2.samling 
var det 
delmål 3 

Kommunenettverk i Hordaland – består av 8 
kommuner (Askøy, Kvinnherad, Odda, Fjell, Meland, 
Stord, Os og Bergen). 2 nettverksmøter er avholdt. En 
todagers samling (mars) og en 1-dagssamling (mai). 
Første samling: Tema - delmål 2 i Strategien og 
Husbankens virkemidler. Kriminalomsorgen Vest og 
representanter fra Bergen Fengsel deltok på 
samlingen. 
Andre samling: Tema – delmål 3  
 
 
 

8 kommuner 
deltar. 

Kr.74964 Region Vest 

Resultatmål 
4 og 5 

Kartlegging av bruk av midlertidige botilbud/hospits i 
Trondheim kommune.  
 
Å sikre fokus på bruk av korttidsleie og at det er 
aktuell kunnskap om området slik det er skissert i 
målkravene i ”På vei til egen bolig”. 
 
Kunnskap fra kartlegginga skal være grunnlag for 
forslag om alternative løsninger for personer som av 
ulike grunner står uten bolig. 
 
Der det brukes døgnovernatting skal det velges aktører 
i leiemarkedet som har kvalitetsavtale med 
kommunen. 
 
Prosjektperiode er satt opp til 5 måneder.  Ferdigstilles 
innen 1.9.2006. 

Trondheim 
kommune 

110000 Region Midt-
Norge 

Resultatmål 
2, 3 og  
5 med mest 
vekt på 5. 

”Boligkontakten”. Å bosette flere vanskeligstilte i det 
private markedet og bruke dette virkemiddelet i 
samspill med tildeling av kommunale bolig- og 
tjenestetilbud, samt lån- og tilskuddsordninger. Slik at 
sirkulasjonen øker og ventetiden på bolig reduseres. 
Teste ut det private markedet metodisk. 
Gjennomføre en systematisk metodebeskrivelse som 
kan brukes videre som virkemiddel i det boligsosiale 
arbeidet med bostedsløse. 

Kristian-sand 
kommune 

225000 Region Sør 
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At virkemiddel rettet mot det private utleiemarkedet 
kan bety en økt differensiering av kommunens hjelp til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Bruke økt kunnskap om boligmarkedet til å gi bistand 
ved realisering av startlån/tilskudd slik at flere kan eie 
egen bolig. 
Utnytte det private leiemarkedet slik at man i 
samarbeid med Kriminalomsorgen og Helseforetaket 
bedre kan motarbeide bostedløshet ved løslatelse og 
utskrivning fra institusjon. 
SHdir innvilget tilskudd. Mottatt midler for et år 
(2007). Ønsker prosjektet ut 2008. 

Resultatmål 
2, 3 og  
5 med mest 
vekt på 5. 

”Prosjekt Egen bolig” 
På individnivå; Bevegelse fra bostedsløshet/ 
midlertidig botilbud til egen bolig eid eller leid, og at 
deltakerne skal bli i stand til å bo og bli boende i 
denne bolig.  
- Sikre stabil inntekt 
- Kartlegge behov, ressurser og ønsker 
På samfunnsnivå: Utvikle en løsningsorientert og 
myndiggjørende metoder og tiltak for oppfølging av 
personer i midlertidig bolig og effektiv samhandling 
for å avskaffe bostedsløsheten. Få oversikt over 
mulighetene innenfor det eksisterende 
tjenesteapparatet.  
SHdir har innvilget tilskudd.  
Prosjektperiode på 18 mnd. Ferdig sommeren 2008. 

Skien 
Diakonale 
Senter 

630 000 Region Sør 

Resultatmål 
2, 3 og  
5 med mest 
vekt på 5. 

”Utvikling av robust, trygg og trivelig etablerer-
bolig”.  
Å finne frem til en robust, trygg og trivelig boløsning 
som løser brukernes (kommunenes) behov). 
Å bringe norsk boligbygging et skritt videre mht. 
boligeiers krav til pris, god bestandighet og enkelt 
vedlikehold, samtidig som beboerens behov i forhold 
til estetikk, funksjonalitet og trivsel blir ivaretatt.  
Utvikle en boenhet på ca 55 kvm med antatt 
utsalgspris på ca. kr 430.000 inkl. mva. eks. 
tomtekostnad og grunnarbeid. Avhenger av endelig 
størrelse og tekniske fasiliteter.  
Dokumentere kvalitetene en bolig som er bygget etter 
dette prinsippet vil inneha med tanke på utvikling av 
et produkt rettet mot sheltering i nød- og 
katastrofeområder, og slumrenovasjon i den 3. verden. 

EPS-bygg 400 000 Region Sør 

Alle 
målsettinge
ne med 
hovedvekt 
på delmål 5 

Bolig – sosial inkludering av rusmisbrukere. Et 
prosjekt med målsetting om å styrke og utvikle og 
ikke minst samordne tjenestetilbudet til innbyggerne, 
og da med fokus på de bostedsløse samt de som har 
behov for oppfølging i egen bolig. I prosjektet 
samarbeider enhetene sosial, rus, psykiatri, flyktning, 
omsorg og boligstiftelse. Tilskuddet gitt til 
delfinansiering av prosjektlederstilling. 
Som en del av prosjektet skal kommunens boligsosiale 
handlingsplan rulleres.     
Prosjektperiode 01.11.06 til 01.11.09. Sluttrapport 
skal foreligge 31.12.09. 
 

Sortland 
kommune 

600.000,- 
fordelt over 
tre år 
 
 

Region Bodø 
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Delmål 1, 2 
og 3 

Boligsosialt program - Bekjempe bostedsløshet med 
særlig vekt på å redusere antall utkastelser og bidra til 
bedre rutiner for bosetting fra hhv fengsel og 
institusjon til varig bolig. 
 

Oslo kommune 
bydel Grorud 

550.000 Region Øst 

Delmål 1, 2 
og 3 

Utvikling av boliger for personer med lav boevne. 
Prosjektets mål: 
Utvikling av boligløsninger for den absolutt mest 
krevende delen av boligbrukere i Norge; bostedløse, 
rusmisbrukere og brukere med svært dårlig boevne.  
Problemstillinger som må løses (ref. robust, trygg og 
trivelig.) 

1. Det vil kreves helt spesielle tekniske 
løsninger for hver enkelt boenhet med tanke 
på: Vann, varme/strøm, 
brannsikkerhet/sikkerhet generelt, lyd, 
effektivitet/praktisk bruk (både for bruker og 
serviceapparat) 

2. Ivareta forskjellige brukergrupper med 
sprikende behov 

3. Mobilitet 

4. Boligene må raskt kunne settes opp når det 
kreves (bygge- og leveringstid ned mot 1-2 
mnd) 

5. Fleksible løsninger (alene eller flere sammen) 

6. Utforming som gjør at de kan representere og 
se ut som et hjem sammen med mobilitet og 
løser tekniske problemstillinger 

7. Akseptabel kvadratmeterpris. Standardiserte 
løsninger og prefabrikkering. 
Finansieringsordning som er attraktiv for 
kommunene 

Husbanken Region Sør har som mål å se 
sammenhengen mellom boligkvalitet og boligsosialt 
arbeid. Husbanken vil støtte prosjekter som bidrar til 
boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet hvor 
Husbankens kvaliteter er ivaretatt. Dersom man kan få 
utviklet en liten bolig som har et fleksibelt 
bruksområde spesielt tilrettelagt for de mest 
vanskeligstilte på boligmarkedet og som innehar 
Husbankens kvaliteter vil dette være en bolig som kan 
være med på å oppfylle regjeringens mål om at alle 
skal bo godt og trygt 

Lindal 
Eiendom 

200000 Region Sør  

Delmål 1, 2 
og 3 

Utrede behov for perioden 2007-18 når det gjelder 
1. Forslag til differensierte og forebyggende tiltak 
mens barna er foreldrenes omsorgsansvar 
2. Utrede fremtidige behov når det gjelder bolig og 
tjenester ved utflytting fra 
foreldre/fosterhjem/institusjon ved fylte 18 år 
3. Utvikling av nytt metodeverktøy for å kunne ha en 
systematisert (anonymisert) oversikt på systemnivå, 
over behovene til målgruppen. 
 

Kongsberg 
kommune 

425.000 Region Sør 
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Delmål 1, 2 
og 3 

Målet med prosjektet er å etablere botilbud med 
nødvendige tjenester for enslige (rus/psykiatri). 
Prosjektet vil omfatte planlegging og prosjektering, 
fremskaffelse og etablering av boliger og tjenester. 
Dette innebærer bl.a. et aktivt og bevisst arbeid mot 
brukere, naboer og nærmiljø.  
 

Målselv 
kommune 

350 000 Region Bodø 

Spesielt 
resultatmål 
1, 2, 3 og 5 

Prosjektet skal etablere en god oppfølgingstjeneste for 
utsatte grupper i Narvik kommune med særlig prioritet 
til de bomiljøer som omfattes av Boligsosial 
handlingsplan. Prosjektet skal i løpet av 2007 bl.a. 
jobbe frem en helhetlig plan for 
rehabilitering/sanering av et svært belastet boområde i 
Narvik, herdunder legge til rette for varige og egnede 
botilbud til de som i dag bebor dette området. 
Sluttrapport skal foreligge innen 31.12.2007 

Narvik 
kommune 

150.000,- Region Bodø 

1, 3 og 5 Alternativ skole i tillegg til bo og 
arbeidstreningstilbud for ungdom i risikosone. 
Kommunen ønsker å tilby 6-8 grunnskoleplasser og 2-
4 videregående skoleplasser. Ved siden av etableres 
det også et bo- og arbeidstreningstilbud til unge 
voksne. Målet; gi et helhetlig tilbud som omfatter 
skolegang, botrening og arbeidstrening som skal 
dyktiggjøre ungdommen slik at de kan klare seg selv i 
voksenlivet. Et samarbeid mellom grunnskole, 
videregående skole, sosialetat m. barnevern, slt-
tjeneste og ppt. Kompetansetilskudd gitt til 
delfinansiering av prosjektlederstilling. 
Som en del av prosjektet skal kommunens boligsosiale 
handlingsplan rulleres.    
Prosjektperiode november 2006 til desember 2008. 
Sluttrapport skal foreligge 31.12.08 

Brønnøy 
kommune 

400.000,- 
fordelt over 
to år 

Region Bodø 

1 og 3 Styrking av samarbeid mellom sosialtjenesten, 
psykiatritjenesten og hjemmetjenesten samt 
boligstiftelsen – dvs. de som leverer tjenester til 
beboere i boliger som er øremerket unge mennesker 
med dobbeltdiagnose rus/ psykiatri. Kommunen leier 
inn et konsulentfirma som skal lede de involverte 
tjenester gjennom en prosess som skal hjelpe 
kommunen med å koordinere tjenestene samt avdekke 
og nedfelle felles holdninger som tjenesteyterne skal 
ha som grunnlag for sitt arbeid. Prosjektperiode fra 
01.04.07 til 31.11.07. Sluttrapport skal foreligge 
31.12.07. 

Vestvågøy 
kommune 

200.000,- Region Bodø 

Delmål 2 og 
3 

Selvhjelpshuset – et boligprosjekt i regi av WayBack. 
Utvikle en mal og metode for å kunne bistå beboeren 
på en slik måte at de kan flytte i egen bolig. WayBack 
vil legge stor vekt på individuell plan og gjennom 
denne kunne trekke inn adekvat hjelp for hver enkelt 
beboer for å finne frem til den beste løsning for hver 
enkelt. WayBacks målsetting er å legge til rette for et 
liv for den enkelte slik at de vil kunne mestre det å bo 
for seg selv uten rus og kriminalitet. 
 
 
 

Way Back 300 000 Region Øst 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Delmål 
2,3,4 og 5 

Fra hospits til permanente boliger i Stavanger 
 
Kommunen ønsker å avskaffe langtids hospitsbruk. 
Særlig vil de unngå at ungdom under 25 år må 
plasseres på hospits. Det skal tilføres 20 boliger, og i 
tillegg etableres to hybelhus for rusavhengige.  
Prosjektet avsluttes i 2008 

Stavanger 
kommune 

500 000 Region Vest 

Spesielt 
delmål 2, 3 
og 5 

Prosjekt bostedsløse1 
Etablere differensierte bo- og oppfølgingstilbud til 
voksne som har/har hatt problemer med rus 
(kombinasjon rus/psykiske lidelser) og trenger hjelp til 
å stabilisere tilværelsen etter soning og behandling. 
 

Harstad 
kommune 

150 000 
 

Region Bodø 

Spesielt 
delmål 2 og 
3 

Prosjekt: ”Samarbeid med Kriminalomsorgen og 
behandlingsinst” 
Prosjektet har som mål  
å etablere/utvikle et samarbeid med 
Kriminalomsorgen med sikte på å få til etablering i 
varig bolig for de som kommer ut etter endt soning 
- styrke samarbeidet med spesialisthelsetjenesten 
- parallelt utvikle/fremskaffe egnede boliger for 
målgruppen 
 

Rana kommune 400 000 Region Bodø 

Målsetting 
2, 3, 4 og 5 
samt 
generell 
kompetanse
heving i 
boligsosialt 
arbeid 
 

 
Studietur for deltakerne i kommunenettverkene i 
Finnmark, Troms og Nordland. En representant fra 
hver kommune som forplikter seg til etter studieturen 
å informere i egen kommune. Studieturen går til 
Bergen og Meland kommuner. Samarbeid mellom 
Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark samt 
Husbanken Bodø og Hammerfest. 
 
 

 
Husbanken 

 
80.000 

Region 
Hammerfest 

Delmål 2 og 
3 

”Gode naboer” 
Forprosjekt for etablering i Tromsø for de som løslates 
fra fengsel eller utskrives fra institusjon og som 
ønsker støtte og bistand for å kunne etablere seg i det 
ordinære boligmarkedet. 

Kirkens sosial-
tjeneste 

 
200.000 

Region 
Hammerfest 

Delmål 2 og 
3 

Planlegging og prosjektering av ettervernsboliger og 
natthjem for rusmisbrukere i Alta kommune 

Alta kommune  
500.000 

Region 
Hammerfest 

Delmål 3 og 
4 

Rokkansenteret, evaluering av boligdelen av 
Dagsverket. Dagsverket er eit treårig prosjekt ved 
ALF AS, senter for arbeidslivsforberedelse i Bergen 
og er et lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige.  
Husbanken ønsket å vite hvordan brukerne av denne 
typen lavterskeltilbud bor og få mer kjennskap til om 
det er mange bostedsløse eller hospitsbrukere som 
bruker tiltaket. 
Slutt rapport foreligger. Husbanken.no/bostedslose 

Rokkan-
senteret 

91 500 Region Vest 

Delmål 3 og 
5 

Ein heim for alle – Prosjektet ble opprettet på 
bakgrunn av funnene i den boligsosiale 
handlingsplanen. 
 

Time kommune  
400 000 

Region Vest 

                                                      
1 Prosjektet ble etablert i 2005 og fikk kompetansetilskudd i 2005. P.g.a. rammesituasjonen ble tildeling av midler til 
prosjektet fordelt over to år. 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Målsetningen for prosjektet er at alle i Time skal 
kunne bo trygt og godt. Hovedmålgruppen er personer 
med rus- og psykiske problemer, men også andre 
vanskeligstilte på boligmarkedet vil bli prioritert. 
 
Prosjektet forventes ferdigstilt i 2009. 

Resultatmål 
3 og 5 

Rusforum Nordland – Årskonferanse 2006 
Rusforum Nordland er en møteplass og en 
interesseorganisasjon som skal bidra til å bedre og 
utvikle rusfeltet i Nordland. Et viktig bidrag er 
Rusforum Nordlands årlige konferanse hvor det er et 
tett samarbeid med Nordland Legeforening. De to 
siste år har boligsosialt arbeid vært tema på 
konferansen 
 

Rusforum 
Nordland 

25 000 Region Bodø 

Knyttes til 
hovedmål 
”Motvirke 
at folk blir 
bostedløse” 

”Videre- og ideutvikling” i boligtiltak. 
Prosjektets mål 
Videre- og ideutvikling for boligtiltak for til sammen 
25 bostedsløse rusmisbrukere som er etablert i hhv. 
Kongensgt. 76 og Ægirsvei 14. Dette ønskes oppnådd 
gjennom en studie- og hospiteringstur til Tromsø for 
personalet ved tiltakene, sentrale personer i 
kommuneadministrasjonen, byutviklingsenheten og 
politikere. Man ønsker å lære om hvordan Tromsø 
kommune har løst utfordringer knyttet til drift av 
liknende tiltak. Det ønskes spesielt fokus på hvordan 
man kan implementere tjenester til målgruppen for 
tiltaket i det ordinære kommunale tjenesteapparatet, 
hvilke organisatoriske og faglige grep som er foretatt, 
og politiske prosesser i forkant av dette.  
I tillegg vil erfaringsutveksling med personell i 
Tromsø som arbeider med samme brukergruppe, men 
under en annen organisering være en viktig 
målsetting.  
Prosjektet ferdig innen juni 2006. Rapport innen 
31.12.2006 

Kristiansand 
kommune 

80 000 Region Sør 

Alle 
 

Boligsosial handlingsplan 
Prosjektets mål 

• Kartlegge behov for boliger med bistand og 
tilrettelegging i hver enkelt kommune 

• Utrede boligsosiale tiltak i hver enkelt 
kommune. 

• Utrede interkommunale løsninger for 
boligsosiale tiltak. 

• Omsette plan til handling. 
Oppstart innan 1. oktober 2006. Beregnet ferdig plan 
innan 30. september 2007. 
 

Vest 
Telemarkrådet 
som består av 7 
kommuner 
(Fyresdal, 
Hjartdal, 
Kviteseid 
Nissedal, 
Seljord, Tokke 
og Vinje) 

225 000 Region Sør 

Alle hoved-
målene i 
strategien. 

Gjennomføre intern veiledningsprosess og studietur 
for å oppnå bedre helhetlig koordinering og større 
tverretatlig kunnskap om strategien På vei til egen 
bolig. 

Sandefjord 
kommune 

100.000 Region Sør 

Alle hoved-
målene i 
strategien. 

Bedre det tverrsektorielle samarbeidet i kommuner 
som deltar i kommunenettverkene gjennom fagdager, 
konferanser, hospitering, studieturer etc. relatert til 
strategien. 
 

Holmestrand, 
Nøtterøy, 
Kongsberg, 
Ringerike, Lier 
kommune 

30.000 til 
hver 
kommune 

Region Sør 



 58

Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Alle 
resultat-
målene 

Region Øst tilbyr sine kommuner å søke 
kompetansetilskudd på k r 30.000. Tilskuddet skal 
benyttes til å dekke kostnader knyttet til deltakelse i 
nettverkene og til å gjennomføre ønskete samlinger 
eller lignende i kommunene. Tilskuddet forutsetter at 
deltakelse i kommunenettverket er forankret i 
kommunens ledelse.  
 

Gjerdrum, Ås, 
Frogn, 
Skedsmo, 
Nittedal, 
Ullensaker, 
Vestby, 
Eidsvoll, 
Aurskog-
Høland, 
Rælingen 
kommune 

30 000 til 
hver 
kommune 

Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Region Øst tilbyr sine kommuner å søke 
kompetansetilskudd på k r 30.000. Tilskuddet skal 
benyttes til å dekke kostnader knyttet til deltakelse i 
nettverkene og til å gjennomføre ønskete samlinger 
eller lignende i kommunene. Tilskuddet forutsetter at 
deltakelse i kommunenettverket er forankret i 
kommunens ledelse.  
 

Sarpsborg, Ski, 
Rygge, 
Fredrikstad, 
Halden, Moss 
kommune 

30 000 til 
hver 
kommune 

Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Region Øst tilbyr sine kommuner å søke 
kompetansetilskudd på k r 30.000. Tilskuddet skal 
benyttes til å dekke kostnader knyttet til deltakelse i 
nettverkene og til å gjennomføre ønskete samlinger 
eller lignende i kommunene. Tilskuddet forutsetter at 
deltakelse i kommunenettverket er forankret i 
kommunens ledelse.  
 

Trysil, 
Kongsvinger, 
Hamar, 
Elverum, 
Stange 
kommune 

30 000 til 
hver 
kommune 

Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 
 

Region Øst tilbyr sine kommuner å søke 
kompetansetilskudd på k r 30.000. Tilskuddet skal 
benyttes til å dekke kostnader knyttet til deltakelse i 
nettverkene og til å gjennomføre ønskete samlinger 
eller lignende i kommunene. Tilskuddet forutsetter at 
deltakelse i kommunenettverket er forankret i 
kommunens ledelse.  

Nordre Land, 
Jevnaker, 
Lunner 
kommune 

30 000 til 
hver 
kommune 

Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Fremme fagutvikling og fagmiljø innen bomiljøarbeid 
gjennom etablering av fora for samhandling og 
erfaringsutveksling på bomiljøfeltet. Bomiljønett skal 
også fungere som ressurs for bomiljøarbeidere, 
planleggere og beslutningstakere innen offentlig og 
privat verksomhet. Det er videre ønskelig at 
Bomiljønett kan bidra til forvaltningsarbeid mellom 
kommunene i arbeidet med å tilrettelegge 
velfungerende bomiljø for vanskeligstilte på 
boligmarkedet. 
 

Bomiljønett 150.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Et interessefellesskap for en samlet nærmiljø- og 
velbevegelse i Norge. Norges Velforbund skal være en 
ledende frivillig organisasjon. 

Norges 
Velforbund 

1 000 000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Tilskuddet skal dekke studieavgiften til Høgskolen 
kurs i boligsosialt arbeid med fokus på psykiatri og 
rus. Kurset skal ved å integrere praktisk erfaring med 
teoretisk kunnskap være med på å utvikle en dypere 
forståelse og videreutvikle kunnskapen om 
boligsosialt arbeid. 
 
 
 

29 stipend a kr 
9.000 

261.000 Region Øst 
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innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Alle 
resultat-
målene 

Tiltakets formål er å utvikle metoder for 
gruppeveiledning av ansette som arbeider med å bistå 
vanskeligstilte med å mestre hverdagslivet i egen 
bolig. 
 

Oslo kommune 
Helse og 
velferdsetaten 

120.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Med prosjektet ønsker man å sette fokus på de 
narkomanene og hjemløses forhold til det offentlige 
rom i Oslo Prosjektet planlegges i samarbeid med 
gateavisa =Oslo som både en viktig samarbeidspartner 
og formidlingskanal. 

Fantastic 
Norway 
arkitekter AS 

100.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Formålet med prosjektet er å bistå boligsøkere med 
omfattende bistandsbehov, til å kunne etablere seg og 
bli boende i egen bolig, i henhold til søknad. 
 

Stiftelsen 
Kirkens 
bymisjon Oslo 

500.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Formålet med prosjektet er å utvikle et tiltak som kan 
gjøre den enkelte bruker i stand til å bo i egen bolig- 
med individuelt tilrettelagt booppfølging. Målgruppen 
for prosjektet er bostedsløse/tidligere bostedsløse 
rusmiddelmisbrukere over 18 år hjemmehørende i 
Oslo, med behov for å mestre sin bosituasjon. 
 

Frelsesarmeen 
Rusomsorgen i 
Oslo 

500.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Tiltakets mål: Gjennom utvikling av en 
bomiljøtjeneste, bidra til et godt bomiljø i 
boligområde med stor andel av utleieboliger, tilby 
botrening og styrke beboerdeltakelse i utvikling av 
bomiljø. 
 

Oslo kommune 
bydel Gamle 
Oslo 

475.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Lage en rapport som skal fremlegges på region øst sitt 
seminar 13. sept. 06 om bostedsløse i regionens 
kommuner. Analysen bygger på de opplysninger som 
ble samlet inn i kartleggingen av bostedsløse i 2005. 
 

SINTEF 
Norges 
byggforsknings
institutt 

40.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Ved utvikling av kurset "boligsosialt arbeid med fokus 
på etniske minoriteter" har HB engasjer Loveleen for å 
bistå i samarbeidet med Høgskolen for å styrke den 
faglige utviklingen av studiet. 
 

Loveleen Rihel 
Brenna 

65.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Prosjektet er et 3 årlig samarbeidsprosjekt mellom 
Bosatt og bydel Nordstrand. Formål med prosjektet er 
å utvikle et tiltak som kan gjøre den enkelte bruker i 
stand til å bo i egen bolig med individuelt tilrettelagt 
booppfølging. Målgruppen er bostedsløse/tidligere 
bostedsløse rusmiddelmisbrukere over 18 år.  
 

Frelsesarmeen 
Rusomsorgen 
Oslo 

650.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Bolig +: å utvikle et særskilt botilbud for en gruppe 
østafrikanere med psykiske lidelser og rusproblemer. 
Nattkafé: å utrede muligheten for et nattåpent tilbud 
for personer som i en vanskelig situasjon. 
Bogstadveien 49: sette i stand 6 leiligheter til et 
botilbud for personer med dobbeldiagnose.  
 

Kirkens 
bymisjon 
Norge 

400.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Statens tiltakspris for bostedsløse 2006 Husbanken 
region øst 

320.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Boligutvikling i bydel Alna 
Målet er å bidra til reduksjon av antall utkastelser og 
bruk av midlertidig boligtilbud, hurtigere bosetting av 

Oslo kommune 
bydel Alna 

1 200 000 Region Øst 
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strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

flyktninger fra mottak til bydel, utvikle ulike metoder 
for boligframskaffelse for svakstilte boligsøkere og 
bidra til økt deltakelse fra ulike befolkningsgrupper i 
lokalt bomiljø. 
 

Alle 
resultat-
målene 

Forprosjekt selvbygger-prosjektet 
Formålet med forprosjektet er å legge grunnen for 
organiseringen og den praktiske gjennomføringen av 
selvbyggerprosjektet, som skal igangsettes annet 
halvår 2007. Ressursbehov og tidsaspekt skal 
avklares. 
 

Oslo kommune 
bydel 
St.Hanshaugen 

300.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Videreutvikle boligprogrammet i bydelen inkludert 
tiltaksplan for boliganskaffelse. 
 

Oslo kommune 
bydel Bjerke 

550.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Bekjempe bostedsløshet med særlig vekt på 
boligbistand til utvalgte målgrupper blant boligsøkere. 
 

Oslo kommune 
bydel Stovner 

550.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Videreføring av prosjektet tilbakeføring av personer 
fra rusinst. og tilbake til egen bolig. Skal nå ha fokus 
på konkrete saker, fremskaffelse av flere egnede 
boliger og vurdere etableringen av overgangsboliger 
for målgruppen.  Vil vurdere å opprette et 
integreringstiltak, et tilgjengelig møtested med fokus 
på mestring, kvalitet, oppfølging og veiledning. 

Oslo kommune 
Bydel Gamle 
Oslo  

750.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Miljøarbeider-tjenesten rus/ 
Psykiatri – delprosjekt medtode-utvikling – tverrfaglig 
samarbeid 
 
Prosjektets hovedmål er å legge til rette for en 
permanent oppfølgingstjeneste for mennesker med 
langvarige og alvorlige rus-/psykiske problemer. Få en 
fleksibel oppfølgingstjeneste som fungerer på 
brukerens arenaer og tar utgangspunkt i et verdisyn 
som ivaretar retten til selvbestemmelse i eget liv. 
 

Fredrikstad 
kommune 

500.000 Region Øst 

Alle hoved-
målene i 
strategien. 

Gjennomføre intern veiledningsprosess og studietur 
for å oppnå bedre helhetlig koordinering og større 
tverretatlig kunnskap om strategien På vei til egen 
bolig. 
 
 

Sandefjord 
kommune 

100.000 Region Sør 

Alle hoved-
målene i 
strategien. 

Bedre det tverrsektorielle samarbeidet i kommuner 
som deltar i kommunenettverkene gjennom fagdager, 
konferanser, hospitering, studieturer etc. relatert til 
strategien. 
 
 
 

Holme-strand, 
Nøtterøy, 
Kongsberg, 
Ringerike, Lier, 
Nedre Eiker og 
Larvik 
kommune 

30.000 til 
hver 
kommune. 

Region Sør 

Alle hoved-
målene i 
strategien 

Boligsosial utdanning 
Delkurs rus/psykiatri. Utdanningen er et samarbeid 
mellom Husbanken Øst og Høyskolen i Oslo. 

28 studenter 271.448 
totalt  

Region Sør 

Alle hoved-
målene i 
strategien 

Boligfornying/mikroboliger for bostedsløse. 
Tilskudd utvikling av bomiljø med mer. 
Prosjektet bygger på kommunens BSHP som viser et 
gap mellom innbyggernes behov for tilpassede 
boliger/sosiale boliger og kommunens eksisterende 

Nøtterøy 
kommune 

300.000 Region Sør 
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boliger. Deres prosjekt består av tre prosjekter: 
Prosjekt ”Boligfornyingsprogrammet”: målet er å 
tilpasse boligmassen til innbyggernes behov gjennom 
salg, tilpasning, fornying av eksisterende boligmasse 
og nybygging”. 
Delprosjekt ”Mikroboliger for bostedsløse”: bygger på 
tanken om små, robuste, trygge og trivelige boliger for 
mennesker med lav boevne og dobbeltdiagnose 
problematikk. Brukermedvirkning er sentralt. Det skal 
bygges 8 boliger som skal driftes med ambulerende 
tjenester i samarbeid med psykiatrien i Vestfold med 
heldøgns bemanning. 
Delprosjekt ”Riktig bolig”: Skal vektlegge behovet for 
å endre sammensetningen av beboergruppene og legge 
stor vekt på naboskap og lokale forhold. 

 
Strategien 
på veil til 
egen bolig 

 
Meland-prosjektet, rest for 2006 

  
Kr. 241056 

 
Region Vest 

Alle delmål 
i Strategien 
på vei til 
egen bolig. 

Jubileumskonferanse/fagdag i Stavanger 
 
Sluttrapport foreligger på Husbanken.no/bostedslose 

 114 987 Region Vest 

Alle delmål Utvikle metoder for bedre integrering av innvandrer i 
kommunale bolig.  
 
Utvikle metoder for beboerdialog slik at alle 
beboergrupper, samme hvilken etnisk bakgrunn vil 
kunne engasjere seg i området sitt bomiljøsatsing og 
bli inkludert i eget miljø. En av metodene er å 
rekruttere ”seniorbeboere” og rollemodeller i miljøet. 
 
Et samarbeid mellom BBB og MOKS - prosjektet vil 
også samarbeide med frivillige organisasjoner 
 
Prosjektet forventes ferdigstilt 31.07.08 

Bergen bolig 
og byfornyelse 
 

150 000 Region Vest 

Alle delmål Studium i boligsosialt arbeid.  
To moduler 15 studiepoeng for hver modul. 
Individuell oppfølging og prosjektledelse innen 
boligplanlegging. 
 
Studiet skal gi studentene økt innsikt og forståing for 
boligsosialt arbeid 
 
Studiet starter april 2007 
 
Et samarbeid mellom Husbanken, Bergen kommune 
og Høgskolen i Bergen 

Høgskolen i  
Bergen 

695 000 Region Vest 

Alle delmål ”Hus til alle – alle i hus” – Prosjektet ble opprettet på 
bakgrunn av utarbeidelse av boligsosiale 
handlingsplan. 
Målsetningen er å få samordnet tiltakene, fleksible 
løsninger for skiftende behov og finne boligløsninger 
som er forankret i solid boligsosial faglighet. Videre få 
samordnet det boligsosiale arbeidet – utarbeide 
effektive og brukervennlige rutiner i arbeidet. 
Forventes ferdig i 2008 

 
Gjesdal 
kommune 

 
350 000 

Region Vest 



 62

Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Alle delmål ”Bu trygt og godt” 
 
Kommunen ønsker å gripe fatt i problemstillinger 
knyttet til økonomi, bolig og arbeid. Systemarbeid 
med vektlegging på samarbeid og kompetanse. 
Kommunen ønsker å prøve ut hvilken type hjelp og 
oppfølging som har effekt på brukergruppen. 
Forventes ferdig i 2008 

 
Klepp 
kommune 

 
400 000 

Region Vest 

Alle delmål ”Tilrettelegg rammer for et trygt og inkluderende 
oppvekstmiljø i Dikterkvartalet”. 85 kommunale 
boliger utleieboliger i en bygård i Bergen. 
 
Prosjektet vil sette i gang forskjellige aktiviteter – de 
fleste av beboerne er eldre og enslige. Men kommunen 
skal også bygge om en del leiligheter 15 av 85 til 
leiligheter for store flyktningfamilier. Erfaringer fra 
dette prosjektet fra start til slutt vil også bli lagt på 
nettsiden Bomiljonett.no 
Forventes ferdig i utgangen av 2008 

 
Bergen 
kommune BBB 

 
300 000 

Region Vest 

alle Booppfølging – kompetanseheving i kommunen / 
studiedager 
Mål: 
Å vidareutvikle og styrke allereie etablert 
heimeteneste/miljøarbeiderteneste, spesielt med tanke 
på å yte adekvat hjelp til brukarar som står i fare for å 
misse eigen bustad” og ”Auke kompetansen til tilsette 
i sosial-. Eigedom, helse og pleie- og 
omsorgsstenesten og gjennom dette gje ei felles 
forståing for og ei felles metode i det boligsosiale 
arbeidet. 
 
En skal minimere oppsigelser og fravikelser som følge 
av økonomisk mislighold, rus og sosial problematikk. 
 
Alle som blir utskrevet fra institusjon eller fengsel 
som skal tilbake til Herøy kommune skal tilbake til 
tilpasset bolig og gis oppfølging etter behov. 
 
Alle ungdommer som barnevernstjenesten har hatt 
omsorg for, skal få et faglig tilrettelagt tilbud i egnet 
bolig ved opphør av omsorgsvedtak. 
 
Opplæring skal være gjennomført innen utgangen av 
2006. 

Herøy 
kommune 

150000 Region Midt-
Norge 

alle Student-bosetting - Hyblifisering 
Målet er å legge til rette for en variert 
beboersammensetning der studentene er en ressurs for 
byen. Prosjektet har en vinkling mot de vanskeligstilte 
på boligmarkedet.  Se om studentene fortrenger de 
vanskeligstilte i boligmarkedet, spesielt det private 
utleiemarkedet i sentrumsnære områder.   
 
Milepæl 1: Innspill til Trondheim 2020, mai 2006 
Milepæl 2: Ferdigstilling 1. oktober 2006  

Trondheim 
kommune 

150000 Region Midt-
Norge 

alle Bomiljønett 
1,1 millioner samlet søkn fl ktr – 2 år Felles satsing 
startet i 2004 

Bomiljønett 150000 Region Midt-
Norge 
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alle HIST studieplan boligsosialt studium 
 
Tilleggssøknad Moms – studieplan 

Hist 30000 Region Midt-
Norge 

alle HIST boligsosialt studium 
27 søknader innkommet 

Stipender 500000 Region Midt-
Norge 

alle Jarleveien 10 – kartlegging 
Arbeid med kartlegging av og finne boligløsninger for 
personer som får sine leiekontrakter avsluttet innen 1. 
juni i Jarleveien 10 i Trondheim 

Trondheim 
kommune 

200000 Region Midt-
Norge 

alle Referansegruppearbeid 
Per Fosseide, Landsforeninger for Pårørende innen 
Psykiatrien, LPP 

 2945 Region Midt-
Norge 

alle Boligsosial handlingsplan Namdalseid 
kommune 

20000 Region Midt-
Norge 

alle Reiseutgifter Nord-Møre 
krisesenter 

410 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Lage boligsosial handlingsplan for Namdalseid Namdalseid 
kommune 

20 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Deltagelse i referansegrupper for Nordmøre 
Krisesenter og Landsforening støtte for rusmisbrukere 

Referanse-
grupper 

3 350 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Vidareutvikle og styrke allereide etablert 
heimeteneste/miljøarbeiderteneste, spesielt med tanke 
på å yte adekvat hjelp til brukarar som står i fare for å 
misse eigen bustad” og ”Auke kompetansen til tilsette 
i sosial-. Eigedom, helse og pleie- og 
omsorgsstenesten og gjennom dette gje ei felles 
forståing for og ei felles metode i det boligsosiale 
arbeidet 
 

 En skal minimere oppsigelser og fravikelser 
som følge av økonomisk mislighold, rus og sosial 
problematikk. 

 Alle som blir utskrevet fra institusjon eller 
fengsel som skal tilbake til Herøy kommune skal 
tilbake til tilpasset bolig og gis oppfølging etter behov. 
 
Alle ungdommer som barnevernstjenesten har hatt 
omsorg for, skal få et faglig tilrettelagt          tilbud i 
egnet bolig ved opphør av omsorgsvedtak. 

Herøy 
kommune 

161 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Studentbosetting - Hyblifisering 
 
Legge til rette for en variert beboersammensetning der 
studentene er en ressurs for byen. 

Trondheim 
kommune 

150 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Bomiljønett 
 

 Etablering av et webområde som ressurs for 
bomiljøarbeid 

 Etablering av et faglig nettverk med lokale 
nettverksgrupper 
Styrke metodeutvikling, erfaringsformidling og 
opplæringstilbud innen bomiljøarbeid 

Oslo, Bergen 
og Trondheim 
kommuner 

150 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Nettverksarbeid som metode i boligsosialt arbeid" 
 
 
Metodeutprøving og metodeutvikling med kopling 
mellom teori- praksisfelt.  Tiltaket har den todelt 

Høgskolen i 
Sør-Trøndelag 

694 000 Region Midt-
Norge 
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målsetting: 
Gjennom kompetanseoppbygging og metodeutvikling 
både i praksisfeltet og i helse- og 
sosialarbeiderutdanningen skal prosjektet bidra til at 
klienter øker sin forutsetning for å mestre bo- og 
livssituasjonen. 
Prosjektet skal prøve ut modeller for bedret 
brukerinnflytelse innen feltet boligsosialt arbeid. 

Alle delmål Tilleggstilsagn for studieplan for 2006 Å utarbeide 
studieplan som blir godkjent av avdelingsstyret ved 
Avdeling for helse- og sosialfag, høgskolen i Sør-
Trøndelag med dertil hørende offisiell eksamen. 
Å forberede oppstart av en utdanning i boligsosialt 
arbeid som kan starte opp april 2006. 
 

Høgskolen i 
Sør-Trøndelag 

30 750 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Studieavgift som stipend 
 
Til dekning for 31. stk elever ved studiet herav 7 
ledige plasser som vi måtte dekke opp 

Elever i 
boligsosialt 
studie 

567 300 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Kartlegging av alternative boligløsninger for beboere i 
Jarleveien Hybelhus” 
 
Kartlegge beboernes behov og muligheter til å etablere 
seg i boligmarkedet ved bruk av egne ressurser 
og/eller andre boligvirkemidler enn kommunal 
utleiebolig.  Alternative virkemidler som Husbankens 
virkemidler, kommunal bistand til å formidle private 
leieboliger, kommunal garanti.  Samt at personenes 
totale behov utredes som økonomisk og praktisk 
bistand, oppfølgingsbehov 

Trondheim 
kommune 

200 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Sosialt arbeid på Svartlamoen 
 
Utarbeide alternative måter å bruke kommunale 
midler innenfor sosiale tjenester på, bedre samarbeid 
med kommune/fylkeskommune og statlig nivå når det 
gjelder sosiale tjenester, rusarbeid, og arbeid med 
helsetjenester.  Utvikling av ny metodikk som kan vise 
nye veier innen disse områdene og innen området 
sosialt bomiljø.  Målet er å få større bostabilitet for 
folk som har vanskelig for å bli boende over tid av 
ulike årsaker 

Svartlamoen 
Boligstiftelse 

450 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Privat bygging av boliger til funksjonshemmede” 
 
Formålet er å utarbeide en mal/brosjyre for hvordan gå 
fram ved privat bygging av boliger til 
funksjonshemmede. Malen/brosjyren skal blant annet 
ta for seg spørsmål rundt tomter, planlegging av 
boliger med fellesareal og personalareal, finansiering, 
eierform og samarbeid med Husbanken. Den skal 
være en veileder både for foreldre, kommuner og 
saksbehandler 

Trondheim 
kommune 

60 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Brukermedvirkning i henhold til renovering av 
Dalegata 52 for å få motivert beboere til et aktivt 
bomiljø før under og etter renovering 
 
Tilføre kompetanse til kommunalt ansatte som igjen 
vil motivere og inkludere beboere i Dalegata 52 til 

Kristiansund 
kommune 

350 000 Region Midt-
Norge 
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aktiv deltakelse i utvikling av et attraktivt bomiljø.  
Forebygge utkastelser fra egen bolig og forebygge 
rekruttering til rusmiljøer.  Motivere beboere til å få et 
”eierforhold” til egen bolig. 
 

Alle delmål Samarbeidsprosjekt vedr nettbasert individuell plan” 
 
Brukere skal få ta mer del i utformingen av sitt 
tjenestetilbud ved at de får opplæring og direkte 
styringsadgang til individuell plan på Internett 

Ålesund 
kommune 

30 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Utredning av et botiltak for ungdom som tidligere har 
vært under barnevernets omsorg 
 
Tiltaket skal bidra til at ungdommen skal mestre å 
etablere seg i egen bolig, samt å bli boende i boligen.  
Kommunen ønsker å utrede hvordan de på best mulig 
måte kan etablere gode boligløsninger for ungdom 
som tidligere har vært på institusjon eller i fosterhjem, 
og som trenger oppfølgning i sin bolig. 
 

Trondheim 
kommune 

125 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Bakstehuset 
Bygge et eget hus for de små uformelle møtene over 
aktivitets som matlaging og tilsvarende.  Forventes en 
økt respekt for kunnskaper og ferdigheter hos alle 
involverte. Spesielt styrking av kvinnenes posisjon. 

Midteggen brl. 75 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Lage boligsosial handlingsplan Skodje 
kommune 

80 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål LØFT og PER-K i Midtre Namdal region 
 

 gi en enkel innføring i metodene LØFT og 
PER-K 

 legge bedre grunnlag for samhandling 
mellom ulike offentlige tjenester/etater 

 bedre prosesser for etablering av NAV 
 kvalitetsheving når det gjelder brukerkontakt 

Overhalla 
kommune 

127 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Samarbeid innen videreutdanning i boligsosialt arbeid 
 
Utveksle kunnskap om det boligsosiale faget, hvilken 
tenkning ligger bak de ulike utdanningene i byene 
Oslo, Bergen og Trondheim.  Få økt kvalitet på 
utdanningene innen boligsosialt arbeid og utvikle 
forskning innen fagområdet.  Samarbeidet fokuseres i 
første omgang mellom de tre høgskolen og mellom 
høgskolene og Husbanken 

Høgskolen i 
Sør-Trøndelag 

100 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Boligsosialt arbeid / Boligskole 
 
Utvikle nettverksmetodikk innen boveiledning.  Bistå 
med tett oppfølging i etableringsfasen i overgangen 
”på vei til egen bolig” – samt videreføring av 
oppfølging i etableringsfasen 

Trondheim 
kommune 

50 000 Region Midt-
Norge 

Alle delmål Utarbeide ”Felles turnus” for alle seks botiltak.  
Utarbeide kompetanseplan, hvilken kompetanse er 
nødvendig og hvordan nyttiggjøre denne.  Se på ledige 
vakanser, prøve ut ambulant nattevakt team.  Få 
personalet til å tenke nytt og samarbeide på en annen 
måte enn i dag.  Helhetlig tenkning med brukerne i 
fokus med å drive oppsøkende arbeid ute i ”felten”.  

Trondheim 
kommune 

650 000 Region Midt-
Norge 
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Inkludere oppfølgingsgruppen i arbeidet.  Evaluering 
3 ganger også for å kunne endre prosjektet underveis, 
samt en sluttevaluering 

Alle delmål Boligsosiale tiltak for bostedsløse med rus og/eller 
psykiatriproblematikk 
Prosjektet har som målsetting å imøtekomme 
målgruppens boligsosiale behov. Med boligsosiale 
behov menes i denne sammenheng behov for bolig og 
behov for tiltak for å mestre det å bo i egen bolig 

Lenvik 
kommune 

260 000 Region Bodø 

Alle delmål Regional erfaringskonferanse for arbeidet med 
nasjonal strategi ”På vei til egen bolig” i november 06. 
Konferansen var et samarbeid mellom Husbankens 
regionkontor i Bodø og Hammerfest og 
fylkesmannsembetene i Nord-Norge. 
 

Husbanken 89.000,- Region Bodø 

Alle delmål Studietur til Bergen kommune og Meland kommune 
for kommunene som er med i kommunenettverkene i 
Nord-Norge.  
Tidspunkt: April 2007 
Rapport fra studietur skal foreligge innen sommeren 
07. 
 

Husbanken 80.000,- Region Bodø 

Alle delmål Konferanse for kommunenettverkene i Nordland, 
Troms og Finnmark med fokus på strategien – hva har 
vi gjort så langt? 
Samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland, Troms 
og Finnmark samt Husbanken i Bodø og Hammerfest 

 
Husbanken 

 
125.000 

Region 
Hammerfest 

Prosjektet 
er ikke 
rettet mot et 
spesielt 
resultatmål 
i strategien, 
men er et 
boligsosialt 
prosjekt 
som har 
elementer 
av 
strategien i 
seg 

Utvikle og gjennomføre kompetansegivende kurs i 
boligsosialt arbeid. Kursene skal bestå av 3 
selvstendige moduler, hver på 10 studiepoeng, i alt 30 
studiepoeng.                                                 - modul 1 
har fokus på rus, psykiatri og 
dobbeldiagnoseproblematikk.                                                        
- modul 2 har hovedfokus på boligsosialt arbeid med 
etniske minoriteter, flyktninger og innvandrere.                                       
- modul 3 har fokus på boligsosialt samarbeid og 
prosess. 
 

Høgskolen i 
Oslo 

300 000 Region Øst 

Prosjektet 
er ikke 
rettet mot et 
spesielt 
resultatmål 
i strategien, 
men er et 
boligsosialt 
prosjekt 
som har 
elementer 
av 
strategien i 
seg 

Oppsøkende tjenester ovenfor bostedsløse og de 
med svakest boevne 
Målet er å skape en bedre organisasjon for å håndtere 
tjenesteyting til personer med sammensatte og diffuse 
tjenestebehov med utgangspunkt i bolig: både i form 
av tjenester og bygging/kjøp av boliger 

Sarpsborg 
kommune 

200 000 Region Øst 

Prosjektet 
er ikke 

Kvalifiseringshus/flerbrukshus 
Tilby brukere av sosialtjenesten 

Os kommune 50 000 Region Øst 
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rettet mot et 
spesielt 
resultatmål 
i strategien, 
men er et 
boligsosialt 
prosjekt 
som har 
elementer 
av 
strategien i 
seg. 

tiltak/kvalifiseringsmuligheter for å komme inn i eller 
tilbake til arbeidslivet. Dette gjelder særlig for 
personer som faller ut av Aetats system eller før de får 
tilbud om tiltak fra Aetat. Ønskelig å utrede former for 
eierskap, driftsform, vurdering av byggets tilstand, 
innlede kontakt med samarbeidspartnere og 
synliggjøre tenkt modell (helhetstenking rundt 
bruker). 
 

Prosjektet 
er ikke 
rettet mot et 
spesielt 
resultatmål 
i strategien, 
men er et 
boligsosialt 
prosjekt 
som har 
elementer 
av 
strategien i 
seg. 

Fantastic Eika 
Prosjektet ønsker å sette fokus på de narkomane og 
hjemløses forhold til det offentlige rom i Oslo. Det er 
planlagt en aksjon i høst i samarbeid med gateavisen 
=Oslo ved Eventyrbroa og Eika. Samarbeidet med 
Husbanken skal diskuteres nærmere. Deling 
boligsosialt og boligkvalitet 50/50.  
 

Fantastic 
Norway 
arkitekter as 

50 000 Region Øst 

Prosjektet 
er ikke 
rettet mot et 
spesielt 
resultatmål 
i strategien, 
men er det 
boligsosialt 
prosjekt 
som har 
elementer 
av 
strategien i 
seg. 

Utarbeide boligsosial handlingsplan Rælingen 
kommune 

80.000 Region Øst 

Boligsosialt 
arbeid 

 
Rullering av boligsosiale handlingsplaner Stord 
kommune 

Stord 
kommune 

Kr. 20000 Region Vest 

Alle 
delmål/ 
boligsosialt 
arbeid  

Kurs i prosessledelse – boligsosialt arbeid. 
Alle kommuner i Rogaland er tilbudt kurset. 2- 3 fra 
hver kommune maks antall er 30 stk. Deltakerne skal 
ta for seg boligsosial utfordring i sin kommune og skal 
lage en prosessplan for hvordan det kan behandles. 
Skal gjennomføres i løpet av høsten 2006. 
 

Utviklings-
kompetanse AS 

Kr. 475000 Region Vest 

Boligsosialt 
arbeid 

Europeisk nabodag på Løvstakken i Bergen kommune 
 

Bergen 
kommune 

Kr. 60000 Region Vest 

 
 
Generell 
kompetanse
heving i 

”Regional utvikling, boligsosiale forhold og 
stedsutvikling i nord” 
 
Hovedmål er å utvikle kunnskap innen feltet 
”bostedsløse” og ”stedsutvikling” forankret i 

Norut NIBR 
Finnmark 

 
600.000 

Region 
Hammerfest 
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boligsosialt 
arbeid 

kunnskap om nordområdene. 
Delmål er å utvikle kunnskap til nytte for Husbanken 
og kommunene i Nord-Troms og Finnmark om 
strategiutvikling og politikkimplementering innenfor 
feltet bostedsløse og stedsutvikling. Videre å styrke 
forskningskapasiteten i Norut NIBR Finnmark, 
vurdere deltakelse i internasjonale prosjekter i 
Barentsregionen samt vurdere samarbeid med 
Høgskolen i Finnmark om nye utdanningstilbud basert 
på analysene i prosjektet. 
 

 
Generell 
kompetanse
heving i 
boligsosialt 
arbeid 

”Prosessledelse i boligsosialt arbeid” 
 
Kurs for 30 kommunalt ansatte fra kommuner i Nord-
Troms og Finnmark i arbeidsmetodikk ledelse av 
prosjekt i boligsosialt arbeid 

 
Utviklings-
kompetanse AS 
og Husbanken 

 
600.000 

Region 
Hammerfest 

Generell 
kompetanse
heving i 
boligsosialt 
arbeid 

”Krympende byer”  
Formidlingsseminar 
 
Feltundersøkelse i 2005 om steder i krise – søke tiltak 
som kan dempe fraflytting og stagnasjon – hva gjør 
det med et sted at de ressurssterke flytter.  
Dette er bakgrunn for formidlingsseminar gjennomført 
i Vardø i juni. 
 

NIBR – Norsk 
Inst. for by- og 
region-
forskning 

 
170.000 

Region 
Hammerfest 

 
Generell 
kompetanse
heving i 
boligsosialt 
arbeid 

 
Stipend til ansatt i Kvænangen kommune for å ta 
videreutdanning i boligsosialt arbeid ved Høgskolen i 
Sør-Trøndelag 
 
 

 
Kvænangen 
kommune 

 
25.000 

Region 
Hammerfest 

 
Generell 
kompetanse
heving i 
boligsosialt 
arbeid 

 
Seminar for kommunene i Nord-Troms og Finnmark 
som har laget boligsosial handlingsplan. 
 
 

 
Husbanken 

 
52.000 

Region 
Hammerfest 

Boligsosialt 
arbeid 

Bolig med nogo attåt 
Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste (SKS) var 
prosjektdeltaker i Prosjekt Bostedsløse med et botiltak 
i Trondheim. De arbeider nå med utvidelse av sin 
virksomhet, og skal utvikle samarbeid med flere 
kommuner. I 2006 skal SKS gjennomføre en 
evaluering. Denne vil være nyttig også for andre 
frivillige organisasjoner.  
 

Stiftelsen 
Kirkens 
Sosialtjeneste 
(SKS) 

Kr 750 000 Strategi-
kontoret 

Boligsosialt 
arbeid 

Stiftelsen Nabohjelp 
Stiftelsen driver en løpende virksomhet, men med 
stadig etablering av nye nabolagsprosjekter og 
oppfølging av etablerte tiltak. Hovedmålet er å arbeide 
for trygghet, trivsel og sosial samhørighet i boområder 
og samtidig motarbeide kriminalitet.  
 

Stiftelsen 
Nabohjelp 

Kr 525 000 Strategi-
kontoret 

Boligsosialt 
arbeid 

Startlån. Supplerende utredning  
Econ skal gjennomføre en supplerende undersøkelse 
av startlån. Utredningen skal belyse ulike sider ved 

Econ Kr 527 000 Strategi-
kontoret 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

startlånet knyttet til samfinansiering, 
låneforvaltning/inkasso og sikkerhetsvurdering. 
Prosjektet skal være ferdig i desember 2006.  
  
 

Boligsosialt 
arbeid 

Boligsosialt brukerfokus  
RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) ønsker 
å bringe mer relevant kompetanse inn i boligsosialt 
arbeid, være en pådriver i alle sammenhenger, delta i 
boligpolitisk utvikling og i størst mulig grad påse at 
vanskeligstiltes rettigheter i forhold til bolig ivaretas 
på en best mulig måte. Prosjektet er ment å være 
landsdekkende, både i betydning av å påvirke på 
sentralt nasjonalt nivå og å samarbeide med lokale 
aktører rundt omkring i landet.  
 

RIO Kr 680 000 Strategi-
kontoret 

Boligsosialt 
arbeid 

Bomiljønett 
Kompetanseheving og utvikling av nettsted om 
bomiljø 

Oslo, Bergen 
og Trondheim 
kommuner 

Kr 300 000 Strategikontore
t 

Boligsosialt 
arbeid 

Evaluering av Prosjekt bostedsløse 2 år etter 
Evaluering av status for tiltak som ble opprettet i 
Prosjekt bostedsløse 2001 – 2004 samt 
brukerundersøkelser for de som fikk tilbud om bolig 
gjennom prosjektet 

Fafo Kr 800 000 Strategikontore
t 

Boligsosialt 
arbeid 

På vei til egen bolig – erfaringsutvikling 
kompetanseheving 
Arrangementer i regi av Strategikontoret og øvrig 
erfaringsutveksling innen strategien På vei til egen 
bolig 

Strategikontore
t 

Kr 500 000 Strategi-
kontoret 
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Vedlegg 4c: Prosjekter per 31. desember 2007 
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Resultatmål
1 

Stedsutvikling 
Prosjektets mål 
Bl.a. se det boligsosiale i sammenheng med 
stedsutviklingsprosjektet i kommunen. 
Realisere minst to Husbank(del)finansierte 
leilighetsprosjekt i sentrum der minst et prosjekt 
omhandler transformasjon av eksisterende 
bygningsmasse. 
Skape godt bomiljø og mer aktivitet. 
Hindre ”forslumming”/ensidig 
befolkningssammensetning,  
Finansieringsordninger for opprusting/kvalitetsheving 
av kommunal og privat boligmasse og infrastruktur. 
Andre tiltak for heving av bokvalitet og ”bolyst” 
Redusere antall boliger som står tomme i grendene og 
i sentrum. 
Øke standarden på eid og utleide boliger 

Åmli kommune 225 000 Region Sør 

Resultatmål
1 

Stedsutvikling 
Prosjektets mål 
Bl.a. se det boligsosiale i sammenheng med 
stedsutviklingsprosjektet i kommunen. 

Vegårshei 
kommune 

225 000 Region Sør 

Resultatmål 
1 

"Styrking av boligsosialt arbeid i Froland med 
fokus på varige boliger"  
Prosjektstilling i form av en ”boteknisk veileder”, dvs. 
en håndverker med store sosiale og pedagogiske 
ferdigheter. Gjennomføres ved at det opprettes team 
rundt personer som har vansker med å etablere seg og 
bli boende i egen bolig. Prosjektet skal gi deltakerne 
opplæring i boferdigheter, og enkelt vedlikehold av 
bolig. Man tenker også å aktivisere/sysselsette 
brukerne med vedlikehold av sine egne, og evt. andre 
boliger under veiledning av boteknisk veileder. 

Froland 
kommune 

400.000 Region Sør 

Resultatmål 
1 
 

”Boligprosjekt Lyngdal – Utvikling av kommunen 
som en aktiv aktør basert på en enhetlig og 
samordnet boligsosial plattform”. 
Utvikle en helhetlig plattform for boligsosiale tiltak 
rettet mot grupper av befolkningen som av ulike 
årsaker – og på ulike vilkår - har behov for bistand 
knyttet til å etablere og videreutvikle et permanent 
boforhold. 

Lyngdal 
kommune 

200.000 Region Sør 

Resultatmål 
1 

"Studietur til Stavanger og Meland for 
Bynettverket" 
Stavanger kommune: Innblikk i hvordan 
kommunen tar seg av de mest vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Inngående kjennskap til hvordan 
rehabiliteringsseksjonen for rusmisbrukere jobber 
i forhold til bolig og booppfølging for de mest 
vanskeligstilte.  
Meland kommune: Informasjon om 
”Sjølvbyggjarprosjektet”, som fikk Statens 
tiltakspris for bostedsløse i 2006. 24 deltakere fra 
8 kommuner, fylkesmannen og Husbanken. 

Agenda kurs + 
reiser 

150.000 Region Sør 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Resultatmål 
1 
 

"Lillesand - bolig for alle" 
Prosjektet skal ta et helhetlig grep og utvikle en 
boligpolitikk som bidrar til å skaffe bolig til alle, samt 
å bidra til at innbyggerne klarer å bli boende i egen 
bolig. 
Samarbeid mellom boligkvalitet og boligsosialt. 

Lillesand 
kommune 

550.000 Region Sør 

Resultatmål
1 

Videreføring av prosjektet. Reduksjon av begjæringer 
og utkastelser gjennom systematisk oppfølging av 
beboere i bydelen som står i fare for å miste boligen. 
 

Oslo kommune 
bydel Gamle 
Oslo 

400.000 Region øst 

Resultatmål
1 

Videreføring av prosjektet. Reduksjon av begjæringer 
og utkastelser gjennom systematisk oppfølging av 
beboere i bydelen som står i fare for å miste boligen. 
Det er innvilget 400.000 til kostnader til 
prosjektstilling samt 10.00 til sluttkonferanse 
 

Oslo kommune 
bydel Sagene 

410.000 Region øst 

Resultatmål
1 

Videreføring av prosjektet. Reduksjon av begjæringer 
og utkastelser gjennom systematisk oppfølging av 
beboere i bydelen som står i fare for å miste boligen. 
 

Oslo kommune 
bydel 
Grunnerløkka 

400.000 Region øst 

Resultatmål 
1 

Antall utkastelsesbegjæringer og gjennomførte 
utkastelser skal reduseres gjennom etablering av en 
forsterket bolig- og sosialfaglig satsing 
 

Oslo kommune 
bydel Østensjø 

500 000 Region Øst 

Resultatmål 
1 
 

Prosjekt bostedsløse - mindre restanser og færre 
utkastelser 
Målet er å få etablert gode rutiner for samarbeid 
mellom de ulike tjenester som har kontakt med 
målgruppen. 

Ås kommune 450 000 Region Øst 

Resultatmål 
1 

Prosjektets mål er å bidra til reduksjon av utkastelser 
gjennom bistand til enkeltpersoner som får varsel om 
utkastelse, daglig bistand til 1. linjetjenesten og 
namsmenn og til videreutvikling og formidling av 
kompetanse til målgruppene 
 

Leieboerforeni
ngen i Oslo 

750 000 Region Øst 

Resultatmål 
1 

Formål: Redusere tvangssalg og utkastelser i 
borettslag, samt kartlegge konsekvenser av den nye 
loven. 
Beskrivelse: Utarbeide gode rutiner, 
erfaringsoverføring fra Bergen kommune, se på 
konsekvenser som den nye loven evt. måtte ha for de 
vanskeligstilte. 
Aktører: Stor-Bergen boligbyggelag, Vestbo, BOB, 
Høgskolen i Bergen, Bergen kommune og Husbanken. 
Ferdig: 31.04.09. 

Stor-Bergen 
BBL 

350 000 kr Region Vest 

Resultatmål 
1 

Formål: Finne nye løsninger imot tvangsfravikelser av 
leieboliger. 
Beskrivelse: Utarbeide og produsere brosjyrer for 
leietakere som skal bla: 

● Gi leietakere bedre informasjon om 
rettigheter og plikter etter husleieloven.  

● Gi råd om hvor leietakere skal henvende seg 
dersom det oppstår problemer i leieforholdet.  
Herunder gi råd til dem som står overfor en 
utkastelse med mål å forhindre utkastelse. 

● Gi informasjon hvor skal henvende for å 

Leieboer-
foreningen 

147 000 kr Region Vest 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

komme inn på leiemarkedet.  
Aktører: Leieboerforeningen, Kirkens Bymisjon, 
Frelsesarmeen og Husbanken. 
Ferdig: 31.12.2007 

Resultatmål 
1 

Forebygging av begjæringer, utkastelser og tvangssalg Ålesund 
kommune 

350.000 Region Midt-
Norge 

Resultatmål 
1+alle 

Utvikling av nye samarbeidsrutiner i kommunen samt å 
se nærmere på bakgrunn og effekter av at de er den 
kommunens som bruker mest bostøtte pr innbygger i 
regionen. Ferdig 311208. 

Lierne 
kommune 

90 000 Region Midt-
Norge 

Resultatmål 
1+ alle 

Innleie av foredragsholdere i forbindelse med at Molde 
kommune arrangerte erfaringsnettverk (På vei til egen 
bolig). 

Molde 
kommune 

35 000 Region Midt 
Norge 

1, 4 og 5. "Styrking av samarbeidet mellom tjenestene 
for å få til bedre samhandling for 
vanskeligstilte i bolig"  
Vestvågøy kommune har behov for en grundig 
kartlegging/gjennomgang av den samlede 
situasjonen på Lillevolltunet. Det eksisterende 
tjenestetilbudet til beboerne søkes styrket, og de 
ønsker å utvikle ny kunnskap og kompetanse med 
hensyn til boligsosialt endringsarbeid. 
Kommunen har som mål å samordne 
tjenestetilbudet til vanskeligstilte på 
boligmarkedet på tvers av kommunale enheter 
samt å videreutvikle samarbeidsrutinene opp mot 
spesialisthelsetjenestens institusjons – og 
terapeutiske tilbud. For å lede 
utviklingsprosessen som skal lede til styrking av 
tjenestetilbudet for vanskeligstilte i bolig, har 
kommunen leid inn et eksternt firma – Stene og 
Skorstad. 
Sluttrapport 31.12.07  

Vestvågøy 
kommune 

200000 Region Bodø 

Resultatmål 
2 

”Løslatelseskoordinator” 
Formålet med prosjektet er å løslate innsatte til en 
permanent bolig. 
Prosjektet er inndelt i tre faser hvorav den første går 
på interne forhold/rutiner i fengselet, neste trinn blir 
samarbeidet både i ytre og indre etat og den siste fasen 
omhandler individ der kartlegging av den innsattes 
behov ved en løslatelse, motivasjonsarbeid for å øke 
den innsattes muligheter for å klare seg etter en 
løslatelse der IP blir et viktig verktøy. 
Prosjektet er avhengig av samarbeid med aktuelle 
kommuner, Kriminalomsorgen i Sør, Friomsorgen i 
Buskerud. 
Prosjektet forventes ferdigstilt i utgangen av 2008. 

Drammen 
fengsel 

430.000 Region Sør 

Resultatmål 
2 

”Prosjekt Fri” -  
videreføring fra 2006 med nytt tilsagn for 2007 
Målet er å hjelpe løslatte etter endt soning til et verdig 
liv uten kriminalitet og rus gjennom å tilby 
treningsleilighet. Det vil være oppfølging på 
døgnbasis i trenings- 
leilighetene. Etter en tre – seks måneders periode skal 
deltakerne ut i selvstendig leiligheter som blir deres 

Stiftelsen 
Kirkens 
Bymisjon, 
Drammen 

500.000 Region Sør 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

med mulighet for ambulant oppfølging ved behov. 
Prosjekt Fri skal også sørge for at deltakerne kommer 
inn i arbeidstrening/aktivitet og på sikt i lønnet arbeid. 
Prosjektet er et samarbeid med Drammen kommune, 
Helse og rehabilitering, Kriminalomsorgen og 
Husbanken 
Prosjektet er planlagt driftet ut 2009, og vil bli 
evaluert siste driftsår. 

Resultatmål 
2 

Bosetting av prøveløslatte – TOG  
Videreføring av TOG (Tiltak ovenfor gjengangere i 
Oslo fengsel)-prosjektet. Alle TOG klienter som har 
blitt løslatt, har fått tilbud om egnet bolig og det har 
blitt etablert samarbeid med ulike 
booppfølgingstjenester i Oslo kommune for de som 
har behov for det. 
 

Kriminalom-
sorgen region 
øst 

500.000 Region Øst 

Resultatmål 
2 

Fra fengsel til egnet bolig 
Formålet med prosjektet er å gi de resterende 
fengselsenhetene i Oslo, et lignende tilbud som TOG-
avdelingen og HEV sitt informasjonsprosjekt i dag 
har. Det innebærer at disse enhetene får bistand av en 
boligkonsulent som kan iverksette tiltak som 
kartlegging av den enkelte beboer og intensivere 
samarbeidet med Kriminalomsorgens 
samarbeidspartnere rundt etablering i egen bolig.  
 

Kriminalom-
sorgen region 
øst 

500.000 Region Øst 

Resultatmål 
2 
 

Din Bolig 
Formål: Bidra til at innsatte i fengsel lettere får 
etablert seg i egen etter endt soning. 
Beskrivelse: Bedre bosetting, økt samarbeid med 
kommuner og samarbeidsavtaler som brukes aktivt. 
Bedre systematikk og metoder for bosetting etter 
institusjonsopphold – overføringsverdi til andre 
kommuner og institusjoner 
Aktører: Kriminalomsorgen og 7 kommuner er 
invitert inn i samarbeidet 
Ferdig: Oppstart i januar 2008 og prosjektet skal vare 
i 3 år. 
  

Kriminalomsor
gen region Vest 

600 000 Region Vest 

Resultatmål 
2 

Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen 
region sørvest og Husbanken 
 Formål: Inngåelse av samarbeidsavtale 
Beskrivelse:  
Aktører: Kriminalomsorgen region sørvest og 
Husbanken 
Ferdig:  

Kriminalomsor
gen region 
sørvest 

6 086 Region Vest 

Resultatmål 
2 

Gode naboer 
Videreføring av prosjekt for bosetting etter løslatelse 
fra fengsel. Samarbeid Tromsø kommune og Kirkens 
sosialtjeneste. Prosjektet skal være ferdig i 2009. 

 
Tromsø 
kommune 

 
444 000 

Region 
Hammerfest 

Resultatmål 
2 

Koordinator Vadsø fengsel 
Prosjektstilling for samordning av planarbeid mellom 
kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, 
kommunens sosialtjeneste og kriminalomsorgen. 
Finansieres også med midler fra SHdir. 
Prosjektperioden går fram til 1.7.2008 

 
Vadsø fengsel 

 
200000 

 
Region 
Hammerfest 

Resultatmål ”Boløsning for de mest vanskeligstilte” Lindal 200.000 Region Sør 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

2, 3 og  
5 med mest 
vekt på 2. 

Utvikling av boligløsninger for den absolutt mest 
krevende delen av boligbrukere i Norge; bostedløse, 
rusmisbrukere og brukere med svært dårlig boevne. 
Utvikle små praktiske og kostnadseffektive boliger 
som krever lite energi og vedlikehold og er praktiske å 
yte bistand i. 
Utviklet etter prinsippene ”Robust, Trygt og Trivelig” 
Samarbeid mellom boligkvalitet og boligsosialt. 

Eiendom 

Delmål 2 og 
5 

Sjølvbyggjar-prosjektet 
Formål: Selvbygging for ungdom. 
Beskrivelse: Gjennom prosjektet får selvbyggerne 
tilbud om arbeid, utdanning, opplæring og de får 
bygge, eller delta i å bygge, sin egen bolig. 
Aktører: Meland kommune og en rekke 
samarbeidsparter, blant annet Bergen fengsel, 
Bergensklinikkene, NAV, Husbanken. 
Ferdig: 01.08.08. 

Meland 
kommune 

570 000 kr Region Vest 

Særlig 
målsetting 
nr 2, 3 og 5, 
men dette 
arbeidet 
griper inn i 
alle 
målsettinge
ne på lengre 
sikt. 

”Forvaltningssamarbeid”  
Samarbeid med Kriminalomsorgen med sikte på 
å få til etablering i varig bolig for de som 
kommer ut etter endt soning.  
 
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten med sikte 
på å etablere brukere som skal tilbake til 
kommunen etter endt behandling, i egnet bolig.  
 
Fullføre to boligprosjekter. Det ene er et prosjekt 
med styrkede miniboliger der standardheving står 
sentralt. I tillegg jobbes det med å etablere 
bemannede omsorgsboliger for sterkt belastede 
brukere. Begge disse tiltakene vil være sentrale 
elementer i en boligsosial tiltakskjede i 
kommunen. Arbeidet med å finne egnede og 
varige løsninger for målgruppen medfører også i 
stor grad holdningsskapende arbeid både internt i 
kommunenes virksomhet og overfor 
kommunenes innbyggere.  
Evaluering innen 31.12.07, med sluttrapport 
30.06.08.  

Rana kommune 200000.- Region Bodø 

Målsetting 
2 og 3 samt 
generell 
kompetanse
heving i 
boligsosialt 
arbeid 

”Boligprosjektet” 
Kompetanseheving i kommunen ved deltakelse på 
kurs samt hospitering for å følge opp personer med 
rusproblematikk. Gjennomføres 2007. 
 
 

Nordkapp 
kommune 

 
40000 

Region 
Hammerfest 
 

Resultatmål 
2 og 3 
 

Fra fengsel/institusjon til egen bolig i Halden 
Å sette domfelte og pasienter fra rusomsorgen i stand 
til å gjøre noe med sin egen situasjon og derved øke 
livskvaliteten. 
 

Halden 
kommune 

228 000 Region Øst 

Resultatmål 
2,3,4 og 5 

Forprosjekt - utprøving av teater som metode i 
boligsosialt arbeid 
 
Formålet er å prøve ut nye interaktive metoder for å nå 

Leieboerforeni
ngen i Oslo 

50 000 Region Øst 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

grupper som er særlig vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Forprosjektet vil prøve ut teater som 
metode ved å invitere Forum teater fra Cardboard 
Citizen i London til en workshop i Oslo 
 

Resultatmål 
3 

”Best Praksis” 
Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet 
mellom Drammen kommune og Sykehuset Buskerud 
HF gjennom et ”samhandlingskontor” hvor en ansatt 
fra rustjenesten i Drammen kommune får kontor og 
tilhørighet i sykehusets lokaler – avdeling for rus og 
psykiatri. 
Sykehuset Buskerud HF og Drammen kommune 
samarbeider om prosjektet. 
Prosjektet forventes ferdigstilt i utgangen av 2009, 
rapport i begynnelsen av 2010. 

Drammen 
kommune, 
Senter for 
Rusforebyggin
g 

430.000 Region Sør 

Resultatmål 
3 

”Fra barneverntiltak til boligetablering” 
Formålet med prosjektet er å utvikle kompetanse og 
metoder i arbeid med boligetablering av utsatt 
ungdom. 
Kommunen erfarer at ungdom som har hatt 
hjelpetiltak i barneverntjenesten står i en svært sårbar 
situasjon i overgangen fra hjelpetiltak til selvstendig 
tilværelse.  
Prosjektet forventes å gi økt kompetanse, økt 
mangfold i tiltak og metoder, økt fokus på 
brukermedvirkning, styrket samarbeid med aktuelt 
tjenesteapparat og styrket samarbeid med 3. sektor. 
Forventede resultater: Ungdom som følges opp i egen 
bolig unngår oppsigelse fra boligen, utvikler 
ferdigheter til å mestre selvstendig bosituasjon, 
utarbeiding av erfaringskatalog som beskriver 
metoder, rutiner og tiltak i prosjektet samt at tiltakene 
implementeres i kommunens videre arbeid med 
oppfølging av utsatt ungdom i egen bolig. 
Prosjektets varighet er tre år, HB's tilskudd dekker 
1.trinn og ferdigstilles 31.12.07. 

Drammen 
kommune, 
Senter for 
Oppvekst 

430.000 Region Sør 

Resultatmål 
3 

Fekjær ettervernsprosjekt 
 
Prosjektet vektlegger å lage en helhetlig oppfølging av 
pasienter som skal flytte fra institusjon til 
ettervernsbolig for deretter å flytte til egen bolig i 
hjemkommunen. 
 

Fekjær 
psykiatriske 
senter 

225 000 Region Øst 

Delmål 3 På vei til egen bolig – Stavanger (Blå Kors-
prosjektet) 
Formål: Tilby bolig og individuell oppfølging til 
ungdommer som kommer fra rus- eller 
barnevernsinstitusjon. 
Beskrivelse: Blå Kors kjøper inn boliger som leies ut 
til vanskeligstilt ungdom som kommer fra barneverns- 
eller rusinstitusjoner. Alle har, eller står i fare for å 
utvikle et rusproblem. Individuelt tilpasset oppfølging 
som skal gjøre ungdommene bedre i stand til å klare 
seg bedre i samfunnet. 
Aktører: Foreningen Blå Kors Stavanger og Stavanger 
kommune. 

Foreningen Blå 
Kors Stavanger 

250 000 kr Region Vest 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Ferdig: 31.12.07. 
Alle 
hovedmålen
e i 
strategien. 
Hovedfokus 
på 
resultatmål 
3 

Hjemløs – men på veg til egen bolig – 
videreføring av prosjekt ”På randen av å bo”. 
Tiltaket har som siktemål å hjelpe den enkelte til å 
takle utfordringene de møter på vei til egen bolig. Det 
er behov for stor grad av individuell tilpasning for at 
den enkelte skal få det eierforholdet til boligen som er 
nødvendig. Prosjektet vil være en utredning for å lette 
overgangen mellom institusjon og egen bolig samt å 
redusere de utfordringene ”På randen av å bo” 
rapporten fra Rokkansenteret tegner. 

Borgestad-
klinikken/ 
Blå Kors 

250.000 Region Sør 

Knyttes til 
resultatmål 
3 og 5 i 
strategien. 
Vil også 
kunne ha 
effekt på 
resultatmål 
2. 
Resultatmål 
3 er mest 
framtre-
dende. 

Prosjekt ”Forebyggende bostedløshet”. 
Prosjektets mål 
Grimstad kommune ønsker å være i forkant av 
utviklingen. Hvert år kommer flere ”ut fra 
barnevernet”, mange ungdommer som trenger en form 
for tiltak eller støtte. Det er bred politisk enighet om å 
satse på forebyggende arbeid. Hvis denne gruppen tas 
bedre vare på i denne tidlige usikre fasen, er det 
prosjektets mål at antall unge bostedsløse blir redusert. 
Det legges vekt på tett samarbeid med forskjellige 
instanser. Barneverntjenesten i kommunen er en 
hovedsamarbeidspartner. Øvrige samarbeidspartnere 
er sosialtjenesten, oppfølgingstjenesten, Aetat og 
kommunens saksbehandler for Husbankordninger. De 
ønsker også en referansegruppe som kan gi råd og 
veiledning med deltakelse fra bl.a. Husbanken og 
Bufetat. 
Innvilget kompetansetilskudd for et år i 2006. 
Videreføring av prosjektet i et år til. 

Grimstad 
kommune 

430 000 Region Sør 

Delmål 3-5. 
Mest 
knyttet til 
delmål 3 

Fra barnevern til bolig uten å havne i den sorte 
gryte 
Formål: Ungdom tilknyttet ulike institusjoner og 
barnevernstiltak i Hordaland skal brukes i en kvalitativ 
undersøkelse. Med utgangspunkt i det ungdommene 
forteller, vil det bli foreslått tiltak for å 
bedre/kvalitetssikre overgangen for ungdom fra 
institusjon til egen bolig.  
Beskrivelse:  

• Hvordan beskriver ungdommene egne 
erfaringer og utfordringer med å flytte fra 
barnevernsinstitusjon til egen bolig, 

• Hva har ungdommene erfart at de har hatt 
behov for av hjelp og tilrettelegging, 

• Hvordan mener ungdommene at det best 
mulig kan tilrettelegges for en trygg og god 
livs- og bosituasjon etter opphold på 
institusjon. 

• Det vil det bli foreslått tiltak for å 
bedre/kvalitetssikre overgangen for ungdom 
fra institusjon til egen bolig.  

Aktører: Kirkens sosialtjeneste, avd. Styve Gard og 
Husbanken. 
Ferdig: 31.12.08. 

Kirkens Sosial-
tjenste 

275 000 kr Region Vest 

Resultatmål 
2, 3 og  
5 med mest 

”Boligsosial utdanning”  - 10 studiepoeng. Fokus på 
rus og psykiatri. Kurset skal utvikle en dypere 
forståelse og videreutvikle kunnskaper om boligsosialt 

Folkeuniversite
tet Sørlandet 

400.000 Region Sør 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

vekt på 3. arbeid.  
Målgruppen er ansatte i kommuner som arbeider med 
personer med psykiske lidelser og rusproblemer. 40 
studenter fra kommuner i Agder og Telemark, 
frivillige org., kriminalomsorgen og Husbanken. 
Gjennomføres vårhalvåret 2008.  

 
Delmål 3og 
5 

Regionalt kontaktfora 
Formål: Sikre statlig koordinering, 
erfaringsutveksling  
Beskrivelse: Få belyst teamet ”hvordan bosette 
personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser. 
Få til bedre samarbeid – avdekke behov for bedre 
samhandling. 
Aktører: Statlige aktører, Stavanger og Bergen 
kommune, Husbanken region vest 
 

Husbanken 11 000 Region Vest 

Alle – må 
sies å være 
forebyggen
de 
boligsosialt 
arbeid.  – 
størst fokus 
på mål 3 og 
5? 

”Rusforum Nordland”  
Rusforum Nordland skal bidra til å bedre og 
utvikle arbeidet innen rusfeltet i Nordland, både 
kvalitativt og i omfang gjennom å stimulere til 
samarbeid, formidle informasjon, være en 
møteplass, være pådriver i utvikling av fagfeltet 
og formidlere av helhetsperspektiv.  
Sluttrapport etter Rusforum Nordland febr/mars 
2008  

Rusforum 
Nordland 

25000.-  Region Bodø 

Resultatmål 
5 

"Temafilm" 
Lage film om småhus som fokuserer på at dette kan 
være et alternativ for vanskeligstilte og alle andre som 
ønsker seg en rimelig bolig, som innehar husbankens 
kvaliteter.  
 

Media-service 125.000 Region Sør 

Resultatmål 
2, 3 og  
5 med mest 
vekt på 5. 

"Boliger og tjenester for bostedsløse og 
rusmisbrukere" 
Prosjektleder, som knyttes opp mot prosjekt 
"Nordgården" som har fått midler av SHdir, som skal 
gå inn i daglige aktiviteter og gjøremål for å øke 
brukernes boevne. Styrking av praktiske, sosiale og 
økonomiske ferdigheter gjennom arbeidsrelatert 
aktivitet. Kommunen skal ferdigstille 18 enheter for 
bostedsløse og vanskeligstilte innen utgangen av 2009. 
Knyttes opp mot Husbankens virkemidler og en mer 
aktiv bruk av startlån.  
 

Lillesand 
kommune 

400.000 Region Sør 

Resultatmål 
2, 3 og  
5 med mest 
vekt på 5. 

"BÅDE OG - innpass på boligmarkedet gjennom 
medvirkning, kompetanseheving og 
boligplanlegging" 
Etablering av ulike boligløsninger for ulike behov.  
Tverrfaglig samarbeid i planleggingen av areal, 
boliger og mulighet for selvbygging. Samarbeid med 
NAV og videregående skole i tillegg til interne 
samarbeidspartnere. 
 

Mandal 
kommune 

500.000 Region Sør 

Alle – setter 
kommunen 
i bedre 
stand til å 

Formål: Kompetanseheving mht. å lede boligsosiale 
prosesser i egen kommune. 
Beskrivelse: Teoretisk og praktisk innføring i ulike 
teknikker knyttet til prosessledelse. 

Utviklingskom
petanse AS 

605 000kr 
(inkl. 
tilskudd til 
deltakere) 

Region Vest 
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Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

nå målene. 
Mest 
knyttet til  
delmål 5 

Aktører: Husbanken og kommunene. 
Ferdig: Våren 2007 – evalueringsrapport ventes i 
august.  

Alle – setter 
kommunen 
i bedre 
stand til å 
nå målene. 
Mest 
knyttet til  
delmål 5 

Formål: Boligsosial handlingsplan. 
Beskrivelse: Utarbeidelse av BSHP etter mal fra 
Husbanken. 
Aktører: Kommunen. 
Ferdig: 01.12.2007. 

Vaksdal 
kommune 

50 000 kr Region Vest 

Alle – setter 
kommunen 
i bedre 
stand til å 
nå målene. 
Mest 
knyttet til  
delmål 5 

Formål: Boligsosial handlingsplan 
Beskrivelse: Utarbeidelse av BSHP etter mal fra 
Husbanken. 
Aktører: Kommunen. 
Ferdig: 01.12.2007. 

Samnanger 
kommune 

50 000 kr Region Vest 

Målsetting 
5 + Alle 

Rutinehåndbok 
Utvikling av rutinehåndbok i boligsosialt arbeid i 
kommunen. Ferdig 010708. 

Skodje 
kommune 

80 000,- Region Midt-
Norge 

Målsetting 
5 + Alle 

Nettverksråd 
Tilleggsbevilling til metodeutviklingsprosjekt. 
Nettverksråd prøves ut i forhold til vanskeligstilte på 
boligmarkedet og bostedsløse. Samarbeid mellom 
HIST, Trondheim kommune og frivillige organisasjoner 
som RIO og ”Faen heller”. Ferdig 010708. 

Høgskolen i 
Sør-Trøndelag 

40 000,- Region Midt-
Norge 

Målsetting 
5 + Alle 

Hvordan går det nå? 
NTNU Samfunnsforskning skal gjennomføre en 
evaluering av den prosessen som skjedde i forbindelse 
med utflytting av beboerne i de kommunale boligene i 
Jarleveien og Anders Søyseths veg. Samarbeid 
mellom NTNU, Trondheim kommune og Husbanken. 
Ferdig 010708. 

Trondheim 
kommune 

200 000,- Region Midt-
Norge 

2, 3 og 5, 
med 
hovedvekt 
på nr 5. 

Selvbyggerprosjekt – ”oppbygging av mennesker og 
hus”.  
(Nytt tilsagn desember 2007 – videreføring av 
tidligere påbegynt prosjekt) 
Renovering av 4 leiligheter. Arbeidet utføres av 4 
unge med rus problematikk/psykiske lidelser. Mål: 
Trene på struktur, mestring av aktivitet, eget liv og å 
mestre et boforhold. Siktemål: å legge til rette for at 
renoveringen av boligene kan inngå som en del av et 
evt. fagbrev.  
 
Inngår i fylkesmannen i Nordland sitt 
”Nordlandsprosjekt”.  
Forventet ferdigstilt 02.2011.   

Lødingen 
kommune 

365000.- i 
perioden 
09.08 til 
08.09.  

Region Bodø 

Alle hoved-
målene 

Boligfornying/mikroboliger for bostedsløse. 
Videreføring fra 2006 med nytt tilsagn for 2007. 
Tilskudd utvikling av bomiljø med mer. 
Prosjektet bygger på kommunens BSHP som viser et 
gap mellom innbyggernes behov for tilpassede 
boliger/sosiale boliger og kommunens eksisterende 
boliger. Deres prosjekt består av tre prosjekter: 
Prosjekt ”Boligfornyingsprogrammet”: målet er å 

Nøtterøy 
kommune 

200.000 Region Sør 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

tilpasse boligmassen til innbyggernes behov gjennom 
salg, tilpasning, fornying av eksisterende boligmasse 
og nybygging”. 
Delprosjekt ”Mikroboliger for bostedsløse”: bygger på 
tanken om små, robuste, trygge og trivelige boliger for 
mennesker med lav boevne og dobbeltdiagnose 
problematikk. Brukermedvirkning er sentralt. Det skal 
bygges 8 boliger som skal driftes med ambulerende 
tjenester i samarbeid med psykiatrien i Vestfold med 
heldøgns bemanning. 
Delprosjekt ”Riktig bolig”: Skal vektlegge behovet for 
å endre sammensetningen av beboergruppene og legge 
stor vekt på naboskap og lokale forhold. 

Alle "Boligsosial handlingsplan" 
Den overordnede målsettingen er å lage en plan for 
kommunens arbeid slik at vanskeligstilte skal kunne 
etablere seg og bli boende i en bolig.  

Kragerø 
kommune 

80.000 Region Sør 

Alle hoved-
målene 

Tilskudd til boligsosial utdanning ved høyskolen i 
Oslo 
Kursene: 
Boligsosialt arbeid med fokus på etniske minoriteter, 
flyktninger og innvandrere, 8 tilskudd 
Boligsosialt arbeid – prosjektforståelse, team og 
prosesser, 5 tilskudd 
Boligsosialt arbeid - Psykiatri og rus 

20 ansatte i 
kommunene i 
Buskerud og 
Vestfold 

187.000 Region Sør 

Alle hoved-
målene i 
strategien 

Studietur til Bergen og Meland for kommunene i 
nettverket i Buskerud og Vestfold. 8 av 11 kommuner 
deltok med 1-2 representanter hver. I tillegg en fra 
hver av Fylkesmannsembetene i Buskerud og Vestfold 
samt to fra region sør. 

Region sør    47.232 Region Sør 

Alle 
resultat-
målene 

Stipend til dekning av studieavgift 
Tilskuddet skal dekke studieavgiften til Høgskolen, 
kurs i boligsosialt arbeid med fokus på rus og 
psykiatri.  
 

21 stipend 189.000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Stipend til dekning av studieavgift 
Tilskuddet skal dekke studieavgiften til Høgskolen, 
kurs i boligsosialt arbeid – prosjektteam og 
prosessledelse 
 

4 stipend 36.000 Region øst 

Prosjektet 
er ikke 
rettet mot et 
spesielt 
resultatmål 
i strategien 
men er et 
boligsosialt 
prosjekt 
som har 
elementer 
av 
strategien i 
seg. 

Boligsosiale handlingsplaner 
 
Utarbeide boligsosial handlingsplan  
 

Østre Toten 
kommune 

80.000 Region Øst 

Prosjektet 
er ikke 
rettet mot et 

Boligsosiale handlingsplaner 
Målet er å få laget en samlet plan for bydelens arbeid 
med å dokumentere boligbehov og boligressurser samt 

Oslo kommune 
bydel Østensjø 
og Frogner 

200.000 Region Øst 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

spesielt 
resultatmål 
i strategien 
men er et 
boligsosialt 
prosjekt 
som har 
elementer 
av 
strategien i 
seg. 

anskaffelse og oppfølging overfor vanskeligstilte med 
sikte på at de skal kunne etablere seg og bli boende i 
egnet bolig. 
 

Alle 
resultat-
målene 

Selvbygger-prosjektet 
Ungdom med få eller dårlige erfaringer fra både 
arbeidsliv og bolig skal få arbeidstrening og tilbud om 
bolig. I samarbeid med Oslo fengsel og 
Kriminalomsorgens TOG-prosjekt. 
 

Oslo kommune 
St.Hanshaugen 

330 000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Bare å bo 
Tilskuddet skal dekke utgifter til å arrangere 
konferansen "Bare å bo" og utgifter i forbindelse med 
utarbeidelse av et bolighefte med sentrale tema fra 
konferansen. 
 

Østnorsk 
kompetansesen
ter 

80 000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

BoSatt startlånprosjekt 
Formålet med prosjektet er at brukerne skal få 
mulighet til å kjøpe egne leiligheter ved bruk av 
startlån. Målgruppen for prosjektet er 
rusmiddelmisbrukere/tidligere rusmisbruk. 
 

Frelsesarmeens 
Rusomsorg 
region øst 

550 000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Forestillinger 3 stk. 
Delfinansiering av 3 forestillinger "Er det plass til en 
til" 
 

Mega-teateret 46 000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Bostedsløsprisen Husbanken 140 000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Forprosjektets mål er å skaffe et bedre kunnskaps- og 
metodegrunnlag for utprøving og utvikling av nye 
samarbeidsformer og tiltak i sosialtjenesten. 
 

Diakonhjemme
t Høgskole 

400 000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Tiltak til økt kompetanse innen boproblematikk for 
bostedsløse og etablering av ulike boliger 
 
Prosjektet vil ha en koordineringsrolle i arbeidet med 
å etablere bedre botilbud og oppfølging for 
rusmisbrukere enn det som tilbys i dag. Arbeidet vil 
foregå i nært samarbeid med Hamar kommune. 
 

Kirkens 
sosialtjeneste 

400 000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Boligprosjekt 
Formålet med boligprosjektet er å utvikle kompetanse 
på boligsosialt arbeid i organisasjonen og blant 
senterets målgruppe. 
 

Oslo 
krisesenter 

500 000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Å bo 
At flere skal få boligkunnskap og lettere komme inn 
på boligmarkedet. 
 

Region øst 130 000 Region Øst 
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forhold til 
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delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
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Regionkontor 
 

Alle 
resultat-
målene 

Videreføring av prosjektet framskaffelse av boliger 
 
Videreføring av utviklingsarbeidet innenfor 
boligsosialt sektor. 

Oslo kommune 
bydel Stovner 

600 000 Region Øst 

Alle 
resultat-
målene 

Videreføring av boligsosialt utviklingsprosjekt 
Videreføring av boligsosialt utviklingsprosjekt dels til 
lønn til prosjektmidler, dels til prosjekt 
boliganskaffelse. 
 

Oslo kommune 
bydel Bjerke 

600 000 Region Øst 

Alle 
resultatmål 

Kartlegging/ 
Dokumentasjon av barns oppvekstvilkår i 
kommunale boliger 
 
Innhenting av systematisering av data som barns 
oppvekstvilkår i kommunale boligområder som kan 
danne grunnlag for forslag til utvikling av tiltak. 
Arbeidet må også danne grunnlag for 
videreutviklingen av et program for å bedre barns 
oppvekstvilkår som er under utarbeidelse i regi av 
sentrumsbydelene i Oslo 

Oslo kommune 
HEV 

500.000 Region Øst 

Prosjektene 
er ikke 
rettet mot et 
spesielt 
resultatmål 
i strategien 
men er et 
boligsosialt 
prosjekt 
som har 
elementer 
av 
strategien i 
seg. 

Videreføring og videreutvikling av Boligskolen på 
SAFIR 
 
Målet er å bidra til at deltakere bor godt i eget hjem. 
Gjennom deltakelse på kurs og ved frivillig innsats 
skal Boligskolen bidra til å  
- motivere og tilrettelegge for positive 
endringsprosesser  
- tilrettelegge for at den enkelte får brukt egne 
ressurser og opplever at disse blir verdsatt av andre  
- tilrettelegge for utveksling av mestringsstrategier og 
informasjon. 

Kirkens 
Bymisjon 

400.000 Region Øst 

Alle 
resultatmål 

Boligsosial handlingsplan 
Målet er å få laget en samlet plan for bydelens arbeid 
med å dokumentere boligbehov og boligressurser samt 
anskaffelse og oppfølging overfor vanskeligstilte med 
sikte på at de skal kunne etablere seg og bli boende i 
egnet bolig. 
 

Oslo kommune 
bydel Gamle 
Oslo 

100.000 Region Øst 

Alle 
resultatmål 

Prosjektstilling kommunale fremleieboliger 
Formålet er å avhjelpe behovet for boliger. 
Sosialtjenesten ønsker å utvide det kommunale 
botilbudet med fremleie boliger for langtidsleie. 
 

Oppegård 
kommune 

300.000 Region Øst 

Prosjektene 
er ikke 
rettet mot et 
spesielt 
resultatmål 
i strategien 
men er et 
boligsosialt 
prosjekt 
som har 
elementer 

 
Utarbeide boligsosiale handlingsplaner,  
3 stk à kr 80.000 
 
 

Hurdal, Sørum 
og Råde 
kommune 
 

240.000 Region Øst 
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av 
strategien i 
seg.  
Alle 
resultat-
målene 

Stipend til dekning av studieavgift 
Tilskuddet skal dekke studieavgiften til Høgskolen, 
kurs i boligsosialt arbeid med fokus på 
prosjektforståelse. 
 
 
 

15 stipend a kr 
9.000 

135.000 Region øst 

Alle 
resultat-
målene 

Stipend til dekning av studieavgift 
Tilskuddet skal dekke studieavgiften til Høgskolen, 
kurs i boligsosialt arbeid med fokus på etniske 
minoriteter og inkludering 
 

14 stipend a kr 
9.000 

126.000 Region øst 

Alle 
resultat-
målene 

Nasjonalt Bomiljønett driftes av Bergen, 
Trondheim og Oslo kommune 
 
Videreføring av prosjektet. Fremme fagutvikling og 
fagmiljø innen bomiljøarbeid gjennom etablering av 
fora for samhandling og erfaringsutveksling på 
bomiljøfeltet. Bomiljønett skal også fungere som 
ressurs for bomiljøarbeidere, planleggere og 
beslutningstakere innen offentlig og privat 
virksomhet. Det er videre ønskelig at Bomiljønett kan 
bidra til forvaltningsarbeid mellom kommunene i 
arbeidet med å tilrettelegge velfungerende bomiljø for 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Bomiljønett 150.000 Region øst 

Alle 
resultatmål 

Formål: Boligsosial handlingsplan – rullering.  
Beskrivelse: Kommunen rullerer sin BSHP etter mal 
fra Husbanken. 
Aktører: Kommunen. 
Ferdig: 31.12.2008. 

Fjell kommune 70 000 kr 
(30 000 kr i 
2006)  

Region Vest 

Alle – setter 
kommunen 
i bedre 
stand til å 
nå målene.  

Formål: Boligsosial handlingsplan – rullering.  
Beskrivelse: Kommunen rullerer sin BSHP etter mal 
fra Husbanken. 
Aktører: Kommunen. 
Ferdig: 01.12.07. 
 

Os kommune 40 000 kr Region Vest 

Alle delmål Sjølvbyggarprosjektet i Meland kommune 
 
Formål: Erfaringer fra selvbyggerprosjektet i Meland 
Beskrivelse: Prosjektet skal levere en utvidet 
egenevaluering laget som en ”ABC i kommunalt 
boligsosialt arbeid.. 
Aktører: Meland kommune 
Ferdig: November 2008 

Meland 
kommune 

370 000 Region Vest 

Alle delmål Småhusprosjekt i Bergen 
Formål: Etablere personer som ikke kan forholde seg 
til ordinære nabolag 
Beskrivelse: Personene som skal etableres i disse 
boligene har man ikke kunnet etablere i det ”vanlige” 
tjenesteapparat. Prosjektet skal se om utformingen vil 
ha konsekvenser for vedlikeholdet og vil se i hvilken 
grad boligen, og også tjenesten stimulerer til trivsel  
Aktører: Bergen kommune 
Ferdig: Oppstart høsten 2007 – varighet på ca. 2 år. 

Bergen 
kommune 

300 00 Region Vest 



 83

Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Alle delmål Formål:  Boligsosial handlingsplan 
Beskrivelse: Kommunen ønsker å utarbeide en 
boligsosial handlingsplan for å gi et bedre tilbud til 
innbyggerne 
Aktører: Kommunen 
Ferdig: Juni 2009 

Stryn 
kommune 

70 000 Region Vest 

Alle delmål Formål: Fellessamling for alle kommunenettverkene i 
våre fylker 
Beskrivelse: Erfaringer fra strategiperioden både fra 
brukerorganisasjoner og kommunene 
Aktører: Kommuner, Fylkesmennene i Sogn og 
Fjordane, Rogaland og Hordaland, Husbanken region 
vest 
 

 111 901 Region Vest 

Alle delmål Formål:  Boligsosial handlingsplan  
Beskrivelse: Utarbeidelse av boligsosial 
handlingsplan 
Aktører: Kommunen 
Ferdig: Mars 2009 

Karmøy 
kommune 

100 000 Region Vest 

 
Alle delmål 

Rollemodeller 
Del 2 
Formål: Utvikle metoder for beboerdialog slik at 
samtlige beboergrupper uansett etnisk bakgrunn skal 
kunne engasjere seg i områdets bomiljøinnsats og 
inkluderes i eget bomiljø  
Beskrivelse: Det skal rekrutteres ”seniorbeboere og 
rollemodeller” i miljøet. 
Aktører: Bergen bolig og byfornyelse 
Ferdig: 2008 

Bergen bolig 
og byfornyelse 

200 000 Region Vest 

Alle delmål 
 

Bolig og miljøutvikling Slettebakken/ 
Landås 
 
Formål: Kartlegging av bomiljø  
Beskrivelse: Kartlegging, multikulturelt 
oppvekstmiljø, Bidra med løsninger for god naboskap. 
Utredning av fellesarealer og inneklima. Tverretatlig 
kartlegging og brukermedvirkning. 
Aktører: Bergen bolig og Byfornyelse 
Ferdig: Våren 2008 

Bergen bolig 
og byfornyelse 

200 000 Region Vest 

Alle delmål Boligsosial handlingsplan 
Formål: Utarbeide en modell for å planlegge og 
realisere boliger for personer med bistandsbehov. 
Beskrivelse: Prosjektets hovedmål er å utarbeide en 
modell for å planlegge og realisere boliger for 
personer med bistandsbehov. Modellen skal være 
prøvd ut, evaluert og skal kunne brukes praktisk i det 
videre arbeidet for å skaffe varige boliger 
Aktører: Kommunen 
Ferdig: 01.12.08 

Stord 
kommune 

300 000 Region Vest 

       alle Rauma kommune skal utarbeide en boligsosial 
handlingsplan.  

Rauma 
kommune 

120 000,- Region Midt-
Norge 

alle Kompetanseheving/utvikling innen boligsos. Tverrfag. Fræna 
kommune 

300.000 Region Midt-
Norge 

alle Kompetanseheving/utvikling innen boligsos. Tverrfag. Herøy 
kommune 

300.000 Region Midt-
Norge 

alle Utvikling av borelaterte tiltak i forbindelse med 
TIUR-prosjektet. 

Stavne Gård 400.000 Region Midt-
Norge 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

alle "Sorgenfri" - gateavis for bostedsløse Stavne 
/Trondheim 
kommune 

350.000 Region Midt-
Norge 

alle Restorative Justice i fengsel Konfliktrådet i 
Sør-Trøndelag 

310.000 Region Midt-
Norge 

Alle Studie av boligsosial organisering i kommunene 
Kvalitativ studie av bakgrunn og motiver for 
kommunenes valg av organiseringsmodeller på det 
boligsosiale området. Ferdig 011108. 

NOVA 717 500,- 
(delutbetalin
g) 

Region Midt-
Norge 

Alle Nasjonal survey av boligsosial organisering  
Survey for å frembringe kunnskap om hvordan norske 
kommuner organiserer sitt boligsosiale arbeid. Det er 
felles referansegruppe for dette og NOVAs prosjekt. I 
referansegruppen sitter representanter fra 3 
kommuner, NAV Hedmark, KS, KBL, Fylkesmannen S-
T, Husbankens strategikontor, Husbanken RK Midt-
Norge, NOVA og Rambøll. Ferdig til 010408. 

Rambøll 
Management 

612 500,- Region Midt-
Norge 

Alle Videreutdanning boligsosialt arbeid 
HB gir tilskudd til kommunalt ansatte som tar 
videreutdanning i boligsosialt arbeid. 1 modul går 
vårsemesteret 2008. 2 modul H08 og 3 modul V09. 

Høgskolen i 
Sør-Trøndelag 

220 000,- Region Midt-
Norge 

1,2,3,4 og 
5.  

"Styrking og utvikling av tjenester for 
bostedsløse" 
* målgruppen er voksne over 18 år med 
sammensatte problemer relatert til rus, psykiatri 
og adferd.   
* ingen skal være bostedsløse 
* de midlertidige boløsninger skal avvikles  
* mennesker med sammensatte problemer skal ha 
god og individuell oppfølging  
* det skal utvikles samarbeidet mellom ulike 
deler av forvaltningen – både internt i kommunen 
og mellom kommune, fengsel, 
behandlingsinstitusjoner samt samhandling 
mellom første og andrelinjetjenesten.  
Delrapport 30.11.08, med sluttrapport høst 2009  

 

Vefsn 
kommune 

450000.-  Region Bodø 

1,2,3,4 og 
5.  

”Utarbeiding av boligsosial handlingsplan” 
Kommunen skal utarbeide boligsosial 
handlingsplan, og skal gjennom dette arbeidet 
særlig fokusere på og identifisere korte og 
langsiktige behov for vanskeligstilte på 
boligmarkedet – dette gjelder både de som har 
problemer med å etablere seg i egnet bolig, og de 
som har behov for praktisk bistand for å kunne 
bli boende i boligen. Planen skal innholde 
konkrete forslag til tiltak.  
Rapport/handlingsplan 31.01.08.  

Bardu 
kommune 
 
 
 

125000.-  Region Bodø 

Alle 
målsettin-
gene i 
strategien 

Seminar rettet mot kommunene i Nordland fylke med 
fokus på søknadsarbeid, statlige utviklingsmidler på 
det sosialfaglige/boligsosiale feltet. 
Oppfølgingsseminar med tema prosess-/prosjektarbeid 
Seminarene ble gjennomført i samarbeid med 
Fylkesmannen i Nordland 

Husbanken 95.000,- Region Bodø 

Alle 
målsettin-

Drifting av nettverk i Nordland og Troms + regionalt 
kontaktforum 

Husbanken 25.000,- Region Bodø 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

gene i 
strategien 
 
Alle 
målsetnin-
gene 

 
Utarbeidelse av boligsosial handlingsplan 
 
 

 
Hasvik 
Kommune 

 
60 000 

Region 
Hammerfest 

 
Alle 
målsetnin-
gene 

 
Revidering av boligplan med fokus på boligsosiale 
utfordringer 
 
 

 
Tana 
Kommune 

 
60 000 
 

Region 
Hammerfest 

Alle 
målsetnin-
gene 
 

Boligpolitisk 
Handlingsplan 
 
Rullering og kartlegging. 
 

 
Porsanger 
Kommune 

 
100 000 

Region 
Hammerfest 

 
Alle 
målsettin-
gene 

 
Gjennomføring av nettverksmøter i 2007 
 
 

 
Husbanken 

 
50000 

Region 
Hammerfest 

Alle 
målsettin-
gene 

Utarbeidelse av boligsosial handlingsplan 
 
 

Balsfjord 
kommune 

80000 Region 
Hammerfest 

 
Alle 
målsettin-
gene 

 
Utarbeidelse av boligsosial handlingsplan 

 
Nesseby 
kommune 

 
60000 

Region 
Hammerfest 

 
Alle 
målsettin-
gene 

 
Prosjektstilling for samordning slik at kommunen 
innen 3 år har utviklet helhetlig strategi for 
boligsosiale utfordringer. Ferdigstilles høsten 2010. 

 
Tromsø 
kommune 

 
425000 

Region 
Hammerfest 
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Vedlegg 5: Samarbeidsavtaler 
Tabell a.  Kartlagte samarbeidsavtaler som er inngått pr31. desember 2007 
 
Inngåtte avtaler i 2006 
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Samarbeidspartnere  
 

Beskrivelse av avtalen Inngåelse og 
varighet 

 

Tilhørende 
regionkontor 
 

Resultatmål 
3. 
 
 

Sørlandet Sykehus HF – 
kommunene i Agder 

- Overordnet  
- Individuell plan  
- Inn / utskrivingsplan 
- Pårørende og nettverksarbeid 

Inngått høst 
2005/Vår 2006 

Region Sør 

 Kriminalomsorgen 
Drammen og Drammen 
kommune 

Samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen i 
Drammen (Drammen fengsel, Drammen 
overgangsbolig og Buskerud friomsorgskontor) 
og Drammen kommune, sosialtjenesten, om 
boligsosialt arbeid for domfelte og innsatte. 
 Formålet med avtalen er å sikre god bosetting 
ved løslatelse av domfelte og innsatte. Avtalen 
skal bidra til at kriminalomsorgen og 
kommunen sammen oppfyller de forpliktelser 
som ligger i lover, rundskriv og reglement. 
Avtalen skal gi klare rutiner for samarbeid 
og dermed sikre at alle innsatte som 
innbefattes av avtalen, får en reell mulighet 
til på et tidlig tidspunkt å starte planlegging 
av tiden etter løslatelse sammen med 
relevante instanser. 
Avtalen har som intensjon at innsatte skal møte 
rask ansvarsavklaring, tydelig 
funksjonsfordeling og felles opptreden.    
 

Avtalen er inngått 
01.08.06 
og varer til 
31.12.07 

Region Sør 

 Drammen fengsel og Lier 
kommune 

Samarbeidsavtale mellom 
kriminalomsorgen i Drammen (Drammen 
fengsel, Drammen overgangsbolig og 
Buskerud friomsorgskontor) og Lier 
kommune, sosialtjenesten, om boligsosialt 
arbeid for domfelte og innsatte 
 Formålet med avtalen er å sikre god 
bosetting ved løslatelse av domfelte og 
innsatte.  
Avtalen skal bidra til at kriminalomsorgen 
og kommunen sammen oppfyller de 
forpliktelser som ligger i lover, rundskriv 
og reglement. 
Avtalen skal gi klare rutiner for samarbeid 
og dermed sikre at alle innsatte som 
innbefattes av avtalen, får en reell mulighet 
til på et tidlig tidspunkt å starte planlegging 
av tiden etter løslatelse sammen med 
relevante instanser. 
Avtalen har som intensjon at innsatte skal 
møte rask ansvarsavklaring, tydelig 
funksjonsfordeling og felles opptreden.       

Avtalen er inngått 
01.12.06 og varer 
til 31.12.07 

Region Sør 

Resultat 
mål 3 

Sørlandet Sykehus HF – 
kommunene i Agder 

- Overordnet  
- Individuell plan  
- Inn / utskrivingsplan 
- Pårørende og nettverksarbeid 

Inngått løpende 
med kommuner i 
hele 2006 

Region Sør 
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Resultatmål 
2 

Oslo kommune og 
Kriminalomsorgen region 
øst 

Formålet: 
1. Styrke samarbeidet mellom 

Kriminalomsorgens enheter og 
bydelene. Sikre 
godesamarbeidsrutiner og klare 
ansvarsforhold. 

2. Oppfylle målet i St.meld. nr 23 
3. Få til oppfølgende tjenester. 
4. Et helhetlig tilbud. 

Inkl også samarbeid knyttet til midl behov 
for behandling eller rehabilitering hvor 
målet er bosetting i egnet bolig på sikt. 

20.12.2006 
 
Pr d.d. ikke 
tidsbegrenset, men 
skal evalueres 
senest 18 mnd etter 
dato for inngåelse. 

Region Øst 
 

 
Delmål 2 
 

Kriminalomsorgen Sør og 
Time kommune 

Skal sikre et bedre samarbeid mellom 
kommuner og fengselet vedrørende 
boligtilbud ved løslatelse 

Desember 2006 
 

Region Vest 

 
Delmål 2 
 

Kriminalomsorgen Sør og 
Gjesdal kommune 

Skal sikre et bedre samarbeid mellom 
kommuner og fengselet vedrørende 
boligtilbud ved løslatelse 

Desember 2006 
 

Region Vest 

 
Delmål 2 
 

Kriminalomsorgen Sør og 
Hjelmeland kommune 

Skal sikre et bedre samarbeid mellom 
kommuner og fengselet vedrørende 
boligtilbud ved løslatelse 

Desember 2006 
 

Region Vest 

 
 

3 

Helse Nord-Møre 
kommunene i Møre og 
Romsdal 

Samarbeidsavtale har fungert i ett år, og er 
evaluert, alle kommuner er spurt og 
kommentarer er knytta til inn- og 
utskrivning, bl.a. mht overgang mellom 
nivåene. Til nå har det vært en generell 
avtale for somatikk og annet. Somatikk har 
et inntaksråd hvor psykiatri har fast 
representant ukentlige møter ang 
utskrivninger. På psykiatri har faste møter 
for- og ettervern hver 14. dag. Kontakt 
dreier seg om enkeltbruker, herunder 
tjenester.  
 
Egen psykiatriavtale har nå vært under 
utarbeidelse, er til godkjenning snart. Til 
avtalen er det laga ei sjekkliste, herunder 
bolig, og individuell plan. Dette sjekkes før 
utskrivning. Kvalitetssikring. 
Kontaktpersoner og daglige rutiner. Mange 
har ikke et forhold til sin egen individuelle 
plan. En av sengepostene på Hjelset har 
prøvd ut å legge plan på en nettportal for å 
få tilgang til dette. Planen blir da levende 
for personen. Dette skal sannsynligvis 
implementeres om ikke lenge.  

2004/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egen 
psykiatriavtale har 

nå vært under 
utarbeidelse, er til 
godkjenning snart. 

 

Region Midt-
Norge 

3 Det er utarbeidet en 
basisavtale for 
samarbeidet mellom 
Helse Nord-Trøndelag og 
kommunene i Nord-
Trøndelag. 

Alle kommunene i Nord-Trøndelag er 
tilknyttet denne avtalen. Faste møter 1 – 2 
ganger i året.  
 

Avtalen skal 
evalueres og 
revideres av 
samarbeidsutvalget 
innen utgangen av 
2006. Innspill kan 
rettes til: Rådmann 
i Lierne kommune, 
Karl Audun 
Fagerli, som er 
leder for 
samarbeidsutvalget
. 
 

Region Midt-
Norge  

Delmål 2 Tromsø fengsel og 
Tromsø kommune 

Avtalen skal sikre at kommune og fengsel 
sammen oppfyller de forpliktesler som 
ligger i lover, rundskriv og reglement. 

Avtalen ble inngått 
01.09.06, evalueres 
30.12.06 og gjelder 

Region 
Hammerfest 
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Avtalen skal gi klare rutiner for samarbeid 
og dermed sikre at alle innsatte som 
innbefattes av avtalen, får en reell mulighet 
til på et tidlig tidspunkt å starte planlegging 
av tiden etter løslatelse i lag med relevante 
instanser. Avtalen har som intensjon at 
innsatte skal møte rask ansvarsavklaring, 
tydelig funksjonsfordeling og felles 
opptreden. 

deretter for 1 år. 

 
Inngåtte avtaler i 2007 
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Samarbeidspartnere  
 

Beskrivelse av avtalen Inngåelse og 
varighet 

 

Tilhørende 
regionkontor 
 

Delmål 32 
 

Kongsberg kommune og 
Blefjell sykehus  

Formålet med avtalen er at statlige 
helseforetak og kommunene i 
Kongsbergregionen skal arbeide for at det 
totale helsetilbudet til befolkningen er 
faglig godt og oppleves som en helhetlig 
tjeneste preget av nærhet, god 
tilgjengelighet, service og forutsigbarhet. 
Avtalen omfatter tre hovedområder: 
Systemnivå, tjenestenivå og individnivå. 
Systemnivå tar for seg samarbeidsområder 
og arenaer hvor arbeidsområdene drøftes. 
Tjenestenivå beskriver utøvelse av 
samhandling/samarbeid + samarbeid med 
fastlegene. 
Individnivå skal beskrive den praktiske 
samhandling omkring den enkelte pasient, 
pårørende og helsepersonell. 

Avtalen ble inngått 
28.12.06. 
Dersom avtalen 
ikke sies opp 
fornyes den 
automatisk for et år 
av gangen. 

Region Sør 

Delmål 33 Lier kommune og 
Sykehuset Buskerud HF 

Formålet med avtalen er å sikre at den 
enkelte får et helhetlig tilbud gjennom et 
godt samarbeid og en tydelig 
ansvarsfordeling mellom nivåene i 
helsetjenesten. 
Avtalen inneholder en beskrivelse av 
kommunens ansvar, sykehusets ansvar samt 
faglig definisjon av utskrivningsklar pasient 

Avtalen ble inngått 
14.10.05 og 
revideres årlig. 

Region Sør 

Alle 
delmålene 

KS region Buskerud, 
Telemark og Vestfold og 
Husbanken region sør 

KS og Husbanken inngikk i september 2006 
en sentral samarbeidsavtale.  I formålet med 
avtalen står det at avtalen på sentralt nivå 
skal danne rammen for inngåelse av lokale 
avtaler mellom Husbankens regionkontorer 
og KS regionalt.   
Denne avtalen har som målsetting å 
beskrive områder i regionen der Husbanken 
og KS i region Sør har felles utfordringer 
og gjensidig kan bidra til måloppfyllelse. 
Kommuner skal oppfordres til å delta i 
regionalt samarbeid innen de fagområder 
som avtalen omfatter. 

September 2007 
Avtalen gjelder for 
2007 - 2009 

Region Sør 

                                                      
2 Avtalen inneholder ingen spesifisert punkt om bolig. Allikevel må den kunne knyttes til resultatmål 3 i strategien siden 
den beskriver praktisk samhandling omkring den enkelte pasient og helsepersonell som har ansvar for oppfølgingen. 
 
3 Denne avtalen inneholder ingen spesifisert punkt om bolig.  
Allikevel må den kunne knyttes til resultatmål 3 i strategien siden kommunen forplikter seg til å bidra i 
planleggingsarbeidet før utskriving av pasienter fra sykehus der oppfølging av kommunenes helse- og sosialtjeneste er 
aktuell i etterkant. 
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Partene har felles interesse av å bidra til å 
bistå kommunene i deres arbeid for å sikre 
et godt og variert tilbud av boliger til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Derunder:  
a) forebygge og bekjempe bostedsløshet 
b) boligetablering for flyktninger  
c) øke andelen universelt utformede boliger 
og tilknyttede uteområder  
d) øke andelen miljøvennlige boliger og 
uteområder (bl.a. ved lavenergiboliger, 
bedre inneklima, avfallshåndtering og 
redusert bruk av helsefarlige stoffer under 
bygging, miljøvennlig forvaltning, drift og 
vedlikehold) 
e) etablere prosjekter for stedsutvikling og 
god byggeskikk  
 

Resultatmål 
nr 2. 
 
 

7 avtaler: 
7 kommuner og 3 fengsel: 
Hamar, Gjøvik, Elverum, 
Kongsvinger, Ringsaker, 
Vestre Toten og Stange 
kommuner. 
Hamar, Gjøvik og 
Kongsvinger fengsel 

Målsetting: styrke samarbeidet mellom 
fengsel og kommune for å sikre god 
bosetting av løslatte. 
Omfatter: Partenes ansvar, Samarbeid om 
den enkelte innsatte, Samarbeidsmøter, 
Videre oppfølging og Samarbeidsutvalg. 

Alle inngått 
samme dag 
22.11.07. 
 
Revideres i 
november 2008 

Region Øst 

Samarbeids-
avtale for å 
forebygge og 
bekjempe 
bostedsløshet 
 
Resultatmål 
2 
 

Kriminalomsorgen region 
sørvest og Hå kommune 

Målsetting: Avtalen skal bidra til å skape 
trygge og gode boforhold for domfelte og 
varetektsinnsatte. 
Avtalen skal legge til rette for et godt 
samarbeid mellom kommunen og enhetene 
i Kriminalomsorgen region sørvest. 
Omfatter: forpliktelse til samarbeid i 
forbindelse med løslatelse, oversikt over 
kontaktpersoner  

Inngått januar 07 
 
Ingen begrensning 
i varigheten av 
avtalen  

Region Vest 
 

Samarbeids-
avtale for å 
forebygge og 
bekjempe 
bostedsløshet 
 
Resultatmål 
2 
 

Kriminalomsorgen region 
sørvest og Sandnes 
kommune 

Målsetting: Avtalen skal bidra til å skape 
trygge og gode boforhold for domfelte og 
varetektsinnsatte. 
Avtalen skal legge til rette for et godt 
samarbeid mellom kommunen og enhetene 
i Kriminalomsorgen region sørvest. 
Omfatter: forpliktelse til samarbeid ifm 
løslatelse, oversikt over kontaktpersoner 

Inngått januar 07 
 
Ingen begrensning 
i varigheten av 
avtalen  

Region Vest 
 
 

Samarbeids-
avtale for å 
forebygge og 
bekjempe 
bostedsløshet 
 
Resultatmål 
2 
 

Kriminalomsorgen region 
sørvest og Stavanger 
kommune 

Målsetting: Avtalen skal bidra til å skape 
trygge og gode boforhold for domfelte og 
varetektsinnsatte. 
Avtalen skal legge til rette for et godt 
samarbeid mellom kommunen og enhetene 
i Kriminalomsorgen region sørvest. 
Omfatter: forpliktelse til samarbeid ifm 
løslatelse, oversikt over kontaktpersoner 

Inngått januar 07 
 
Ingen begrensning 
i varigheten av 
avtalen  

Region Vest 
 

Samarbeids-
avtale for å 
forebygge og 
bekjempe 
bostedsløshet 
 
Resultatmål 
2 
 

Kriminalomsorgen region 
sørvest og Forsand 
kommune 

Målsetting: Avtalen skal bidra til å skape 
trygge og gode boforhold for domfelte og 
varetektsinnsatte. 
Avtalen skal legge til rette for et godt 
samarbeid mellom kommunen og enhetene 
i Kriminalomsorgen region sørvest. 
Omfatter: forpliktelse til samarbeid ifm 
løslatelse, oversikt over kontaktpersoner 

Inngått januar 07 
 
Ingen begrensning 
i varigheten av 
avtalen  

Region Vest 
 

Samarbeids-
avtale for å 
forebygge og 

Kriminalomsorgen region 
sørvest og Klepp 

Målsetting: Avtalen skal bidra til å skape 
trygge og gode boforhold for domfelte og 

Inngått januar 07 
 

Region Vest 
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bekjempe 
bostedsløshet 
 
Resultatmål 
2 
 

kommune varetektsinnsatte. 
Avtalen skal legge til rette for et godt 
samarbeid mellom kommunen og enhetene 
i Kriminalomsorgen region sørvest. 
Omfatter: forpliktelse til samarbeid ifm 
løslatelse, oversikt over kontaktpersoner 

Ingen begrensning 
i varigheten av 
avtalen  

Samarbeids-
avtale for å 
forebygge og 
bekjempe 
bostedsløshet 
 
Resultatmål 
2 
 

Kriminalomsorgen region 
sørvest og Karmøy 
kommune 

Målsetting: Avtalen skal bidra til å skape 
trygge og gode boforhold for domfelte og 
varetektsinnsatte. 
Avtalen skal legge til rette for et godt 
samarbeid mellom kommunen og enhetene 
i Kriminalomsorgen region sørvest. 
Omfatter: forpliktelse til samarbeid ifm 
løslatelse, oversikt over kontaktpersoner 

Inngått februar 07 
 
Ingen begrensning 
i varigheten av 
avtalen  

Region Vest 
 

Samarbeids-
avtale for å 
forebygge og 
bekjempe 
bostedsløshet 
 
Resultatmål 
2 
 

Kriminalomsorgen region 
sørvest og Sola kommune 

Målsetting: Avtalen skal bidra til å skape 
trygge og gode boforhold for domfelte og 
varetektsinnsatte. 
Avtalen skal legge til rette for et godt 
samarbeid mellom kommunen og enhetene 
i Kriminalomsorgen region sørvest. 
Omfatter: forpliktelse til samarbeid ifm 
løslatelse, oversikt over kontaktpersoner 

Inngått februar 07 
 
Ingen begrensning 
i varigheten av 
avtalen  

Region Vest 
 

Samarbeids-
avtale for å 
forebygge og 
bekjempe 
bostedsløshet 
 
Resultatmål 
2 
 

Kriminalomsorgen region 
sørvest og Tysvær 
kommune 

Målsetting: Avtalen skal bidra til å skape 
trygge og gode boforhold for domfelte og 
varetektsinnsatte. 
Avtalen skal legge til rette for et godt 
samarbeid mellom kommunen og enhetene 
i Kriminalomsorgen region sørvest. 
Omfatter: Forpliktelse til samarbeid ifm. 
løslatelse, oversikt over kontaktpersoner 

Inngått juni 07 
 
Ingen begrensning 
i varigheten av 
avtalen  

Region Vest 
 

Resultatmål 
2 
 

Husbanken region vest og 
Kriminalomsorgen region 
vest  

Målsetting: Avtalen skal danne grunnlag 
for et nærmere konkret samarbeid mellom 
Husbanken, Kriminalomsorgen og utvalgte 
kommuner 
Hva omfatter avtalen: Partene skal 
samarbeide på områder som er naturlig. 
Samarbeid om prosjekter som bidrar til at 
domfelte får seg en varig bolig. Partene skal 
også bidra til kunnskapsformidling i størst 
mulig grad, f eks på konferanser, opplæring 
og på andre måter. 
 

Avtalen er inngått 
20.09.07  
 
 
Årlig evaluering 

Region Vest 

 Bustadbyggelagene i 
Bergen, Bergen kommune 
og Husbanken region vest 

Målsetting:  
Skaffe unge og økonomisk vanskeligstilte 
bedre mulighet til å få et eget trygt hjem. 
Hva omfatter avtalen? 
 Utprøving av en ny borettslagmodell. 
Modellen vil tilføre boligmarkedet et nytt 
boligtilbud for de som har vansker med å 
skaffe seg bolig selv. Her skal en kunne leie 
eller eie bolig i borettslaget, og som 
leietaker kan en også få muligheten til 
overta boligen etter en leieperiode på 3-5 år, 
dette med bistand fra kommunen.  

Avtalen er inngått 
22.06.07 
 
 
Varighet: 3 år 

Region Vest 
 
 

Sam-
handlings-
avtale  
 
Resultatmål 
3 

Rusbehandling Midt-
Norge og kommunene i 
Midt-Norge 

- Avtalen omhandler ansvar og plikter i 
forbindelse med inn- og utskriving av 
pasienter/brukere til/fra rusforetaket og 
kommune, samt andre avtalte 
samarbeidsforhold. Det skal etableres et 
samarbeidsråd for å følge opp avtalen. 

Avtalen er 3-årig 
og trer i kraft 
1.1.2007 og varer 
til 31.12.2009. 
Avtalen skal 
evalueres og 
eventuelt 

Region Midt-
Norge 
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reforhandles innen 
utløpet av 
avtaleperioden. 

Resultatmål 
3 

Samarbeidsavtale med 
Helseføretak /behandlings 
institusjonar 
og Herøy kommune ved 
sosialtenesta 
 
 

- Behandlingsinstitusjonen og sosialtenesta 
ved bustadsosialt arbeid kan etablere ein 
god relasjon og samarbeid med brukar på 
eit tidlig tidspunkt i behandlinga, 

- Sosialtenesta i Herøy kommune og brukar 
skal kunne planlegge i god tid bustad, 
oppfølging i bustad og ettervern før brukar 
vert utskriven frå institusjonen. 

- Bruker har etablert ein god relasjon til 
sosialkontoret og miljøterapeutane i 
bustadsosial arbeid i behandlingsperioden. 
At bruker kan sjå fram til ein betre tilbod 
på heimstaden. 

1.1.07-1.1.08 Region Midt-
Norge 

Resultatmål 
2 

Samarbeidsavtale med 
Kriminalomsorga og 
Herøy kommune ved 
sosialtenesta 
(Fengselet i Ålesund) 
 
 

- At fengselet/friomsorga og sosialtenesta 
ved bustadsosialt arbeid kan etablere ein 
god relasjon og samarbeid med domfelte 
på et tidlig tidspunkt i soninga.  

- At sosialtenesta og miljøterapeutane i 
bustadsosialt arbeid i Herøy kommune og 
den domfelte skal kunne planlegger i god 
tid, bustad / oppfølging i bustad og 
ettervern før den domfelte løslatelse. 

- At domfelte kan sjå fram til ein betre 
tilbod på heimstaden. 

At den domfelte gir samtykke i at 
kartlegging som er blitt utført av 
kriminalomsorga, blir oversendt til 
sosialtenesta, slik den domfelte ikkje treng 
å bli kartlagt på nytt.  

1.1.07-1.1.08 Region Midt-
Norge 

Resultatmål 
2 

Samarbeidsavtale med 
Kriminalomsorga og 
Herøy kommune ved 
sosialtenesta 
(Friomsorgskontor) 

- At fengselet/friomsorga og sosialtenesta 
ved bustadsosialt arbeid kan etablere ein 
god relasjon og samarbeid med domfelte 
på et tidlig tidspunkt i soninga.  

- At sosialtenesta og miljøterapeutane i 
bustadsosialt arbeid i Herøy kommune og 
den domfelte skal kunne planlegger i god 
tid, bustad / oppfølging i bustad og 
ettervern før den domfelte løslatelse. 

- At domfelte kan sjå fram til ein betre 
tilbod på heimstaden. 

- At den domfelte gir samtykke i at 
kartlegging som er blitt utført av 
kriminalomsorga, blir oversendt til 
sosialtenesta, slik at den domfelte ikkje 
treng å bli kartlagt på nytt.  

1.1.07-1.1.08 Region Midt-
Norge 

Resultatmål 
1 

Samarbeidsavtale mellom 
Tussa-24 
(kraftleverandør) og 
Herøy kommune ved 
sosialtjenesten 
(frivillig avtale for 
brukere) 

- Kunden skal ikkje opparbeide seg gjeld i 
form av ubetalte straumrekningar 

- Kunden skal betale straumrekninga i rett 
tid. 

1.1.07 
(første evaluering 
den 1.10.07) 
 

Region Midt-
Norge 

Resultatmål 
1 

Samarbeidsavtale mellom 
Herøy kommune ved 
sosialtjenesten 
og namsmannen i Herøy. 

- At antall begjæringer om utkastelse blir 
redusert og at andelen av de begjærte som 
blir gjennomført også blir redusert. I 
tillegg skal ingen tilbringe mer en tre 
måneder i midlertidig bustad tilbod.  

- Namsmannen vil ha et særlig ansvar 
spesielt for å nå målsetningen om å få ned 
antallet av gjennomførte utkastelser. 

1.12.06 - 1.12.07 Region Midt-
Norge 
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Resultatmål 
1 

Samarbeidsavtale mellom 
økonomiavdelinga og 
sosialtenesta i Herøy 
kommune og kunden 
(frivillig avtale for 
brukere) 

- Denne samarbeidsavtalen gjeld for 
personar som står i fare for å opparbeide 
seg gjeld til økonomiavdelinga eller er 
med i prosjektet ”bustadsosialt arbeid”. 

Fortløpende 
inngåelse av 
avtaler. Evaluering 
innen utgangen av 
2007 

Region Midt-
Norge 

 
 
1- 5 

Husbanken, region MN 
og NAV, Sør- Trøndelag 
fylke 

Samarbeidsavtale for å bidra til 
kompetanseoppbygging om bolig i NAV 

4. kvartal 07 Region Midt-
Norge 

1- 5 Husbanken, region MN 
og NAV, Nord- 
Trøndelag fylke 

Samarbeidsavtale for å bidra til 
kompetanseoppbygging om bolig i NAV 

4. kvartal 07 Region Midt-
Norge 

1- 5 Husbanken, region MN 
og NAV, MR 

Samarbeidsavtale for å bidra til 
kompetanseoppbygging om bolig i NAV 

4. kvartal 07 Region Midt-
Norge 

Sam-
arbeids-
avtale 
vedrørende 
domfelte og 
varetekts-
fengslede 
innsatte   
 
Målsetting 
2 
 

Rana kommune/ 
Bodø fengsel 

Legge til rette for / gi klare rutiner for 
samarbeid mellom fengsel og kommune for 
å sikre innsatte nødvendig bistand med bl.a. 
bolig ved endt soning 

1.april 2007 
Avtalen gjelder for 
ett år av gangen 

 
Region Bodø 

Sam-
arbeids-
avtale 
vedrørende 
domfelte og 
varetekts-
fengslede 
innsatte   
 
Målsetting 
2 
 

Rana kommune/ Mosjøen 
fengsel 
 

Legge til rette for / gi klare rutiner for 
samarbeid mellom fengsel og kommune for 
å sikre innsatte nødvendig bistand med bl.a. 
bolig ved endt soning 

1. april 2007 
Avtalen gjelder for 
ett år av gangen 

 
Region Bodø 

Sam-
arbeids-
avtale 
vedrørende 
domfelte og 
varetekts-
fengslede 
innsatte   
 
Målsetting 
2 
 

Rana kommune/ 
Trondheim fengsel 

Legge til rette for / gi klare rutiner for 
samarbeid mellom fengsel og kommune for 
å sikre innsatte nødvendig bistand med bl.a. 
bolig ved endt soning 

1. april 2007 
Avtalen gjelder for 
ett år av gangen 

Region Bodø 

Sam-
arbeids-
avtale 
vedrørende 
domfelte og 
varetekts-
fengslede 
innsatte   
 
Målsetting 
2 
 

Rana kommune/ 
Friomsorgen Rana 

Legge til rette for / gi klare rutiner for 
samarbeid mellom friomsorg og kommune 
for å sikre innsatte nødvendig bistand med 
bl.a. bolig ved endt soning 
 
 
 

1. april 2007 
Avtalen gjelder for 
ett år av gangen 

Region Bodø 
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Samarbeids
avtale  
 
Målsetting 
3 
 

Rana kommune/ 
Nordlands-klinikken 

Legge til rette for / gi klare rutiner for 
samarbeid mellom behandlingsinstitusjon 
og kommune for å sikre innsatte nødvendig 
bistand med bl.a. bolig ved endt behandling 
 

30. april 2007 
5 år/årlig 
evaluering 

Region Bodø 

Sam-
arbeids-
avtale 
vedrørende 
domfelte og 
varetekts-
fengslede 
innsatte 
mellom 
Rana 
kommune 
og Bodø 
overgangs-
bolig 
 
Målsetting 
2. 
 

Rana kommune og Bodø 
overgangsbolig 

Legge til rette for / gi klare rutiner for 
samarbeid mellom fengsel og kommune for 
å sikre innsatte nødvendig bistand med bl.a. 
bolig etter endt soning.  

Inngått 
23.08.07 
varer inntil høst 
2008 
 

Region Bodø 
 

 
 
 
 
 
Tabell b. Regionalt samarbeid med NBBL og KS 
Regionkontor Samarbeidspartner   Beskrivelse av samarbeidet 

 
Region Sør KS  Deltar på regionalt 

kontaktforum 
 

Region Sør KS region Buskerud, 
Telemark og Vestfold 

Avtalen beskriver områder 
der Husbanken og KS region 
Sør har felles utfordringer, og 
gjensidig kan bidra til 
måloppnåelse. 

Region Vest KS  Det arbeides med å utarbeide 
lokale avtaler med KS 

Region Vest Boligbyggelagene i Bergen Et samarbeidsprosjekt for å få 
redusert utkastelser i regionen 

Region Midt-Norge KS i Midt-Norge (tre fylker) Samarbeid omkring 
boligsosialt arbeid. Delta i 
kontaktforum. 
Kompetansehevingstiltak. 

Region Bodø/Hammerfest KS Det er ikke inngått avtaler, 
men KS har vært med i 
Regionalt Kontaktforum 
siden starten i 2005 
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Vedlegg 6: Kommunenettverk 
Etablerte kommunenettverk pr. 31. desember 2007        
     

Regionkontor Nettverkets 
navn/betegnelse 

Når ble 
nettverket 

opprettet, eller 
når ble 

bostedsløshet et 
tema for 

nettverket?  

Antall 
møter 

avholdt i 
2007 

Antall 
kommune

r som 
deltar 

Navn på kommunene som deltar  
 

Region Sør Nettverk 1 
 
 

26.05.05 1 11 Drammen, Nedre Eiker, 
Kongsberg, Lier, Ringerike, 
Tønsberg, Larvik, Sandefjord, 
Horten, Holmestrand, Nøtterøy 

Region Sør Nettverk 2 
Bynettverket 

18.03.05  
Strategien er 
utgangspunktet 
for opprettelse av 
nettverket. 
Bostedsløshet er 
dermed også 
tema for 
nettverket. 

3 6 Kristiansand, Mandal, Arendal, 
Grimstad, Porsgrunn og Skien. I 
tillegg deltar Fylkesmannen i Vest 
Agder, Aust Agder og Telemark. 

Region Sør Nettverk 3  13.02.07 2 4 Hole, Røyken, Modum, Øvre Eiker 
Region Øst Nettverk 1-Follo 

 
 

2006 0 6 Frogn, Nesodden, Ås, Ski, Vestby, 
Oppegård 

Region Øst Nettverk 2-Øvre 
Romerike 
 
 

2006 0 5 Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, 
Eidsvoll, Nes 

Region Øst  
Nettverk 3-Nedre 
Romerike + Asker, 
Bærum 
 

2006 0 8 Rælingen, Fet, Skedsmo, Nittedal, 
Aurskog-Høland, Lørenskog, Bærum, 
Asker 

Region Øst Nettverk 4 
Østfold 
 

 
Mars 2006 

 
3 

 
8 

 
Sarpsborg, Halden, Askim, Rømskog, 
Moss, Rakkestad, Rygge og 
Fredrikstad 

Region Øst Nettverk 5 Oslo 
 
 

2005 5 15 bydeler Oslo kommune - Bolignettverket 

Region Øst Nettverk 6 
Hedmark og 
Oppland 
 
 

2004 1 
Samtlige 
kommu-

ner i 
Oppland 

og 
Hedmark 

ble 
invitert til 

denne 
samlinger 

14 Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, 
Elverum, Trysil, Stange, Gjøvik, 
Lillehammer, Østre Toten, Vestre 
Toten, Lunner, Søndre Land, Nordre 
Land, Jevnaker  

Region Vest Kommunenettverk 
i Hordaland 
 

Våren 2005 1 9 Odda. Kvinnherad, Os, Stord, Askøy, 
Lindås, Meland, Bergen, Fjell 
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Region Vest Kommunenettverk 

i Sogn og Fjordane 
 

Våren 2005 1 7 Førde, Høyanger, Gloppen, Flora, 
Sogndal, Vågsøy, Askvoll 

Region Vest Kommunenettverk 
i Rogaland 
 
 

Våren 2005 1 9 Sandnes, Stavanger, Sola, Eigersund, 
Karmøy, Gjesdal, Klepp, Time og 
Haugesund 

Region Midt-
Norge 

Nord-Trøndelag 
 

2005 1 6 Steinkjer, Levanger, Verdal, Namsos, 
Inderøy, Verran 

Region Midt-
Norge 

Sør-Trøndelag 
 

2005 1 8 Klæbu, Malvik, Melhus, Stjørdal, 
Orkdal, Skaun, Røros, Ørland 

Region Midt-
Norge 

Møre og Romsdal 
 

2005 4 11 Ålesund, Kristiansund, Molde, Ørsta, 
Haram, Ulstein, Herøy, Haram, 
Rauma, Sula, Eide 

Region Bodø Samarbeidsforum 
Nordland 
 
 

2005 3 7 Vefsn, Rana, Fauske, Bodø, Narvik, 
Sortland og Vestvågøy 

Region 
Bodø/Hammerf
est 

Nettverk Troms 
 
 

2005 3 9 Harstad, Lenvik, Sørreisa, Målselv, 
Nordreisa, Kåfjord, Tromsø, 
Balsfjord, Storfjord 

Region 
Hammerfest 

Nettverk 1 
Kommunenettverk 
Finnmark 
 

 
2005 

 
2 

 
7 

Vadsø, Nesseby, Porsanger, 
Kautokeino, Karasjok, Hammerfest, 
Sør-Varanger 
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Vedlegg 7: Regionale kontaktfora 
Etablerte regionale kontaktfora pr 30. desember 2007 

Regionkontor Hvem deltar i forumet Når ble forumet 
opprettet 

Antall møter 
avholdt i 2007 

Region Sør Husbanken, Fylkesmennene i Buskerud, 
Vestfold, Telemark, Vest- og Aust-Agder, 
Kriminalomsorgen Region Sør og Region 
Sørvest, Borgestadklinikken, IMDi 
regionkontor Øst, Indre Øst og Sør, 
Porsgrunn, Kristiansand og Drammen 
kommune, KS i Agder, Namsmannen i 
Drammen, Skien/Porsgrunn og Kristiansand, 
Helse Sør RHF, Bufetat region sør deltar i 
nettverket. 

23.9.2005 3 

Region Øst De samme som deltok i 2006 med unntak av 
Høgskolen i Oslo, IMDi, Aker sykehus, 
Sykehuset innlandet, Østnorsk 
kompetansesenter og Regionalt 
kompetansesenter for dobbeltdiagnose. 
 
Forumet som ble opprettet i 2005 ble i 2006 
delt i to. Ett forum for resultatmål 1 og ett 
forum for resultatmål 2 – 5. 
 
Desember -07 ble siste regionale 
kontaktforum i strategiperioden gjennomført. 
Til dette møtet ble samtlige deltakere fra 
begge foraene invitert. 

 
2005 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Region Øst 
 
Resultatmål 2 – 5 
 

Fylkesmennene i Oppland, Hedmark, 
Østfold, Oslo og Akershus, 
Kriminalomsorgen Øst og Nord/Øst, KS 
Akershus/Østfold, Oslo, Hedmark og 
Oppland, Aker sykehus klinikk for rus og 
avhengighet, Lovisenberg DPS, IMDi Øst og 
Indre Øst, Sykehuset Innlandet/Sanderud, 
Sykehuset Innlandet/Fekjær, Ahus, Ullevål 
sykehus, Regionalt kompetansesenter for 
dobbeltdiagnose, Østnorsk kompetansesenter, 
SHdir., Bufetat, Høgskolen i Oslo, Oslo 
kommune, byrådsavdelingen. 
Frivillige 
organisasjoner/brukerorganisasjoner og 
aktuelle kommuner inviteres ut fra tema på 
det regionale kontaktforum. 
 

2006 4 

Region Øst 
 
Resultatmål 1 

Fylkesmennene i Hedmark, Oppland, 
Østfold, Oslo og Akershus, KS Oppland, 
Hedmark, Akershus/Østfold og Oslo, 
Lillehammer politistasjon, Vestby 
lensmannskontor – Follo politidistrikt, 
Namsfogden i Asker og Bærum, Hamar 
politistasjon, Stange lensmannskontor, 
Namsmannen i Ringsaker, Lensmannen i 
Gjøvik, Namsmannen i Østre Toten, 
Namsfogden i Fredrikstad, Sarpsborg 
politistasjon, Namsfogden i Oslo, IMDi Øst 
og Indre Øst, SHdir, Oslo kommune 
byrådsavd, Høgskolen i Oslo. 
Frivillige 
organisasjoner/brukerorganisasjoner og 
aktuelle kommuner inviteres ut fra tema på 

2006 2 
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det regionale kontaktforum. 
 

Region Vest Fylkesmennene i Hordaland, Rogaland og 
Sogn og Fjordane, Kriminalomsorgen Vest 
og Sør-Vest, Namsmennene i Bergen og 
Stavanger, Helse Vest, UDI-region Vest, KS-
Hordaland, Stavanger og Bergen kommune, 
IMDi og Bufetat 

2005 
 

2 

Region Midt-
Norge 

- Husbanken, Regionkontor Midt-Norge 
- FM i Sør-Trøndelag, FM i Nord-Trøndelag, 

Møre og Romsdal Fylke 
- Kriminalomsorgen Nord, 

Kriminalomsorgen Vest 
- Midt Norsk Kompetansesenter for rusfaget 
- St. Olavs Hospital, Psykisk helsevern 
- Helse Nordmøre og Romsdal, Sykehuset i 

Molde 
- Helse Sunnmøre, Sjøholt psykiatriske 
- Namsmannen i Trondheim, Namsmannen i 

Verdal, Namsmannen i Ålesund 
- KS 
- Bufetat (invitert) 
- IMDi 
- Trondheim kommune, Verdal Kommune, 

Kristiansund Kommune 
- Kirkens sosialtjeneste 
- Frelsesarmeen 
- Blå kors 
- Kirkens Bymisjon 
- Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse 
- Svartlamon boligstiftelse 
- Landsforeningen for pårørende innen 

psykiatrien (LPP) 
- Rusmisbrukernes Interesse Organisasjon 

(RIO) 
- Mental Helse 
- Landsforbundet mot stoff (LMS) 
Brukerutvalget for Rusbehandling Midt-
Norge 

2005 Består av 
tre sammenslåtte 
fora fra desember 
2006, samt fora 

for frivillige 
organisasjoner. 

 

2 

Region 
Bodø/Hammerfe
st 

Husbanken i Bodø og Hammerfest, 
Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i 
Troms, Fylkesmannen i Finnmark, 
Kriminalomsorgen region Nord, HelseNord, 
IMDi Nord, Namsmannen i Tromsø, Tromsø 
kommune, Bodø kommune, Alta kommune, 
Rio Nord, Velferdsalliansen, KS, Bufetat, 
NAV (?) 

6. april 2005 
 

2 
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Vedlegg 8: Møter/konferanser/seminarer 
 Avholdte møter/konferanser/seminarer knyttet til strategien 
 

Vedlegg 8 a 
  Avholdte møter/konferanser/seminarer knyttet til strategien i 2005 
 

Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2005 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

RK Oslo.     
Seksjon Oslo 
Sektordirektørmøtet i 
Oslo (bydelsdirektører og 
etatsdirektører) 
 

Juni 2005 Bl strategien  Oslo kommune  40 

Seksjon Oslo 
Seminar for økonomiske 
rådgivere i Oslo 
 
 

August Økonomisk rådgivning  Fylkesmannen i Oslo 35 

Seksjon Østfold 
2-dagers 
Dialogkonferanse  
 

Primo 
september 

Helhetlige og samordnede tjenester med 
utgangspunkt i brukernes behov.  
15 parallellseminarer med temaene: Bolig 
– Økonomi – Arbeid/tiltak – Helse – 
Sosialt fellesskap 

Fylkesmannen i 
Østfold. Østnorsk 
Kompetansesenter og 
Husbanken 

150 

Samarbeidsmøte med FM 
 
 

16.09.05 Diskusjoner rundt 2. 
kommunenettverkssamling. 

HB var hovedarrangør 
og FM medarrangør 

5 

Regionalt kontaktforum  23.09.05 Resultatmål 1 begjæringer/utkastelser HB var hovedarrangør 25 
2. kommunenettverks-
samling 
 
 

28.09.05 Strategien På vei til egen bolig HB var hovedarrangør 
og FM medarrangør   

65 

Samarbeidsmøte med 
Fylkesmannen 

17.10.05  Fylkesmann og 
Husbanken 

7 

 
Samarbeidsmøte med 
Fylkesmannen 
 

07.11.05  Fylkesmann og 
Husbanken 

7 

Møte for økonomiske 
rådgivere og namsmenn 
 
 

15.11.05  Fylkesmann i Østfold 25 

Samarbeidsmøte med FM 
 

18.11.05 Oppsummering og erfaringer fra 2. 
kommunenettverkssamling 

HB var hovedarrangør 
og FM medarrangør   

4 

Informasjonsmøte for 
Moss kommune 
 
 

09.12.05 Strategien Fylkesmann og 
Husbanken 

19 

 
Samarbeidsmøte med 
Fylkesmannen  

09.12.05  Fylkesmann og 
Husbanken 

7 

Samarbeidsmøte med FM 
og arbeidsutvalg 
 
 
 

09.12.05 Planlegging av 3.kommunenett HB hovedarrangør og 
FM medarrangør, 
samt en deltaker fra 
en kommune i 
Buskerud og en 

5 
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deltaker fra en 
kommune i Vestfold 

 
Fagsamling ”På vei til 
egen bolig” 
 

8-10.11.05 Strategien resultatmål 1, 2 og 3 Husbanken Oslo i 
samarbeid med 
Fylkesmannen Oslo 
og Akershus 

100 

 
Kommunenettverk 
 

November Rutiner ved begjæringer i kommuner, i  
boligbyggelag, og hos namsmenn 
Igangsatte tiltak for bostedsløse 

Husbanken, 
Fylkesmannen i 
Oppland og 
Fylkesmannen i 
Hedmark 

26 

RK Arendal      
Samarbeidsmøte Juni Samarbeidsavtale mellom 

kriminalomsorgen og kommuner 
Husbanken 6 

Møte Juli Boliger til bostedløse og oppfølging i 
bolig med Grimstad kommune 

Husbanken og 
Grimstad kommune 

3 

Kommunenettverk August Evaluering av bynettverket Husbanken 14 
Samarbeidsmøte 
 
 

August Samarbeid for å hindre bostedløshet Arendal kommune 12 

Møte 
 
 

August Samarbeidsmøte bostedløshet Husbanken, 
Fylkesmannsembeten
e i Aust Agder, Vest 
Agder og Telemark 

4 

Konferanse 
 

August NAV Fylkesmannen i Aust 
Agder og KS 

Ca 150 

Samarbeidsmøte August Samarbeidsavtale mellom 
kriminalomsorgen og kommuner 

Husbanken 6 

Møte 
 

September Samarbeidsavtale mellom Arendal 
kommune og Kriminalomsorgen 

Husbanken 6 

Møte September Hospitering Århus. Informasjonsmøte til 
deltakerne 

Husbanken og 
Fylkesmannen i Aust 
Agder 

9 

Kurs 
 

September Kurs i Bokart for kommunale 
saksbehandlere 

Husbanken 11 

Konferanse September Regionalt kontaktforum- oppstartsmøte Husbanken 19 
Hospitering 
 
 

September Hospitering i Århus Husbanken og 
Fylkesmannen i Aust 
Agder 

10 

Møte 
 
 

Oktober Samarbeidsavtale mellom Arendal 
kommune og Kriminalomsorgen 

Husbanken 7 

Konferanse November Erfaringskonferanse boligsosialt 
arbeid 

Husbanken og 
Fylkesmannen i i 
Aust Agder, Vest 
Agder og Telemark 

Ca 100 

Kommunenettverk November Erfaringer fra konkrete tiltak for 
bostedløse 

Husbanken 21 

Møte 
 
 

Desember Underskriving av samarbeidsavtale 
mellom Arendal kommune og 
Kriminalomsorgen 

Arendal kommune og 
Husbanken 

7 

Konferanse Desember Samarbeid mellom Sørlandet sykehus 
HF og Arendal kommune med 7 
nabokommuner kalt: ”Fra stykkevis 
til helt – et helhetlig helsevesen uten 
skranker” 

Arendal kommune Ca 50 

Møte Desember Samarbeidsmøte med fylkesmannen i 
Aust Agder. Samarbeidsarenaer for 
boligsosialt arbeid og 
psykiatrisatsning. Regionvise møter 

Husbanken og 
Fylkesmannen i i Aust 
Agder 

6 
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med kommuner i fylket. 
RK Bergen     
Erfaringskonferanse for 
kommunens ansatte og 
Husbanken Bergen 
 

1.juni 2005 Erfaringer og utfordringer i det videre 
arbeidet mot bostedsløshet 

Bergen kommune 60 

Møte med Bergen 
kommune vedr. Hindre 
utkastelser som nevnt 
under pkt 1.2 
 

Juni 2005 Prosjekt: Hindre utkastelser  Bergen kommune og 
Husbanken 

 

 
Møte med repr. fra 
fylkesmennene i våre 3 
fylker  

 
7.september 
2005 

 
Planlegging av 2. samling i 
kommunenettverket som ble opprettet i 
juni 2005.  

Husbanken 8 

Kommunenettverks-
samling Stjørdal 

8. og 
9.september 
2005 

   

Møte med repr. fra 
fylkesmannen i 
Hordaland 
 
 

20.september Planlegging av boligsosialkonferanse i 
desember 2005 

 2 

 
Konferanse 
 

24. og 25. 
oktober 

Formidlingskonferanse 2-dagers 
konferanse  

SHdir  

Møte 
 

27.oktober 
 

Frelsesarmeen i Haugesund – Bo- og 
omsorgssenter. Ønsker å bygge boliger til 
bostedsløse 
 

 7 
 

Erfaringskonferanse  
 

9./10.nov ”Bolig – rus – økonomi – hva er de kloke 
grep? 
 

Årstad arbeids- og 
velferdstjeneste 
 

80 
 

Internt samarbeidsmøte 11.november 
 

Strategien på vei til egen bolig 
 
 

Regionkontor Bergen / 
Strategikontoret 
 

30 
 

Temadag 
 

23.november 
 

Samarbeid og samhandling mellom 
boligbyggelag, namsmenn, byfogd og 
kommunale etater i arbeidet med å 
redusere tvangssalg og utkastelser 
 

Regionkontor Bergen,  
Stor-Bergen 
boligbyggelag og 
Bergen kommune 
 
 

100 
 

Fylkeskonferanse 
(Hordaland) 

8.desember 
 

Strategien på vei til egen bolig - spesielt 
med henblikk på tiltak for tar sikte på å 
hjelpe i overgang fra fengsel til bolig. Og 
fra institusjon til bolig (Bergen kommune) 

Regionkontor Bergen 
og Fylkesmannen i 
Hordaland 

100 
 

RK Trondheim     
Formidlingskonferanse 
 
 

Juni Presentasjon av rapport om kommunens 
prosedyrer i forhold til begjæringer og 
utkastelser, samt foreslåtte tiltak til 
reduksjon av begjæringer og utkastelser. 

Trondheim kommune 50 

Dialogmøte Juli Mulig pilotprosjekt inne psykiatri Sør-
Trøndelag 

FM i ST 6 

Dialogmøter Juni og 
august 

Oppfølging av søknad til 
Gjengangerprosjekt (Trondheim 
kommune og ST Politidistrikt) 

FM og HB 7 

Regionalt kontaktforum 
ST 

August Tilskuddsmidler og prosjekter HB/FM i ST 12 

Regionalt kontaktforum 
NT 

August Tilskuddsmidler og prosjekter HB/FM i NT 10 

Befaring August Botiltak for tidligere bostedsløse Kirkens Bymisjon 4 fra HB 
Dialogmøte September Orientering og dialog om prosjekt og HB / Psykisk 6 
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arbeid med boligspørsmål mellom 
Trondheim kommune og HF St.Olav 

helsevern 

Foredragsrekke i 
konferanseturne 

September Økonomisk rådgivning/bruk av HB 
virkemidler 

SHdir  

Erfaringskonferanse 
 
 

5 okt Tema: Boligsosialt arbeid i kommunene.  
Strategiens målsetting og hvordan vi skal 
nå de konkrete resultatmål var fokus 
under konferansen. 
Iverksatte prosjekter med støtte fra SHdir 
og Husbanken ble presentert denne dagen. 
Deltakere fra kommuner, namsmenn, 
frivillige brukerorganisasjoner, Sosial- og 
helsedirektoratet, Helseforetaket, 
Kriminalomsorgen og Husbanken 

Møre og Romsdal 
Fylke 

108 
 
 

Erfaringskonferanse 
 
 

19. og 20 okt Tema: Boligsosial Dialogkonferanse 
Felles konferanse for Nord og Sør-
Trøndelag 
Målgruppe var ulike private, kommunale 
og statlige aktører innen boligsosialt 
arbeid.  Ca. 100 deltakere fra kommuner, 
namsmenn, frivillige bruker-
organisasjoner, Sosial- og helse-
direktoratet, Helseforetaket, Kriminal-
omsorgen og Husbanken var samlet på 
Storlien Høgfjellshotell disse dagene. 
Fokus under konferansen: Strategiens 
målsetting og hvordan vi skal nå de 
konkrete resultatmål var fokus under 
konferansen. Gjennomførte og 
iverksatte prosjekter innenfor de ulike 
resultatmål ble presentert, og var et 
godt utgangspunkt for dialog. 
Representanter fra frivillige 
organisasjoner som fortalte om sine 
selvopplevde erfaringer bidro til et 
sterkt engasjement blant deltakerne. 
Under konferansen ble verdien av 
samordnet arbeid mellom de ulike 
etater og aktører svært tydelig. 
Samordnet arbeid er en av mange 
utfordringer fremover. 

Fylkesmanne i Nord 
Trøndelag og 
Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

100 

Kommunenettverk Møre 
og Romsdal 
 

04.10.05 Strategien på vei til egen bolig, 
1. møte, etablering av boligsosialt 
nettverk. 

Husbanken og 
Fylkesmannen 

20 

Formidlingskonferanse 11.10.05 Ulike eksempler på boligsosialt arbeid SHdir  
Erfaringsnettverk i Nord-
Trøndelag 

18.10.05 1. møte i erfaringsnettverk, presentasjon 
av strategien, deltakerne, og hvordan skal 
vi jobbe fremover for å nå målene. 

Husbanken og 
Fylkesmannen 

 

Møte med rusnettverk i 
Sør-Trøndelag 

17.11.05 Presentasjon av strategien, og hvordan 
jobber vi i praksis i fylket. 

Fylkesmannen 15 

Konferanse Økonomisk 
rådgiving, Lillesand 

08.11.05 og 
09.11.05 

Utvikling i inkasso og gjelds-
problematikken i Norge. SHdir sin 
strategi på dette området. 

SHdir 100 

Møte nasjonale strategi i 
Bergen 

11.11.05 Samordning av arbeidet med strategien på 
de ulike regionkontor. 

Husbankens 
Strategikontor 

 
 

Økonomisk rådgiving 
Nord-Trøndelag 

23.11.05 og 
24.11.05 

Grunnkurs i økonomisk rådgivning, 
Foreleser  

SHdir, fylkesmannen 50 

Økonomisk rådgiving 
Sør-Trøndelag 

29.11.05 og 
30.11.05 

Grunnkurs i økonomisk rådgivning, 
foreleser 

SHdir, fylkesmannen 60 

Studietur Bergen 01.12.05 og 
02.12.05 

Studietur for 2 nettverk Fylkesmannen  20 

Samarbeidsmøte 
Kriseboliger i Oslo 

02.12.05 Statusmøte Kom. Dep 13 

Møte Trondheim 15.12.05 Gjennomgang av løpende prosjekter Husbanken 5 
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kommune 
     
RK Bodø     
Arbeidsseminar 
 

Juni 2005 Boligsosialt arbeid med fokus på 
strategien 
Etablering av nettverk 

Fylkesmannen i 
Troms sammen med 
Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 

36 
 

Harstad kommune Juni Etablering av fase II i Prosjekt 
Bostedsløse. 

Harstad kommune, 
Fylkesmannen i 
Troms, 
Husbanken 

 
 

Samarbeidsmøte i Nord-
Norge 
 

Juni Videre planlegging av arbeidet i Nord-
Norge 

Husbanken i Bodø og 
Hammerfest sammen 
med Fylkesmannen i 
Nordland, troms og 
Finnmark 

 10 

Kurs 
 
 

29.08.05 – 
31.08.05 

Prosessledelse i Boligsosialt arbeid Husbanken og 
Utviklingskompetanse 

27 

Nettverk Nordland 
 
 

15.09.05 Nettverkssamarbeidet – 
innhold/forventninger/forpliktelser 

Husbanken og 
Fylkesmannen i 
Nordland 

20 

Kurs 
 
 

20.09.05 – 
22.09.05 

Prosessledelse i Boligsosialt arbeid Husbanken og 
Utviklingskompetanse 

27 

Faglig Forum Midt- 
Troms Møte med 
kommuner i Troms 

04.10.05 – 
05.10.05 

 
NAV og ”På vei til egen bolig” 

 
Fylkesmannen i 
Troms 

 
30 

Seminar/kurs for 
kommuner i Troms 
 

13.10.05 – 
14.10.05 

 
Økonomiske rådgivning 

 
Fylkesmannen i 
Troms 

 
45 

Møte 
 
 

12.10.05 Spesielt vekt på fra fengsel til egen 
bolig/fra institusjon til egen bolig 

Husbanken i Bodø og 
Hammerfest 
/Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

 
 
25 
 

Kurs 
 
 

25.10.05 – 
27.10.05 

Prosessledelse i Boligsosialt arbeid Husbanken og 
Utviklingskompetanse 

 
27 

Seminar i Bodø 
 

15.12.05 Kompetanseoverføring mellom 
spesialisthelsetjeneste og kommune 
 

 
Nordlandssykehuset 

 
 25 

Samarbeidsmøte i Nord-
Norge 
 
 

30.11.05 Oppsummering av 2005/planlegging 2006 Husbanken i Bodø og 
Hammerfest 
/Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

 
 
10 

RK Hammerfest     
Møte 
 

Juni Informasjon/opplæring for 2 kommuner 
som skal utarbeide boligsosial 
handlingsplan. 

Husbanken i 
Hammerfest 

6 

 
Møte 
 

Juni Videre samarbeid mellom Husbankens 
regionkontor i Nord-Norge og 
Fylkesmannen i Nordland, Troms og 
Finnmark 

Husbanken og 
Fylkesmannen 

10 

 
Møte 
 

Juni Harstad kommunes tilbud til bostedsløse. 
Møte og befaring 

Fylkesmannen i 
Troms og Harstad 
kommune 

13 

 
Seminar 
 

Juni Boligsosialt arbeid med fokus på 
strategien ”På vei til egen bolig”. Videre 
info om kommunenettverk og interessen 

Fylkesmannen i 
Troms og 
Husbanken 

36 
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blant deltakerne for dette Hammerfest og 
Bodø 

 
Møte 
 

August Informasjonsutveksling Husbanken, 
Fylkesmannen og Vadsø Fengsel med 
fokus på Strategien 

Husbanken 
Hammerfest 

5 

 
Møte 
 

 
August 

Videre samarbeid mellom Husbankens 
regionkontor i Bodø og Hammerfest samt 
fylkesmannen i Nordland, Troms og 
Finnmark 

Husbanken og 
Fylkesmannen 

5 

 
Kurs 
 

August/ 
September 

Prosessledelse i Boligsosialt arbeid Utviklingskompeta
nse AS og 
Husbanken 

 
27 

 
Seminar 
 

 
September 

 
Innføring i nettverksarbeid 

RO - Ressurssenter 
for omstilling i 
kommunene og 
Husbanken 

 
34 

 
Kommunenettverk 
 

 
September 

 
Strategien 

Husbanken Bodø 
og 
Fylkesmannen i 
Nordland 

 
20 

 
Kurs 
 

 
September 

 
Prosessledelse i Boligsosialt arbeid 

Utviklingskompeta
nse AS og 
Husbanken 

 
27 

 
Kommunenettverk 
 

 
Oktober 

 
Strategien 

Husbanken 
Hammerfest og 
Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
22 

 
Møte 
 

 
Oktober 

Videre samarbeid mellom Husbankens 
regionkontor i Nord-Norge og 
Fylkesmannen i Nordland, troms og 
Finnmark 

Husbanken og 
fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
5 

 
Konferanse 
 

 
Oktober 

Erfaringskonferanse om Rusreformen for 
Nord-Norge 

Kompetansesenter
et ved 
Nordlandsklinikke
n 

 
100 

 
Møte 
 

 
Oktober 

Regionalt kontaktforum – Fokus på 
resultatmålene i strategien og 
samarbeid/koordinering av innsatsen 

Husbanken og 
fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
27 

 
Kurs 
 

 
Oktober 

 
Prosessledelse i Boligsosialt arbeid 

Utviklingskompeta
nse AS og 
Husbanken 

 
27 

 
Konferanse 
 

 
November 

Særlig fokus på oppfølging etter opphold i 
institusjons og fengsel og samarbeid med 
pårørendeorganisasjoner 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
70 

 
Møte 
 

 
November 

Boligbyggelag og noen utleiere i Troms 
og Finnmark invitert til info om strategien 
med fokus på utkastelser 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
18 

 
Konferanse 
 

 
November 

Sosiallederkonferanse for Nord-Norge 
med fokus på boligsosialt arbeid og særlig 
NAV 

Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
100 

 
Møte 
 

 
November 

Samarbeidsmøte for hele Husbanken med 
fokus på Strategien 

Strategikontoret i 
Husbanken og 
Husbanken Bergen 

 
26 

 
Møte 
 

 
November 

Møte med en kommune etter ferdig 
boligsosial handlingsplan. Presentasjon av 
strategien 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
7 

 
Møte 
 

 
November 

Videre samarbeid mellom Husbanken og 
fylkesmennene i Nord-Norge 

Husbanken og 
Fylkesmannen 

 
10 

 
Møte 
 

 
Desember 

Informasjon/opplæring for 1 kommune 
som skal utarbeide boligsosial 
handlingsplan. 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
12 
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Møte 
 

 
Desember 

Informasjon til Sametingets 
representanter i arbeidsgruppe 
m/Husbanken om strategien samt bolig-
sosialt arbeid generelt 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
6 

 
Møte 
 

 
Desember 

Informasjon om strategien til 
representanter i en kommune som var 
interessert i nettverksarbeidet i Finnmark 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
5 
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 Avholdte møter/konferanser/seminarer knyttet til strategien i 2006   Vedlegg 8b 
 
 

Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2006 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

Region Sør     
Regionale kommunemøter 
 

Februar  Nasjonale mål og hovedprioriteringer og 
koordinering av det boligsosiale arbeidet 

Husbanken og 
Fylkesmannen i Aust 
Agder 

40 

Konferanse 
 

Mars NAV (Husbanken hadde innlegg) FO  20 

Samarbeidsprosjekt + 
Oppstartkonferanse 

Jan – april Samarbeid kommuner og helseforetak 
(Husbanken har bidratt med kompetanse 
og flere innlegg) 

SSHF, Arendal 
kommune, 8k 

20 – ca 
100 

Sosialledersamling, 
Telemark 

Mars NAV – Innlegg om boligsosialt arbeid i 
NAV 

Fylkesmannen i 
Telemark 

20 

UKA, Høgskolen i Agder April Foredrag om boligsosialt arbeid Høyskolen i Agder 10 
Stedsutviklingskonferanse
, Evje 

Mai Befolkningsvekst og tettstedutvikling i 
Agder, Innelegg om boligsosialt 
perspektiv på stedsutvikling 

Husbanken, Norsk 
form, 
Fylkeskommunene 
m.fl. 

40 

 
Fagdager, konferanse 
2 dager 

 
April 2006 

Etikk og holdninger i arbeidet med 
bostedsløse. Presentasjon av gode 
prosjekter 

Husbanken 
Fylkesmennene i 
Vestfold og Buskerud  

95 

 
Kommunenettverk 
 

Mars 2006 Resultatmål 2 og 3 i strategien ”ingen skal 
måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger 
etter løslatelse fra fengsel eller utskrivelse 
fra institusjon”  

Husbanken 
Fylkesmennene i 
Vestfold og Buskerud 

65 

Regionalt kontaktforum 
 
 

Januar 2006 Resultatmål 2 
Samarbeid mellom Kriminalomsorgen og 
kommunene. 

Husbanken 25 

Regionalt kontaktforum 
 
 

Mai 2006 Resultatmål 3 
 
Samarbeid mellom helseforetak og 
kommunene. 

Husbanken 21 

Møte Juni  Evalueringsmøte med hospitanter som var 
i Århus sept 2005.  

Husbanken 6 

Regionalt kontaktforum September Samarbeid med IMDi. Resultatmål 3 og 5. Husbanken 24 
Kommunenettverk 
 

September Booppfølging av vanskeligstilte i 
Kristiansand. Resultatmål 2, 3 og 5 

Husbanken 15 

Konferanse 
 

Oktober NAV, samhandling med mer. Fylkesmannen i Aust 
Agder 

70 

Studietur 
 
 

Oktober Studietur til Gøteborg for å se på arbeid 
bostedløse. Resultatmål 2, 3 og 5 

Fylkesmannen i 
Telemark og 
Husbanken 

19 

Konferanse November Rullering BSHP.  Resultatmål 2, 3 og 5 
 

Husbanken 100 

Konferanse November Oppstartkonferanse BSHP for Vest-
Telemark  

Husbanken og Seljord 
kommune 

21 

Møte November Oppsummeringsmøte studietur Gøteborg. Fylkesmannen i 
Telemark 

16 

Konferanse November Høstsamling for sosial- og boligkontor i 
Vest Agder.  
Resultatmål 2, 3 og 5 

Fylkesmannen i Vest 
Agder 

60 

Kommunenettverk 
 

November Småboliger til vanskeligstilte. Resultatmål 
2, 3 og 5 

Husbanken 11 

Kommunenettverk November  Resultatmål 4 og 5 Husbanken og 46 
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Ingen skal tilbys døgnovernatting uten 
kvalitetsavtale 
Ingen skal oppholde seg mer enn tre 
måneder i midlertidig botilbud. 

Fylkesmennene i 
Vestfold og Buskerud 

Region Øst     
 
2 dagers konferanse 
 

April Boligsosialt arbeid i forbindelse med 
rus/psykiatri. Etisk arbeid i boligsosialt 
arbeid Boligsosiale virkemidler 
Igangsatte tiltak i kommunene 
Roller og rutiner kommuner/namsmenn 

Husbanken, 
Fylkesmannen i 
Oppland og 
Fylkesmannen i 
Hedmark 

55 

 
Dagskonferanse 
 

Skal avholdes 
juni 06 

Erfaringer fra samarbeidsprosjekt færre 
utkastelser 

Sosial og helse- 
Direktoratet, 
Husbanken og Oslo 
kommune 

100 

   KS, Fylkesmann 50 
Møte 
 
 

Juni Koordinering av statlige prosjektmidler Husbanken region Øst 5 

 
Regionalt kontaktforum 
 
 

 
November 

 
Ulike statlige prosjekt-/tilskuddsmidler 
innenfor boligsosialt arbeid. 
Presentasjon av ulike prosjekter. 
Presentasjon av to rapporter ”Løslatt og 
hjemløs” og ”Bolig og tjenester til 
mennesker med psykiske lidelser”. 

 
Husbanken region Øst 

 
37 
 

 
Fagkonferansen På vei til 
egen bolig 
 

27.-29.9.06 Resultatmål 2 og 3 i strategien  
Erfaringer fra Danmark og Prosjekt 
Udenfor  

HB region Øst 
FMOslo 

100 

Arbeidsgruppe for 
nettverket i Oslo består av 
HB Øst, FM Oslo, 
Byrådsavdelingen VST og 
Hev – Oslo kommune 
 

4 ganger i 
året  

Primært forberede nettverksmøter  HB i samarbeid med 
FMOslo 

7 

 
Samarbeidsmøte med 
Fylkesmennene i vår 
region 
 

 
Februar 

 
Planlegge felles aktivitet i forhold til 
strategien. 

 
HB region øst 

 
15 

 
 
Kommunenettverk 
Østfold 

Mars 2006 Resultatmål 2 og 3: Ingen skal måtte 
tilbringe tid i midlertidige løsninger ved 
løslatelse fra fengselsopphold eller etter 
utskrivelse fra institusjon. 

Region øst Ca 30 

 
Møte med FM i Østfold 
 

Sep. 2006 Planlegging av møte med Råde og 
Rakkestad kommune 

Region øst og FM 5 

 
Møte med Råde kommune 
 

Nov. 2006 Kommunen ønsker å lage BSHP, 
Strategien ”På vei til egen bolig” og HB 
virkemidler 

Region øst og FM 10 

 
Møte med Rakkestad 
kommune 
 

Nov. 2006 Evaluering av BSHP, Strategien ”På vei 
til egen bolig” og HB virkemidler 

Region øst og FM 12 

 
Møte med FM i Østfold 
 

Des. 2006 Evaluering av møte i Råde og Rakkestad 
kommune. Planlegging av neste 
kommunenettverk feb. 07 

Region øst og FM 3 

 
 
Leierboerforeningen 

februar utkastelser Husbanken/ Leieboer-
foreningen 

4 

 
 

April Boliger til flyktninger, hvordan 
samarbeide med Husbanken 

Husbanken/IMDi 4 



 107

IMDi 
 
Nettverksmøte: Follo 
kommunene 
 

Juni Strategien Frogn 
kommune/Husbanken 

18 

 
Nettverksmøte: Nedre 
Romerike kommunene og 
Asker og Bærum 
 

Juni Strategien Skedsmo 
kommune/Husbanken 

16 

Nettverksmøte: Øvre 
Romerike kommunene 
 
 

Juni Strategien Eidsvoll kommune 20 

Kommunemøte Rælingen august Bygging av bolig til rusklienter Husbanken 5 
Konferanse i boligsosialt 
arbeide 

september Strategien/boligsosialt arbeid Fylkesmannen og 
Husbanken 

80 

Eidsvoll 
kommune/kommunemøte 
 

november Strategien og bruk av virkemidler 
 

Eidsvoll kommune 8 

 
Konferanse 
 

April 06 Roller/rutiner v/begjæring om fravikelse 
Etiske utfordringer når en jobber i andres 
hjem. 
Utgiftspost el. god investering for 
kommunen - Hamarmodellen. 
Økonomiske virkemidler. 
Boligsosialt arbeid i forhold til rus og 
psykiske lidelser 

Husbanken, 
Fylkesmannen i 
Oppland 
Fylkesmannen i 
Hedmark 
Medarrangør: 
Østnorsk kompetanse 
senter.  

55 
 
samtlige 
kommune
r i 
Oppland 
og 
Hedmark 
invitert 

 
Nettverksmøte 
 

August 06 Samarbeid – kommune/fengsel 
Samarbeid – kommune/institusjon 
Oppfølgingstjeneste for vanskeligstilte på 
boligmarkedet 

Husbanken, 
Fylkesmannen i 
Hedmark og 
Fylkesmannen i 
Oppland 

26 

Arbeidsmøte  
 

Februar 06 Planlegging av konferanse for 
Kommunene i Oppland og Hedmark 

Fylkesmannen i 
Hedmark 
Medarrangør: 
Fylkesmannen i 
Oppland, Husbanken  

6 

Region Vest     
 
Boligsosial konferanse  
2-dagers konferanse 
 

Januar Boligsosial forvaltning – samspill og 
beste praksis 

Programmet var 
utarbeidet av repr. Fra 
Husbanken, Bergen 
kommune, KBL og 
Bergen Bolig og 
Byfornyelse.  

250 

Møte med A. Taksdal Januar Oppfølging av regionalt kontaktforum Husbanken 5 
 
Samarbeidsmøte – 
Drammen.  
 

Februar Strategien på veil til egen bolig 
1 dag samlet med repr. Fra fylkemennene 
i landets fylker 

Strategikontoret  

Styremøte Fjell 
bustadstifting 

Februar Generelt om Husbankens boligsosiale 
arbeid og virkemidler 

Fjell kommune 30 

 
Kommunenettverk i 
Rogaland 
 

Mars Strategien på veil til egen bolig – 
Husbankens virkemidler og delmål 2 i 
strategien 

Region Vest og 
fylkesmannen i 
Rogaland 

30 

Kriminalomsorgens 
Landsmøte 

Mars Overgangsboliger – Innlegg fra 
Husbanken 

Kriminalomsorgen 40 

Kommunenettverk i 
Hordaland 
 

Mars Strategien på veil til egen bolig – 
Husbankens virkemidler og delmål 2 i 
strategien 

Region Vest og 
fylkesmannen i 
Hordaland 

25 
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Kommunenettverk i Sogn 
og Fjordane 

April Strategien på veil til egen bolig – 
Husbankens virkemidler og delmål 2 i 
strategien 

Region Vest og 
fylkesmannen i 
Hordaland 

20 

 
Erfaringsutveksling i 
Rogaland for kommunalt 
ansatte 

April Boligsosialt arbeid/Husbankens 
virkemidler 

Region Vest 25 

Erfaringsutveksling i 
Hordaland for kommunalt 
ansatte 

April Boligsosialt arbeid/Husbankens 
virkemidler 

Region Vest 20 

Møte med Bergen 
kommune/Kvinneprosjekt 

April Bergen kommune ønsker å til rette boliger 
for bostedsløse kvinner 

Bergen kommune - 
helse 

8 

Møte med 
Kriminalomsorgen 
Region Vest 

April Møte vedrørende et 3-års forsøksprosjekt 
som tilrettelegger for ulike botilbud med 
mer etter løslatelse fra fengsel. Et 
samarbeidsprosjekt med Bergen 
kommune. En samarbeidsavtale vil 
komme i stand i løpet av høsten 2006 

Region Vest 5 

Møte med Stavanger 
kommune 

April Møte ang. nytt prosjekt vedrørende 
boligsosialt arbeid 

Region Vest  

Erfaringsutveksling i 
Sogn og Fjordane for 
kommunalt ansatte 

Mai Boligsosialt arbeid/Husbankens 
virkemidler 

Region Vest 15 

Regionalt kontaktforum Mai Strategien Region Vest 20 
Møte med 
Kriminalomsorgen Sør, 
Stavanger og Time 
kommune 

Mai Møte vedrørende inngåelse av 
samarbeidsavtale mellom 
Kriminalomsorgen Vest og 2 el. Flere 
kommuner for å forebygge og bekjempe 
bostedsløshet. I løpet av 2.halvår 2006 vil 
samarbeidsavtale komme i gang. 

Kriminalomsorgen 
Sør og Region Vest 

7 

Storbynettverk Mai    
Befaring Mai Befaring i Meland kommune  Region Vest 5 
Kommunenettverk i 
Hordaland 
 

Juni Strategien på vei til egen bolig. 
Hovedtema delmål 3 

Husbanken Region 
Vest og 
Fylkesmannen 

15 

Kommunenettverk i  
Sogn og Fjordane 
 

Juni Strategien på vei til egen bolig. 
Hovedtema delmål 3 

Husbanken og 
Fylkesmannen 

20 

Kommunenettverk i 
Rogaland 
 

Juni Strategien på vei til egen bolig. 
Hovedtema delmål 3 

Husbanken Region 
Vest og 
Fylkesmannen 

25 

Møte med Sola kommune 
 
 

Juni Generelt om boligsosialt arbeid Husbanken region 
vest 

10 

Kontaktmøte 
Rådmann m. fl. 

August Samarbeid – Husbanken og Haugesund 
kommune 

Husbanken 15 

Befaring i Lindås 
kommune 

August Orientering fra Lindås kommune – 
Boligsosialt arbeid – Springbrettbustader 
og Prosjekt bustadtilpassing 

Lindås kommune og 
Husbanken region 
vest 

10 

Studietur Ålborg/ 
Sosialledersamling 
Hordaland 

August NAV og befaring i Ålborg kommune 
tiltak for vanskeligstilte og bostedsløse 

Fylkesmannen i 
Hordaland 

50 

Møte med politisk og 
administrativ ledelse i 
Bergen kommune og 
omkringliggende 
kommuner 

August Butilbod for bustadlause – fremskaffing 
av bustader 

Husbanken region 
vest 

30 

Kontaktmøte med 
Hordaland 
fylkeskommune 

September Samarbeid – Husbanken/Hordaland 
fylkeskommune 

Husbanken og 
Fylkesmannen  

10 

Statslederforum September Generelt om Husbankens boligsosiale Fylkesmannen 15 
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arbeid og husbankens virkemidler 
Samarbeidsmøte i Bodø September Strategien på vei til egen bolig Strategikontoret 

og Bodøkontoret 
30 

Møte  
 

September Samarbeidsavtale mellom 
Kriminalomsorgen Sør og kommuner 

Region Vest 6 

Møte med Høgskolen i 
Bergen 

Sept og 
oktober 

Planlegging av studiet – Boligsosialt 
arbeid 

Region Vest 4 

Fagkonferanse Oktober Boliger for alle  Region Vest 60 
Kommunenettverk i 
Hordaland 

Oktober Tema: Fremskaffing av boliger – 
Husbankens virkemidler og 
Utbyggingsavtaler 

Region 
Vest/Fylkesmannen i 
Hordaland 

30 

Erfaringskonferanse Oktober Fra fengsel til hva SHdir  
Boligsosial konferanse Oktober Tak over hodet – boligpolitikk i praksis Region Vest 130 
Møte med Blå kors og 
Stavanger kommune 

Oktober Utfordringer innen boligfremskaffelse i 
prosjektet – Fra institusjon til bolig 

Region Vest 8 

Kommunenettverk i 
Rogaland 

November Tema: Fremskaffing av boliger – 
Husbankens virkemidler og 
Utbyggingsavtaler 

Region 
Vest/Fylkesmannen i 
Rogaland 

25 

Møte med Haugesund 
kommune 

November Boligsosialt arbeid og fremskaffing av 
boliger for vanskeligstilte/bostedsløse 

Region Vest 10 

Møte med Os og Fusa 
kommune/Husbankens 
styre og administrasjon 

November Boliger for bostedsløse Husbanken, Os og 
Fusa 

12 

Konferanse November Boliger for bostedsløse Regionrådet i 
Nordhordland 

 

Møte med Bergen 
boligfornyelse 

Desember Boliger for bostedsløse Husbanken  

Region Midt-Norge     
Planleggingsmøte  17.01 Planlegging av årets aktiviteter for MR 

fylke 
Nord og Romsdal 
fylke, husbanken 

3 

Planleggingsmøte 18.01 Planlegging av årets aktiviteter for Nord-
Trøndelag 

FM i NT og HB  3 

Planleggingsmøte 19.01 Planlegging av årets aktiviteter for Sør-
Trøndelag 

FM i ST og HB 3 

Erfaringsnettverk ST 24.01 Nettverksmøte HB/FM i ST 13 
Møte 24.01 Bruk av BOKART for Trondheim fengsel HB 7 
Storbymøte 
 

01.01.-02.02 Samarbeidsavtale fengsel og kommune 
Ut av fengsel 

KRD/HB 70 

Befaring Stavne Gård 
 

03.02 Div tiltak for arbeidstrening, bl.a. for pers 
etter endt soning. 

Stavne Gård KF 6 

Regionalt kontaktforum 
NT 
 
 

06.02 Planlegging av aktivitet i 2006, 
orienteringer 

FM i NT/HB 10 

Befaring Melhus 
kommune 

10.02 Tiltak for vanskeligstilte Melhus kommune 4 

Regionalt kontaktforum 
ST 

14.02 Planlegging av aktivitet i 2006, 
orienteringer 

FM i ST/HB 15 

Erfaringsnettverk NT 16.02 Samarbeidsavtaler fengsel, organisering 
av kommunale tjenester, befaring botiltak 

Verdal kommune 15 

Møte i referansegruppa 21.02 Planlegging av årets aktiviteter, 
diskusjoner av prosjekter og aktiviteter. 

HB 10 

Bli kjent møte 22.02 Helse-Nord-Møre og Romsdal og Molde 
kommune 

FM/HB 10 

Regionalt kontaktforum 
MR 

23.02 Planlegging av aktivitet i 2006, 
orienteringer 

MR fylke/HB 12 

Internt samarbeidsmøte 27.02-28.02 Erfaringsutveksling ved arbeidet med På 
vei til egen bolig 

Drammen, HB 
Arendal 

? 

Prosjektmøte 02.03 Utkastelsen: Namsmannen, Trondheim 
kommune 

FM i ST/HB 5 

Prosjektmøte 03.03 Ang Kartlegging Jarleveien 10 FM i ST/HB 4 
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Rusnettverk 09.03 Nettverksmøte i ST, Orkdal FM i ST  
Bli kjent møte 15.03 St. Olav Hospital HF, psykisk helsevern 

og Trondheim kommune 
HB 7 

Befaring og 
prosjektutviklingsmøte 
Kirkens sosialtjeneste 
Steinkjer 

16.03 Prosjekt Ny erobring + befaring Kirkens sosialtjeneste 7 

Studietur nettverk og 
kontaktforum MR 

21.03-24.03 Utkastelser, bostedsløshet, økonomisk 
rådgivning 

Møre og Romsdal 
fylke 

32 

Bli kjent møte 29.03 Helse Nord-Trøndelag HF og Trondheim 
kommune 

HB 6 

Bli kjent møte 05.04 Rusbehandling Midt-Norge HB 6 
Rusnettverk 25.04 Rusnettverk i ST, Røros FM i ST ? 
Fagdag/forskningskafé 
Jubileumsarrangement 

27.04-28.04 Case Jarleveien 10, boligsosialt og 
boligkvalitet 

HB 35 

Ruskonferanse 03.05  FM i ST ? 
Planleggingsmøte 23.05 Planlegging boligsosial dialogkonferanse 

høst 2006 
FM i ST, FM i NT, 
HB 

4 

Møte  17. august HIST – Boligsosialt prosjekt HB/HIST 5 
Erfaringsnettverksmøte 23. august Prosjekter, BSHP Melhus kommune / 

HB 
35 

 September    
Planleggingsmøte 1. september konferanse FM Sør og Nord + HB   
Prosjektbefaring  7. september Oppfølging av prosjekt Svartlamon HB/Svartlamon 

boligstiftelse 
 

Nettverkskonferanse Oslo 4 og 5. 
september 

Barn / unge / familier / fattigdom sos.inkl  BUF-dir? 2 fra reg. 

Studietur for nettverk i 
Nord-Trøndelag 

12., 13. og 
14. september 

Organisering av boligtj. oppfølging Husbanken/fylkesman
nen i NT 

25 

Samarbeidsmøte 
strategien i Bodø 

21. september Kompetansetilskudd kontaktfora+++ Strategikontoret /HB 
Bodø 

20? 

Oppstart Bo i Norge 25. september  Oppstart pilot Bo i Norge, biblioteket HB/Trondheim 
folkebibliotek 

 

Nettverksmøte Møre og 
Romsdal – Stjørdal 

26. september Prosjekter, oppsummering av studietur HB/MR fylke 30 

Forberedelsesmøte til 
konferanse 

26. september Praktisk organisering osv HB/FM i NT+ST 4 

Dialogkonferanse NT, ST, 
MR 

27. og 28. 
september 

Div boligsosiale tema HB/FM i NT/ST/ MR 
fylke 

100 

 Oktober    
Boligsosial konferanse 
Kristiansund 

4. oktober Boligsosialt arbeid, tverrfaglig, politisk 
forankring  

Kristiansund 
kommune 

50 

Barnevernskonferanse i 
Geiranger 

4. – 6. 
oktober 

Div barnevern, innledning om HBs 
boligsosiale arbeid for unge utsatte 

MR fylke 1 fra reg 

FM + HB felles møte med 
Ørland kommune 

16. oktober Oppfølging av felles prosjekt samt 
befaring 

  

Konferanse Lillehammer 23. oktober Fra fengsel til kommune SHdir, Krim.oms., HB 2 fra reg 
Konferanse  24. og 25. 

oktober 
Økonomisk rådgivning Penger til besvær  SHdir 2 fra reg 

Møte Trondheim 
Kommune 

26. oktober Prosjektoppfølging HB 4 

Møte FM Sør-Trøndelag 30. oktober Koordineringsmøte HB/FM 4 
 November    
Formidlingskonferanse, 
Rica Hell Hotell  

6. og 7. 
november 

NAV, div prosjekter SHdir 2 fra kont 

Møte om strategi, internt 10. nov Planlegging av referansegruppe- og 
kontaktforumsmøte 

HB  

Møte kompetansesenteret, 
metodeutvikling 

14.nov Samarbeid omkring utviklingsprosjekter HB 2 

Bokart Ørsta 15.november Bokart for kommuner HB/Ørsta kommune  
Møte Ørsta om prosjekt 15.nov Prosjektoppfølging   
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Møte SHdir – 
metodeutvikling 

15.nov Presentasjon av ideer omkring 
utviklingsprosjekter 

 1 fra reg 

Møte i Hist-Prosjekt 17.nov Prosjektoppfølging, nettverksarbeid HB  
Møte om bakstehuset, 
Midteggen 

24.nov. Prosjektoppfølging HB 2 fra reg 

3 timersforedrag Hist 28. nov Om HBs boligsosiale arbeid herunder På 
vei til egen bolig 

HIST 1 fra reg 

Presentasjon Brygga 24.nov Om HB, Brygga og mulig samarbeid om 
kartlegg av bostedsløse 

HB 4 

Oppfølging 
metodeutvikling 
Kompetansesenteret 

30.nov Samarbeid omkring utviklingsprosjekter HB 1 fra reg 

 Desember    
Møte Drammen – 
boligdatabase 

05. des. Innspill til boligsosiale parametere i 
databasen 

HB 1 fra reg 

Møte Hist  05. des. nytt studieår  HB  
Møte Hist – 
metoder/prosjekt 

06. og 07 des. nettverksarbeid HIST  

Erfaringsnettverk NT, 
Steinkjer 

06. des. Prosjekter, oppsummering studietur Steinkjer kommune / 
HB 

20 

Møte om prosjekt – 
Trondheim kommune 

08. des. Prosjekt HB 5 

Erfaringsnettverk ST 11. desember Prosjekter HB 30 
Kontaktforum MR, ST, 
NT på Britannia 

12- 13 des. Planlegging av overordnede aktiviteter til 
resultatmål 

HB 30 

Møte med Midt-Norsk 
komp om sh.dir jobbing 

20. des. Samarbeid omkring utviklingsprosjekter HB/MNK-rus 3 

Region Bodø     
Møte med 
brukerorganisasjoner 
 
 

Januar Samarbeid med 
brukerorganisasjoner/deltakelse i 
Regionalt kontaktforum 

Husbanken i Bodø og 
Hammerfest/Fylkesm
annen i Nordland, 
Troms og finnmark 

10 

Møte i AU 
(Arbeidsutvalget) 
 
 

Januar Planlegging av aktiviteter Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
i samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

5 

Kommunenettverk 
(Nettverk Troms) 
 

januar Etablering av nettverket - samarbeidsform 
Bolig med nødvendige 
oppfølgingstjenester – Presentasjon av 
”Ranamodellen”  

Husbanken i Bodø og 
Hammerfest sammen 
med Fylkesmannen i 
Troms 

 26 

Årskonferanse Rusforum 
Nordland 
 
 

februar Rusomsorg – utfordringer og muligheter 
- rus/psykiatri 
- samhandling 
- boligsosialt arbeid 

Rusforum Nordland Ca. 100 

Referansegruppemøte 
 
 

Februar Presentasjon av kommunens prosessplan 
for arbeidet med bostedsløshet 

Målselv kommune 18 

Kommunenettverk 
(Samarbeidsforum 
Nordland) 
 

Februar Presentasjon av ”Ranamodellen” samt 
robuste boliger i Alta 
Boliger m/oppfølgingstjenester - 
ulike løsninger 

Husbanken i 
Bodø/Fylkesmannen i 
Nordland 

17 

Møte i Arbeidsgruppen 
for Nord-Norge 

Mars 
 

Planlegging av aktiviteter Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
i samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

12 

Møte i AU 
 

Mars Planlegging av aktiviteter Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
i samarbeid med 

5 
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Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

Møte med 
Kriminalomsorgen 
Region Nord 
 
 

Mars Videre samarbeid i forbindelse med 
nasjonal strategi 

Husbanken 
Bodø/Hammerfest i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

7 

Referansegruppemøte 
 

Mars Presentasjon av mulige differensierte 
løsninger – finansiering m.v. 

Målselv kommune 10 

Referansegruppemøte 
 

Mars Kvinnehuset Frelsesarmeen/Bodø 
kommune 

7 

Kommunenettverk 
(Nettverk Troms) 
 
 

April Samhandling mellom 
spesialisthelsetjeneste og kommune 

Husbanken i Bodø og 
Hammerfest sammen 
med Fylkesmannen i 
Troms 

29 

Møte i AU 
 
 

April Planlegging av aktiviteter Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
i samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

5 

Referansegruppemøte April 
 

Kvinnehuset Frelsesarmeen/Bodø 
kommune 

7 

Kommunenettverk 
(Samarbeidsforum 
Nordland) 

Mai Finansiering av boliger til målgruppen 
Presentasjon av ”Kvinnehuset” i Bodø 

Husbanken i Bodø/ 
Fylkesmannen i 
Nordland 

18 

Møte med Helse Nord 
 
 

Mai Videre samarbeid i forbindelse med 
nasjonal strategi – aktuelle 
samarbeidsprosjekt – Midtveiskonferanse 
høst 06 

Husbanken i 
Bodø/Fylkesmannen i 
Nordland 

4 

Stormøte i Lenvik 
kommune 
 
 

Mai Oppstart for prosjekt bostedsløse i Lenvik Lenvik kommune  Ca. 30 

Refereransegruppemøte 
 
 

Mai NIMBY problematikk Målselv kommune 15 

Idémøte i regi av 
Nordlandssykehuset 
 
 

Juni Idémøte – planlegging av en større 
konferanse om Rus i Salten  

Nordlandssykehuset, 
Seksjon for 
kunnskapsbygging 

17 

Møte i Arbeidsutvalget 
 
 

august Planlegging av felles aktiviteter Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
i samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

   
      5 
 

Møte i Arbeidsutvalget 
 
 

september Planlegging av felles aktiviteter Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
i samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

   
      5 
 

Kommunenettverksmøte i 
Nordland 
 
 

september Erfaringsoverføring fra Narvik kommune 
Etablering av botilbud for mennesker med 
rusproblematikk – Juridiske 
problemstillinger 

Husbanken i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland 

 
     21 

Kurs september Kurs i saksbehandling etter 
sosialtjenestelovens kap. 5 

Fylkesmannen i 
Troms 

 

Kommunenettverksmøte i oktober NIMBY-problematikk;  Husbanken i Bodø og  
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Troms Erfaringsoverføring fra arbeidet i Målselv 
kommune 

Hammerfest i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Troms 

    26 
 

Regional 
sosiallederkonferanse for 
Nord-Norge 

 
oktober 

Opptrappingsplanen på RUS + NAV Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

 
Ca. 100 

Møte i Arbeidsutvalget 
 
 

november Planlegging av felles aktiviteter Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
i samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

   
      5 
 

Møte i Regionalt 
kontaktforum 
 

november Samarbeid mellom 
kommunehelsetjeneste, 
spesialisthelsetjeneste og kriminalomsorg 
med utgangspunkt i rundskriv G-8 2006 
Nye aktører i Regionalt kontaktforum 
- Bufetat 
- NAV 

Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
i samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

    24 

Møte i Arbeidsgruppen 
for Nord-Norge 

november Planlegging av aktiviteter Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
i samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

   
    12 

Midtveiskonferanse for 
Nord-Norge 

november Erfaringsformidling/kunnskapsoverføring 
fra arbeidet med nasjonal strategi 

Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
i samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

 
  100 

Møte med 
Kriminalomsorgen Nord, 
Helse Nord (herunder 
NNK rus)og Helse Midt-
Norge 

 
 
 
november 

Rundskriv G-8 2006, Samarbeid mellom 
kommunehelsetjeneste, 
spesialisthelsetjeneste og kriminalomsorg 

Helse Nord i 
samarbeid med 
Kriminalomsorgen og 
Helse Midt-Norge 

 
 
     7 

Møte i Arbeidsutvalget 
 
 

desember Planlegging av felles aktiviteter Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
i samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

   
      5 
 

Konferansen ”Rus i 
Salen” 
 
 

desember Avslutning av Prosjektet 
”Kompetanseoverføring fra 
spesialisthelsetjeneste til kommuner” i 
regi av Nordlandssykehuset  

Nordlandssykehuset i 
samarbeid med bl.a. 
Husbanken, Marborg, 
Rio og ”Trappehuset” 
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Møte med Fylkesmannen 
i Nordland 
 
 

desember Planlegging av fylkesdekkende seminar 
med fokus på utviklingsarbeid. 

Fylkesmannen i 
Nordland og 
Husbanken 
regionkontor Bodø 

 
     4 
 

Region Hammerfest     
 
Kommunenettverk 
 

 
Januar 

 
Strategien 

Husbanken 
Hammerfest og Bodø 
samt Fylkesmannen i 
Troms 

 
26 

 
Møte 
 

 
Januar 

Videre samarbeid mellom HB 
Hammerfest og Bodø samt Fylkesmannen 
i Nordland, Troms og Finnmark 

Husbanken og 
Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
 5 

 
Møte 
 

 
Januar 

Informasjon om strategien for inviterte 
frivillige organisasjoner. 

Husbanken og 
Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
10  
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Kommunenettverk 
 

 
Februar 

 
Strategien 

Husbanken 
Hammerfest og 
Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
22 

Møte 
 

Februar 
 

Videre samarbeid mellom HB og 
Fylkesmennene i Nord-Norge 

Husbanken og 
Fylkesmennene i N-
Norge 

 
 5 

 
Seminar 
 

 
Februar 

Strategien og samarbeid Husbanken, 
Sosial og helsedirektoratet, 
Fylkesmennene 

 
Husbanken og Sosial 
og helsedirektoratet 

 
30 

Møte Mars Arbeidsutvalget i Rusforum Finnmark for 
planlegging av aktivitet i fylket med 
særlig fokus på rus 
 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
3 

 
Møte 
 

 
Mars 

Videre samarbeid mellom HB og 
Fylkesmennene i Nord-Norge 

Husbanken og 
Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
 5 

Møte Mars Møte med Kriminalomsorgen med fokus 
på strategien og samarbeid. 

Husbanken og 
Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
6 

 
Møte 
 

 
Mars 

Videre samarbeid mellom HB og 
Fylkesmennene i Nord-Norge 

Husbanken og 
Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
 8 

 
Seminar 
 

 
Mars 

Fra plan til handling. Seminar for 
kommunene i Nord-Troms og Finnmark 
som har laget boligsosial handlingsplan 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
33 

 
Kommunenettverk 
 

 
April 

 
Strategien 

Husbanken 
Hammerfest og Bodø 
og Fylkesmannen i 
Troms 

 
29 

 
Kommunenettverk 
 

 
Mai 

 
Strategien 

Husbanken 
Hammerfest og 
Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
20 

 
Møte 
 

 
Mai 

Videre samarbeid mellom HB og 
Fylkesmennene i Nord-Norge 

Husbanken og 
Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
 6 

 
Møte 
 
 

 
Mai 

Regionalt kontaktforum – Fokus på 
resultatmålene i strategien og samarbeid/ 
koordinering av innsatsen 

Husbanken og 
Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
20 

 
Møte 
 

 
August 

Videre samarbeid mellom HB og 
fylkesmennene i Nord-Norge 

Husbanken og 
Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
5 

 
Kommunenettverk 
 

 
September 

 
Strategien samt fokus på 
erfaringsutveksling og 
kunnskapsoverføring 

Husbanken 
Hammerfest og 
Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
16 

 
Møte 
 

 
September 

 
Strategien og boligsosial handlingsplan 

 
Kåfjord kommune 

 
30 

 
Møte 
 

 
September 

 
Strategien samt generell info om 
virkemidler 

 
Husbanken/Kåfjord 
kommune 

 
7 

 
Møte 
 

 
September 

Videre samarbeid mellom HB og 
fylkesmennene i Nord-Norge 

Husbanken og 
Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
5 

 
Møte 
 

 
September 

 
Strategien og boligsosial handlingsplane 

 
Vadsø kommune 

 
7 

Konferanse Oktober Opptrappingsplan for rus samt NAV Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 

100 
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Finnmark 
 
Kommunenettverk 
 

 
Oktober 

 
Strategien samt fokus på 
erfaringsutveksling og 
kunnskapsoverføring 

Husbanken 
Hammerfest og Bodø 
samt Fylkesmannen i 
Troms 

 
26 

 
Møte Regionalt 
Kontaktforum 
 

 
November 

 
Strategien samt fokus på Rundskriv 
G8/2006 

Husbanken 
Hammerfest og Bodø 
og Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
24 

 
Møte 
 

 
November 

 
Strategien 

Husbanken 
Hammerfest og Bodø 
og Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
12 

 
Konferanse 
 

 
November 

 
Strategien. Midtveiskonferanse med fokus 
på erfaringsutveksling. 

Husbanken 
Hammerfest og Bodø 
samt fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
100 

 
Møte 
 

 
Desember 

 
Strategien. 

Husbanken 
Hammerfest og Bodø 
samt fylkesmennene i 
Nord-Norge 
 

 
5 
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             Vedlegg 8c  
Avholdte møter/konferanser/seminarer knyttet til strategien i 2007     
 

Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2007 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

Region Sør     
Storbykonferanse / 
kollegavurdering 

Januar Samarbeid mellom kommuner og 
helseforetak 

Husbanken Ca 110 

Besøk i Ringerike 
kommune 

Januar Gjennomgang av kommunens arbeid til 
nå relatert til strategien ”på vei til egen 
bolig” 

Husbanken region sør, 
Fylkesmannen i 
Buskerud og 
Ringerike kommune 

9 

Kommunemøte Januar Husbankens virkemidler Lillesand kommune 6 
Regionalt kontaktforum Januar Samarbeid med Bufetat Husbanken region sør 29 
Møte med 
Kriminalomsorgen 

Januar Oppfølging av ”På vei til egen bolig” 
Samarbeidsavtaler mellom fengsler og 
kommuner 

Kriminalomsorgen 
region sør 

25 

Boligsosial utdanning 
 
 

Februar Utdanning rus/psykiatri Husbanken region sør, 
Folkeuniversitetet, 
Høgskolen i Oslo 

40 

Konferanse/kurs Februar Skriverkurs for kommuner i Telemark Fylkesmannen 20 
Kurs Froland kommune Februar Opplæring kommune. Bruk av 

virkemidler. 
Husbanken region sør 3 

Oppstartsmøte 
”Omgivelseskvaliteter for 
bostedsløse – ledd i en 
helhetlig 
stedsutviklingsstrategi. 

Februar Oppstartsmøte forprosjekt, 
målgruppediskusjon, aktuelle prosjekter 
mm 

Husbanken Region 
Midt-Norge og Region 
Sør + NTNU 

6 

Besøk i Nedre Eiker 
kommune 

Februar Gjennomgang av kommunens arbeid til 
nå relatert til strategien ”på vei til egen 
bolig” 

Husbanken region sør, 
Fylkesmannen i 
Buskerud og Nedre 
Eiker kommune 

9 

Besøk i Sandefjord 
kommune 

Februar Gjennomgang av kommunens arbeid til 
nå relatert til strategien ”på vei til egen 
bolig” 

Husbanken region sør, 
Fylkesmannen i 
Vestfold og 
Sandefjord kommune 

3 

Kommunenettverk 
 

Februar Oppstartsmøte, info om strategien og 
Husbankens arbeid med det boligsosiale, 
hva ønsker kommunene å oppnå ved 
deltagelse i nettverk, hvilke temaer skal vi 
ta for oss i 2007 

Husbanken region sør 
Fylkesmannen i 
Buskerud 

11 

Referansegruppemøte 
”Omgivelseskvaliteter for 
bostedsløse – ledd i en 
helhetlig 
stedsutviklingsstrategi. 

Mars Tilbakemeldinger og innspill fra 
referansegruppen til 
prosjektgruppen/forskerne på arbeid gjort 
til nå. 

Husbanken region sør 
og NTNU 

Ca 10 

Samarbeidsmøte Mars ”På vei til egen bolig” Strategikontoret 
 

15 

Besøk i Lier kommune Mars Gjennomgang av kommunens arbeid til 
nå relatert til strategien ”på vei til egen 
bolig” 

Husbanken region sør, 
Fylkesmannen i 
Buskerud og Lier 
kommune 

5 

Besøk i Nøtterøy 
kommune 

Mars Gjennomgang av kommunens arbeid til 
nå relatert til strategien ”på vei til egen 
bolig” 

Husbanken region sør, 
Fylkesmannen i 
Vestfold og Nøtterøy 
kommune 
 

8 
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Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2007 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

Besøk i Horten kommune Mars Gjennomgang av kommunens arbeid til 
nå relatert til strategien ”på vei til egen 
bolig” 

Husbanken region sør, 
Fylkesmannen i 
Vestfold og Horten 
kommune 

9 

Besøk i Holmestrand 
kommune 

Mars Gjennomgang av kommunens arbeid til 
nå relatert til strategien ”på vei til egen 
bolig” 

Husbanken region sør, 
Fylkesmannen i 
Vestfold og 
Holmestrand 
kommune 

9 

Møte Grimstad kommune Mars Boliger for bostedløse.  Husbanken region sør 12 
Møte Lillesand kommune Mars Opplæring kommune. Bruk av 

virkemidler. 
Husbanken region sør 4 

Boligsosial utdanning 
 
 

Mars Utdanning rus/psykiatri Husbanken region sør, 
Folkeuniversitetet, 
Høgskolen i Oslo 

40 

Kommunenettverk April Bosetting av bostedsløse Husbanken region sør 10 
Koordineringsmøte 
boligsosialt studium 

April Veien videre ift. boligsosialt studium, 
samarbeid mellom høyskolene med mer. 

Strategikontoret  

Møte med Fylkesmennene 
i Buskerud og Vestfold 

April Planlegging av videre arbeid med 
kommunenettverket 

Husbanken region sør 5 

Kommunenettverk 
 

Mai Husbankens virkemidler, strategien og tall 
– oppsummering fra 2006, løsing av caser 
som kommunene selv hadde med i 
plenum. 

Husbanken region sør 
Fylkesmannen i 
Buskerud 

19 

Møte med Norges Røde 
Kors 

Mai Informasjon til Eiendomssjef om 
småboliger 

Norges Røde kors, 
Husbanken region sør 

4 

Møte med Høyskolen i 
Buskerud 

Mai Mastergradsstudie i rus og psykisk helse, 
mulighet for å legge en bolk med 
boligsosialt tema inn. 

Husbanken region sør, 
HIBU 

4 

Møte Songdalen 
kommune 

Mai Opplæring kommune. Bruk av 
virkemidler. 

Husbanken region sør 4 

Kurs diverse kommuner Mai Opplæring kommune. Bruk av 
virkemidler. 

Husbanken region sør 10 

Kurs diverse kommuner Mai Opplæring kommune. Bruk av 
virkemidler. 

Husbanken region sør 9 

Regionalt kontaktforum Mai Evaluering av ”På vei til egen bolig” Husbanken 19 
Møte Lyngdal kommune Juni Bosetting av vanskeligstilte Lyngdal kommune 8 
Åpning av bofellesskap Juni Botilbud til bostedsløse Grimstad kommune 29 
Kommunemøte for 
kommuner i Buskerud, 
Vestfold og Telemark 

Juni  Husbanken region sør Ca 30 

Besøk i Larvik kommune 
 
 

Juni Gjennomgang av kommunens arbeid til 
nå relatert til strategien ”på vei til egen 
bolig” 

Husbanken region sør, 
Fylkesmannen i 
Vestfold og Larvik 
kommune 

10 

Møte i SHdir for 
strategikontoret 
 
 

Juni Nasjonale faglige retningslinjer for 
utredning, behandling og oppfølging av 
personer med samtidig alvorlig psykisk 
lidelse og ruslidelse 

SHdir Ca 50 

Møte med Fylkesmennene 
i Buskerud og Vestfold 

Juni Gjennomgang etter kommunebesøkene 
samt planlegging av videre arbeid med 
kommunenettverket og evaluering av 
nettverket. 

Husbanken region sør 4 

Møte August Prosjekt Løslatelseskoordinator Drammen Fengsel 9 
Møte 
 

August Samarbeidsmøte strategien ”På vei til 
egen bolig” 

Strategikontoret og 
Region sør, Arendal 

23 
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Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2007 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

Møte 
 
 

August Fengslende nettverk, fengselsprosjekter i 
region Øst og Sør 

Region Øst  

Møte 
 
 

August Prosjektgruppe prosjekt 
”Omgivelseskvaliteter til bostedsløse” 

NTNU, Sintef, 
Husbanken 

5 

Studietur 
 
 

September Studietur til Bergen og Meland med 
kommunenettverk 

Husbanken region sør 
og Fylkesmennene i 
Buskerud og Vestfold 

19 

Konferanse September ”Hvordan hus bygger folk” Husbanken region øst  
Regionalt kontaktforum September Frivillige organisasjoner Husbanken region sør 30 
Fagmøte September Governance Sintef 30 
Konferanse September Helsedialog. Tema: ambulant virksomhet Helse sør, KS 60 
Studietur September Studietur til Stavanger og Meland 

kommuner  
Husbanken  20 

Møte September Husbankens virkemidler Husbanken, kommune 3 
Møte September Husbankens kompetansetilskudd Husbanken, kommune 16 
Konferanse September Avslutningskonferanse BSHP for 7 

kommuner i Vest Telemark 
Vest Telemarkrådet 29 

Møte Oktober Husbankens kompetansetilskudd Husbanken, kommune 5 
Møte Oktober Husbankens virkemidler Husbanken, kommune 7 
Møte Oktober Informasjon om boligsosialt arbeid og 

Husbankens virkemiddel 
Husbanken, Sykehuset 
Buskerud 

12 

Konferanse Oktober Gjeldsrådgivere, innlegg om boligsosialt 
arbeid og Husbankens virkemiddel 

Fylkesmannen i 
Buskerud 

45 

Møte Oktober Bufetat Buskerud - informasjon om 
boligsosialt arbeid og Husbankens 
virkemiddel 

Bufetat, Husbanken 
region sør 

8 

Møte Oktober Helse- og omsorgsdirektøren i Drammen 
kommune, hva kan vi samarbeide om? 

Husbanken region sør 5 

Referansegruppemøte Oktober Utredning, behandling og oppfølging av 
mennesker med dobbeldiagnoser 

SHdir 39 

Konferanse Oktober Helsedialog. Tema: samhandlingskultur 
og kompetanse 

Helse Sør og KS 60 

Kommunenettverk 
Buskerud + Vestfold 

Oktober Småhus, boligutviklingsplaner i noen 
kommuner, Endelig hjemme, 
bostedsløshet i små og mellomstore 
kommuner 

Husbanken Sør og 
Fylkesmennene i 
Buskerud og Vestfold 

62 

Konferanse Oktober IMDi indre øst. bosetting IMDi indre øst Over 100 
Møte Oktober Informasjon om Husbankens virkemidler Kommune 7 
Møte Oktober Informasjon om Husbankens virkemidler Kommune 6 
Møte Oktober Nettverk Husbanken 9 
Konferanse Oktober Fagdag Psykiatri Fylkesmannen i 

Telemark 
47 

Nettverksmøte November 78-prosjekt Kommune 12 
Konferanse November Fagdag  Fylkesmannen i 

Telemark 
36 

Møte November Nettverk Kommune 27 
Kommunenettverk 
Buskerud 

November Midlertidig husvære, husleielovens § 11.1 
og 11.2  

Husbanken Sør og 
Fylkesmannen i 
Buskerud 

22 

Kommunenettverk 
Husbankens virkemidler 
Vestfold 

November Oppstartsmøte. Informasjon fra 
kommunene, informasjon fra Husbanken, 
Gode eksempler på bruk av Husbankens 
virkemidler. 

Husbanken Sør 26 
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Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2007 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

Kommunenettverk 
Husbankens virkemidler 
Buskerud 

November Oppstartsmøte. Informasjon fra 
kommunene, informasjon fra Husbanken, 
Gode eksempler på bruk av Husbankens 
virkemidler. 

Husbanken Sør 31 

Møte November Veiledning vedr søknad 
kompetansetilskudd til Sykehuset 
Buskerud, avdeling for rus og psykiatri 

Husbanken sør, 
Sykehuset 

2 

Møte November Røde Kors Drammen, tema: småhus, 
finansiering 

Husbanken sør, 
Drammen Røde Kors 

4 

Seminar November Boligsosialt Brukerfokus RIO Ca 70 
Møte November Re kommune – boliger til rusmisbrukere Re, Husbanken sør 5 
Konferanse November ”Gode tiltak for mennesker med 

samordnede tjenestebehov” 
SHdir Ca 80? 

Konferanse November Formidlingskonferansen SHdir Flere 
hundre 

Nettverk November Nettverk for fengselsprosjekter i 
Husbankens regioner sør og øst 

Husbanken region øst Ca 20 

Seminar November Jubileumsseminar for Kirkens Bymisjon 
Drammen 

Kirkens Bymisjon 
Drammen 

Ca 80 

Konferanse November Faglig forum – rus Fylkesmannen i Aust 
Agder 

14 

Møte November Husbankens virkemidler Asplan Viak 9 
Møte November Husbankens virkemidler Husbanken, kommune 6 
Konferanse November Sosialledersamling Fylkesmannen i 

Telemark 
26 

Opplæring November Bokart Husbanken 13 
Nettverksmøte Telemark November Oppstartsmøte. Informasjon fra 

kommunene, informasjon fra Husbanken, 
Gode eksempler på bruk av Husbankens 
virkemidler. 

Husbanken 32 

Nettverksmøte Aust 
Agder 

November Oppstartsmøte. Informasjon fra 
kommunene, informasjon fra Husbanken, 
Gode eksempler på bruk av Husbankens 
virkemidler. 

Husbanken 24 

Nettverksmøte Vest 
Agder 

November Oppstartsmøte. Informasjon fra 
kommunene, informasjon fra Husbanken, 
Gode eksempler på bruk av Husbankens 
virkemidler. 

Husbanken 13 

Møte Desember Samarbeidsmøte med 5 fylkesmenn Husbanken 9 
Konferanse Desember Fagdag psykiatri Fylkesmannen i Aust 

Agder 
24 

Møte Desember IMDi Øst på besøk og befaring i 
Drammen kommune 

Drammen kommune Ca 20 

Konferanse Desember Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 
fokus på behandlingsnivå, bolig mm 

Helse Sør Øst Ca 60 

Møte Desember Møte med IMDi kontorene i vår region. 
Tema: Bolig, bosetting, 
boligfremskaffelse 

Husbanken sør 5 

Seminar Desember  Innlegg for barnevernledere i Buskerud 
om boligsosialt arbeid og Husbankens 
virkemidler 
 

Fylkesmannen i 
Buskerud og Bufetat 
Buskerud 

15 

Kurs Desember Kurs for ansatte i Bufetat Buskerud om 
boligsosialt arbeid og Husbankens 
virkemidler 
 

Husbanken 15 
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Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2007 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

Region Øst     
Samarbeidsmøte med 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 

1 g. pr. 
måned 

Samarbeid om strategien Husbanken + FM i 
Oslo og Akershus 

5 

 
Østfold 
Møte med FM 
 

 
januar 

 
Samarbeidsmøte 

 
Region øst + FM 

 
4 

 
Samarbeidsmøte med 
Aker sykehus avdeling rus 
og avhengighet 
 

 
januar 

 
Hvordan kan vi samarbeide vi mot 
kommunene? 

 
Husbanken region øst 
og Aker sykehus 
avdeling rus og 
avhengighet 

 
7 
 
 

 
Østfold 
Møte med Moss 
kommune 
 

 
januar 

 
Oppfølgning av prosjektet færre 
utkastelser 

 
Region øst 

 
12 

 
Østfold 
Konferanse 
 
 

 
januar 

 
Informasjonskonferanse om 
kompetansetilskuddet og FM 
tilskuddsordninger til alle 
østfoldkommunene  

 
FM 

 
40 

Akershus, Oppland, 
Prosjektlederseminar 

februar Boligsosiale handlingsplaner Region øst 12 

 
Østfold 
Kommunenettversmøte 
 

 
februar 

 
Resultatmål 4 og 5 ingen skal tilbys 
døgnovernatting uten kvalitetsavtale eller 
oppholde seg mer enn tre måneder i 
midlertidig botilbud. 

 
Region øst + FM 

 
30 

 
Dagsmøte  
 

 
februar 

Oppsummering så langt, og veien videre i 
arbeidet med strategien ”På vei til egen 
bolig? 
Hvordan styrke samarbeidet mellom 1. og 
2. linjetjenesten. 
 

 
Husbanken region øst  

 
 
13 

 
Østfold 
Møte med FM 
 

 
mars 

 
Samarbeidsmøte 

 
Region øst + FM 

 
4 

 
Møte mellom SHdir og 
HB 

 
mars 

 
Samarbeidsmøte om tilskuddssøknadene 

 
Region øst 

 
6 

 
Samarbeidsmøte med 
Høgskolen i Oslo 
 

 
mars 

 
Evaluering av Høgskolekurset 
”Boligsosialt arbeid med fokus på rus og 
psykiatri” 

 
Høgskolen i Oslo 
Husbanken region øst 

 
6 
 
 

Fagmøte for Groruddals- 
bydelene 

April Resultatmål 2 + 3 i strategien Husbanken 15 

 
 
Konferanse 

 
april 

 
”Bare å bo” 
 

Østnorsk 
kompetansesenter 
SHdir 
Husbanken region øst 

 
320 

Østfold 
Møte med Askim 
kommune 

 
mai 

Evaluering av BSHP 
Strategien ”på vei til egen bolig” 
HB og FM virkemidler 

 
Region øst + FM 

 
15 
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Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2007 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

 
 
Regionalt kontaktforum I 

 
 
mai 

 
Reduksjon av begjæringer og utkastelser 
 

 
Husbanken region øst 

 
25 

Akershus 
Konferanse for alle 22 
kommunene 

Mai Strategien ”På vei til egen bolig” 
Virkemidlene/økonomisk rådgivning 

Region øst + FM 36 

 
Østfold 
Møte med Eidsberg 
kommune 

 
mai 

 
Strategien ”på vei til egen bolig” 
HB og FM virkemidler 

 
Region øst + FM 

 
7 

Dagskonferanse for 
kommunene i Hedmark 
og Oppland 

Mai ”Boligtiltak for risikoutsatt ungdom” Husbanken + FM i 
Oppland og FM i 
Hedmark 

47 

 
Regionalt kontaktforum II 
 

 
juni 

 
”Ungdom med sammensatte problemer – 
overgangen fra barn til voksen” 
 

 
Husbanken region øst 

 
26 

 
Samarbeidsmøte med 
Høgskolen i Oslo 
 

 
juni 
 

 
Evaluering av Høgskolekurset ”Etniske 
minoriteter og inkludering” 

 
Husbanken region øst 
Høgskolen i Oslo 

 
4 

 
Østfold 
Arbeidsgruppemøte 

 
Juni 

 
Halden, Sarpsborg, Rakkestad og Rygge 
kommune samt FM og HB hadde et 
arbeidsmøte der vi diskuterte hvilke tema 
ønsker vi å jobbe videre med på vårt 
nettverksmøte. 

 
Region øst + FM 

 
7 

Akershus 
Møte med Oppegård 
kommune 

Juni Strategien ”På vei til egen bolig” 
Virkemidlene 

Region øst 8 

Akershus 
Møte med Lørenskog 
kommune 

Juni Strategien ”På vei til egen bolig” 
Virkemidlene 

Region øst 6 

Akershus 
Møte med Skedsmo 
kommune 

Juni Strategien ”På vei til egen bolig” 
Virkemidlene  

Region øst 7 

Akershus 
Møte med Rælingen 
kommune 

Juni Boligsosial handlingsplan 
Virkemidler 

Region Øst 4 

Studietur til Stockholm 
 

September For ansatte i 8 kommuner Husbanken, region Øst 20 

Nasjonal konferanse for 
bostedsløsprisen 
 

September Seminar med fokus på prisvinnerne i 2006 Husbanken, region Øst 250 

Møte med fengslene i 
Hedmark og Oppland + 8 
kommuner 
 

September Samarbeidsavtaler Kriminalomsorg 
Nord-Øst 

19 

Nettverksmøte for 
resultatmål ”Fra fengsel 
til bolig” 
 

September Involverte i prosjekter i 
kriminalomsorgene i vår region.  

 12 

Møte med 
fengselsdirektørene i 
Østfold og 7 kommuner  
 

September Samarbeidsavtaler.  Kriminalomsorg Øst 20 
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Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2007 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

Fagkonferanse På vei til 
egen bolig – for 
bolig/sosial/omsorgsektor 
i Oslo 
 

Oktober  Oppfølging av strategien – Fra midlertidig 
til varig bolig 

Husbanken i samvirke 
med Fylkesmannen i 
Oslo 

100 

Oppstartsmøtet Nettverk 
for Færre utkastelser – 
bydeler i Oslo, Drammen, 
Moss, Halden, Porsgrunn, 
Skien, 
Leieboerforeningen og 
Namsmenn 

Oktober  Oppfølging av resultatmål 1 – nye og 
gamle kommuner/bydeler som jobber med 
å redusere omfanget av utkastelser 

Husbanken 35 

 
Seminar for rusfeltet. 
 

November Seminar for Oslo kommune om 
samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten 
Husbanken holdt innlegg om boligsosialt 
arbeid og inviterte til å diskutere 
utviklingsprosjekter 

Helse øst. 
Kompetanseenhet for 
rus. 

 

 
Seminar for rusfeltet 
 

November Seminar for helse Sørøst etter 
sammenslåingen. Samarbeid 1. og 2. 
linjetjenesten.  

Helse øst. 
Kompetanseenhet for 
rus 

 

Utdeling av 
bostedsløseprisen 
 
 

November Prisutdeling i Jacobs kirke. Presentasjon 
av fir nominerte til prisen 

Husbanken, region Øst 114 

 
Nettverksmøte for 
resultatmål ”Fra fengsel 
til bolig” 
 

November Involverte i prosjekter i 
kriminalomsorgene i vår region. Andre 
regionkontor deltok. Dette møte var en 
oppfølger av møte tidlig på høsten.  

Husbanken, region Øst 19 

Region Vest     
Kommunemøte Januar Hvordan fremskaffe små, rimelige og 

robuste boliger - handlingsplan 
Husbanken Region 
vest og byrådet i 
Bergen kommune 

9 

Kommunemøte Mars Kontaktmøte – utfordringer i kommunene 
knyttet til boliger for vanskeligstilte 

Husbanken Region 
vest og Sogn 
regionråd 

20 

Kontaktforum Mars Samhandling: Helseforetak og strategien 
På vei til egen bolig og Statusrapporten 

Husbanken Region 
vest 

16 

Møte April Hvordan fremskaffe små, rimelige og 
robuste boliger – oppfølging av 
handlingsplan 

Husbanken Region 
vest, Bergen 
kommune, Bergen 
bolig og byfornyelse, 
Bergen Tomteselskap, 
Bob, Vestbo og Stor-
Bergen bbl 

12 

Kommunenettverk 
 
 

April Statusrapporten, Bostedsløshet i små og 
mellomstore kommuner, om de 
kommunale prosjektene 
(erfaringsoverføring), Samarbeid rus – 
psykiatri – kommune  

Husbanken Region 
vest og Fylkesmannen 
i Rogaland 

38 

Storbymøte April Møtet skulle klargjøre de juridiske 
rammene for kommunenes muligheter til 
å benytte husleieavtaler som gir rom for 
omplassering av leietakere ved behov, 
samtidig som leietakernes rettsikkerhet og 
krav på en verdig saksbehandling ivaretas.  

Husbanken Region 
vest og Boligsjefen i 
Bergen kommune 

19 
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Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2007 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

Boligsosial konferanse Mai Fremskaffing av boliger til vanskeligstilte 
på boligmarkedet 

Fylkesmannen i 
Hordaland og 
Husbanken Region 
vest 

80 

Kommunemøte Mai Kontaktmøte – utfordringer i kommunene 
knyttet til boliger for vanskeligstilte 

Husbanken Region 
vest og Odda 
kommune 

12 

Kommunemøte Mai Kontaktmøte – utfordringer i kommunene 
knyttet til boliger for vanskeligstilte 

Husbanken Region 
vest og 
Samarbeidsrådet for 
Sunnhordland 

20 

Kommunenettverk 
 
 
 

Mai Statusrapporten, om de kommunale 
prosjektene (erfaringsoverføring), 
samarbeid rus – psykiatri – kommune  

Husbanken Region 
vest og Fylkesmannen 
i Hordaland 

20 

Boligsosial konferanse 
 

Juni Fremskaffing av boliger til vanskeligstilte 
på boligmarkedet, bruk av planverket i 
kommunene (pbl), utbedring av 
eksisterende bebyggelse 

Fylkesmannen i Sogn 
og Fjordane og 
Husbanken Region 
vest 

26 

Kommunenettverk 
 

Juni Statusrapporten, orientering om 
kommunene sine prosjekter 
(erfaringsoverføring) 

Husbanken Region 
vest og Fylkesmannen 
i Sogn og Fjordane 

10 

Oppstartsmøte Juli Prosjekt ”Hvordan bedre overgangen for 
ungdom fra institusjon til egen bolig 

Kirkens sosialtjeneste, 
Styve Gard 

5 

 
Samarbeidsmøte  
 

August Strategien på vei til egen bolig Strategikontoret og 
region sør 

20 

 
Møte  
 

August Styringsgruppemøte i prosjekt ”Bo trygt” 
Stavanger kommune 

Stavanger kommune 
og Husbanken 

6 

Informasjonsmøte August Informasjonsmøte SHdir’s prosjekt ”Fra 
midlertidig bolig til varig” 

SHdir 7 

Møte August Styringsgruppemøte i Gjesdal kommune 
/Boligøkonomiske virkemidler 

Gjesdal 7 

Møte  
 

September Oppstartsmøte i prosjekt Hindre 
utkastelser i Bergen 

Region vest 
Bergen kommune 

15 

Møte September Styringsgruppemøte i Prosjekt ”Hvordan 
bedre overgangen for ungdom fra 
institusjon til egen bolig  ” 

Kirkens sosialtjeneste, 
Styve Gard 

5 

Møte September Planlegging av prosjektet ”Din Bolig” Kriminalomsorgen 
vest og Husbanken 

2 

Møte 
 

September Styringsgruppemøte for samarbeidsavtaler 
Kriminalomsorgen sør vest og kommuner 

Stavanger kommune 
Husbanken 

7 

Møte 
 

September Styringsgruppemøte i Prosjekt ”Hvordan 
bedre overgangen for ungdom fra 
institusjon til egen bolig ” 

Kirkens sosialtjeneste, 
Styve Gard 

5 

Møte Oktober Styringsgruppemøte i prosjekt ”Bo trygt” 
Stavanger kommune 

Stavanger kommune 
og Husbanken 

6 

Regionalt kontaktfora November Hvordan sikre bolig og bostabilitet for 
personer med rusproblemer og/eller 
psykiske lidelse? 

Husbanken region vest 20 

 
Samarbeidsmøte 
 

November Strategien på vei til egen bolig Strategikontoret og 
region øst 

20 

Konferanse 
 

November  Formidlingskonferanse SHdir  
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Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2007 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

Møte 
 

November Styringsgruppemøte i prosjekt ”Bo trygt” 
Stavanger kommune 

Stavanger kommune 
og Husbanken 

6 

Møte 
 

November Styringsgruppemøte i Prosjekt ”Tiltak for 
å avvikle langtids hospitsbruk” – 
Stavanger kommune 

Stavanger  6 

Kommunenettverk November Strategien virkninger og utfordringer. 
Erfaringer fra kommuner i nettverket. Det 
videre arbeidet i 2008 

Husbanken og 
Fylkesmennene i 
Hordaland, Rogaland 
og Sogn og Fjordane 

70 

Oppstartsmøte  November Samarbeidsavtale - Kriminalomsorgen sør 
vest / kommunene 

Husbanken 27 

Undervisning November Utdanning i boligsosialt arbeid Høgskolen i Bergen 
Husbanken 

36 

Møte Desember Styringsgruppemøte i prosjektet ”Bu trygt 
– bu godt” Karmøy kommune 

Husbanken  
Karmøy kommune 

47 

Møte Desember Styringsgruppemøte i Prosjekt ”Hvordan 
bedre overgangen for ungdom fra 
institusjon til egen bolig ” 

Kirkens sosialtjeneste, 
Styve Gard 

5 

Region Midt-Norge     
Møte januar prosjektmøte Skapergården i Rauma, HB 8 
Møte januar Fylkesmannen og Kompetansesenteret 

Rus, planlegging 
HB/FM i ST 7 

Møte/kurs januar Oslo Bokart samarbeidsmøte Region øst 14 
Møte/hospitering januar Møte med hospitering Røros kommune/HB 4 
Møte januar Møte Trondheim kommune om NAV-

kompetansetilskudd 
 6 

Møte/befaring januar Lavterskeltilbud, tverrfaglig samarbeid 
Trondheim kommune 

Trondheim kommune 4 

Kurs/møte januar Overhalla – LØFT, kompetansetilskudd 
og seminar 

Overhalla kommune 20 

Storbymøte januar Ut av institusjon Region øst 100? 
Erfaringsnettverk februar MR, Skodje Skodje kommune 44 
Møte februar kompetanseprosjekt Fræna kommune 12 
Befaring februar Helsestasjon, tverrfaglig samarbeid Trondheim kommune  
Møte 
 
 

februar HIST Nettverksarbeid HIST  

Seminar februar Bygg:larm, seminar Bygg:larm 100 
Møte februar FMST + Midt-Norsk kompetansesenter 

for rusfaget 
HB 7 

Møte februar Helsestasjon   
Møte februar Kompetansetilskudd Stavne gård HB  
Møte februar Skapergården, Rauma, 

kompetanseprosjekt 
HB 4 

Møte februar Alle tiltak rus/botiltak, helsestasjon, 
Brygga m.m. 

Trondheim kommune  

Møte februar NAV / FMST - bli kjent møte Fylkesmannen i  
Sør-Trøndelag 

10 

Møte februar kompetanseprosjekt Røros kommune 6 
Møte februar FMST – samarbeid Fylkesmannen i  

Sør-Trøndelag 
3 

Møte februar SHdir/FMST/HB  12 
konferanse februar Hist HB  
Idéseminar mars Jarleveien 10, Trondheim kommune m.fl. Trondheim kommune ? 
Prosjektmøte mars Røros kommune HB 3 
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Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2007 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

møte mars Helsestasjon for rus Helsestasjon ? 
seminar mars Rusmøte kommuner ST FMST + 

Kompetansesenteret 
? 

Samarbeidsmøte mars strategien mellom regionene HB strategikontor 15 
Møte mars Om mulig FOU-prosjekt Nyhavna, 

Trondheim 
Trondheim kommune ? 

Erfaringsnettverk mars NT Levanger Levanger kommune 10 
Årsmøte mars Molde – LMS – årsmøte i 

landsforeningen mot stoff 
LMS 100 

Møte mars samarbeid MNK 6 
Møte mars Barnevernsklienter og bolig 17-23år – 

Oslo 
Buf -dir  

Møte mars Lavterskeltiltak i Trondheim kommune + 
rådhuset 

Trondheim kommune  

Referansegruppemøte mars NTNU prosjekt bokvalitet og boligsosialt 
Drammen 

Region Sør 10 

 April    
Kontaktforum  Kontaktforum HB/FmiST, FmiNT, 

MRFylke 
23 

Kommunestyremøte 11 boligsaker Ørsta kommune 42 
Møte 17 Hist ressursgruppe Hist  
Møte 17 Stavne gård, kompetansetilskudd Stavne gård  
konferanse 17+18 Bare å bo – Lillehammer Region Øst, Øst-norsk 

kompetansesenter og 
SHdir 

326 

Idedugnad 24 Gryta Gryta 10 
Erfaringsnett 25 MR- Haram Haram kommune 45 
Arbeidsgruppemøte 26 NAV ST –  Fylkesmannen i  

Sør-Trøndelag 
9 

 Mai    
Møte 02 Fræna kommune om kompetansetilskudd HB 4 
Møte 03 Hist Hist  
Erfaringsnettverk 03 Sør-Trøndelag Malvik kommune  
 04 Samarbeidsmøte FMST-MNK Fylkesmannen i  

Sør-Trøndelag 
7 

 04 Stavne Gård kompetansetilskudd Stavne Gård  
Møte 07 HUSK HUSK 3 
KBL konferanse 08 Trondheim KBL  
 09-11 Studietur Dublin SHdir 28 
 09 Møte med RO Stjørdal RO  
Planleggingsmøte 10 dialogkonferanse Fylkesmannen i  

Sør-Trøndelag 
4 

Møte 15 Hist, videreutdannelse i boligsosialt 
arbeid 

Hist  

Flere møter 15 Boligdag i Lierne Lierne stort 
oppmøte 

Planlegging 22 Dialokonferanse ST HB 3 
Møte 30 Stavne Gård kompetansetilskudd Stavne Gård  
Møte 30 FMNT planlegging dialogkonferanse mm Fylkesmannen i  

Nord-Trøndelag 
6 

 JUNI    
møte 05 HIST boligsosialt studium HIST  
Møte 05 konferanse, samarbeidskommuner 

SHdirmidler 
FMST/HB 3 

Møte 06 med FMST og MNK FMST 5 
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Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2007 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

Nettverkskonferanse 7. og 8. boligsosialt videreutdanning Rica 
Nidelven 

HIST  

MNK fagsamling 12 og 13 Div tema MNK  
Konferanse 18 og 19 FEANTSA FEANTSA  
Møte 21 Prosjektmøte Nettverksråd HIST Hist  
 26 Fra midlertidig til varig bolig, Oslo SHdir  
Møte med 
funksjonshemmedes 
familier + Verdal kom 

13.08 Til varig bolig HB 12 

Møte MNK/FMist, 
Prosjektoppfølging 

21.08 Prosjektoppfølging HB 10 

Samarbeidsmøte På 
vei til egen bolig. 

22.8-23.8 Samordne praksis, nye vyer HB sør mange 

Internt møte, DOFFIN, 
utvelgelse av 
prosjekter. 

24.8 Utvelgelse av ansvarlige HB - her 10 

Møte MNK-rus, 
kartlegging av 
boligsituasjon i 
institusjoner 
(oppfølging 
kontaktforum) 

24.8 Oppfølging av kontaktforum HB 3 

Møte om prosjekter i 
kommunen 

28.8 Prosjektoppfølging HB 11 

Samarbeidsmøte På 
vei til egen bolig 
(region øst, MN, FM i 
NT, ST, Hevd., Opp.) 

29.8 Felles møte om rus og boligsosialt 
arbeid 

FM Hedmark 11 

Møte med Rambøll 29.08 Prosjektoppfølging Rambøll AS 6 

Møte med Nova 30.08 Prosjektoppfølging Nova 4 

Kontaktforum  5.-6.9 Møte i Kontaktforum HB 27 
Møte med FUST 07.09 Samarbeidsmøte HB 4 
Møte med Hist vedr. 
studier 

06.09. Boligsosialt studie HB 6 

Møte med 
Nordlandsforskning 

07.09 Prosjektoppfølging HB 4 

Nettverksråd Hist 17.09 Nettverksråd i prosjekt HB  
Møte med FMNT 18.09 Samarbeidsmøte HB 4 
Møte med Trondheim 
kommune og Stavne 
gård 

18.09 Prosjektoppfølging HB  

Møte med Bufetat, 
Trondheim 

25.09 Bli kjent møte HB 7 

Møte på Bufetats 
ledersamling 

27.09 Innlegg om HB og strategien Bufetat 32 

Møte Malvik 
kommune 

27.09 Kommuneoppfølging HB 6 

Møte Orkdal 
kommune 

28.09 Kommuneoppfølging HB 9 

Jurymøte 
bostedsløsepris 

02.10 Jurymøte HB øst 7 
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Eksperter i team 
(NTNU/Røros 
kommune) 

04.10 Prosjektmøte Husbanken 15 

Møte med Rambøll  09.10 Prosjektoppfølging Rambøll  
Møte med NOVA 10.10 Prosjektoppfølging NOVA  
Varige boliger – Kick 
off i Asker 

15.10 Prosjekt varig bolig Kick off SHdir  

Hospitering i HB, 
Stordal, Skaun og 
Orkdal kommuner 

15.10 Bli boende i bolig Husbanken  

Varige boliger – Kick 
off i Asker 

16.10 Prosjekt varig bolig SHdir  

Samarbeidsmøte 
Nordmøre-gruppa 

16.10 Bli boende i bolig Tingvoll kommune  

Stavne gård 17.10 Prosjektoppfølging Stavne gård  
Rauma kommune 
BSHP 

17.10 Boligsosial planlegging - oppstart Rauma 40 

Groruddalssatsing 18.10 Vise eksempel Saupstad Trondheim 
kommune 

20 

Befaring 
bostedsløsepris 

22. og 
23.10 

Befaring HB øst mange 

Samarbeidsmøte 
Romsdals-gruppa 

23.10 Bli boende i bolig Aukra kommune  

Workshop – 
Kommunene er vår 
arena 

25.10 Intern møte om å jobbe bedre BOSO/BOMI 15 

Regional foresight 
konferanse 

29.10 Konferanse NIBR, 
Forskningsrådet 

 

Regional foresight 
konferanse 

30.10 Konferanse NIBR, 
Forskningsrådet 

 

Boligsosial 
dialogkonferanse Møre 
og Romsdal, 
Ulsteinvik 

30. og 
31.10  

Dialogkonferanse FM og HB  

Møte med NOVA og 
Rambøll 

01.11 Prosjektoppfølging Rambøll 7 

Prosjektet ”Hvordan 
går det nå?”, 
Trondheim k/NTNU 

02.11 Prosjektoppfølging Trondheim 
kommune 

6 

Møte Svartlamon 
Boligstiftelse 

02.11 Prosjekt Svartlamon  

Boligsosial 
dialogkonferanse Sør-
Trøndelag, Trondheim  

06. og 
07.11 

Dialogkonferanse FM, HB 110 

Wraparound opplæring 12.- 16.11 Metodeopplæring Stavne gård, HB  
Utdeling av 
bostedsløsepris + 
samarbeidsmøte på vei 
til egen bolig 

12. og 
13.11 

Utdeling pris og samarbeidsmøte HB ØST mange 

Møte 
Kriminalomsorgen 
Nord 

14.11 Samarbeidsmøte for hele nord region Kriminalomsorgen 12 

Møte Verdal kommune 
om prosjekt 

15.11 Namsmannskonferanse Verdal 60 

Formidlingskonferanse 
Trondheim 

19. og 
20.11 

SHdir SHdir mange 
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Oppfølging 
Wraparound 

21.11 Metodeoppfølging Stavne gård  

Møte med Heimdal 
helse- og velferd, 
oppfølging vedr 
oppfølging av 
Wraparound opplæring 

26.11 Metodeoppfølging Heimdal helse-og 
velferd 

 

Møte med 
Gartnerhaugen vedr 
oppfølging av 
Wraparound opplæring 

26.11 Metodeoppfølging Gartnerhaugen  

Møte boligsosial 
videreutdanning 

27.11 Vedrørende studie boligsosialt HIST  

Boligsosial 
dialogkonferanse 
Nord-Trøndelag, 
Verdal 

28. og 
29.11 

Dialogkonferanse FM, HB Ca 50 

Rambøll intervju i 
forb. m/survey 

28.11 Prosjekt Her  

Styringsmøte NOVA-
prosjekt 

03.12 Prosjekt - styringsmøte Oslo  

Referansegruppe 
Rambøll og Nova 

04.12 Prosjekt - referansegruppemøte Oslo  

Namsmannskonferanse 
Ålesund 

05.12 Namsmannskonferanse Ålesund 60 

Namsmannskonferanse 
Kristiansund 

06.12 Namsmannskonferanse Kristiansund 55 

Kurs 
presentasjonsteknikk 

10.12 For bedre jobbing Her  

Svartlamon 
Boligstiftelse 

12.12 prosjektoppfølging Svartlamon  

Wraparound i RBU 17.12 Metodeoppfølging   
Wraparound 
samarbeid HB, 
Trondheim kommune 
og Bufetat 

18.12 Metodeoppfølging Her  

Wraparound v/psyk 
bol i Stabelsvei 

20.12 Metodeoppfølging Midtbyen  

Møte i arbeidsutvalget 
 
 

September Planlegging av felles aktiviteter Husbanken i Bodø og 
Hammerfest i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

     5 
 

Referansegruppemøte 
Rana kommune 
 

September Planlegging av fagdag vår 08 Husbanken, 
Fylkesmannen i 
Nordland og Rana 
kommune 

    7 

Møte med 
Nordlandssykehuset 
 
 

September Informasjon om generelt boligsosialt 
arbeid samt virkemidlene 
(Fra behandlingsinstitusjon til 
hjemkommune) 
 

Husbanken og 
Nordlandssykehuset 

    10 

Nettverk Troms 
 

Oktober Bostedsløshet i små og mellomstore 
kommuner 

Husbanken region 
Bodø og Hammerfest i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Troms 

     25 
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Undervisning  
 
 

Oktober Undervisning for flyktninger på 
Introduksjonsprogrammet.  
Tema: ”Bo i Norge” -  

Flyktningekontoret i 
Bodø kommune  

    66 

Møte 
 
 

Oktober Nordlandsprosjektet –  
Nasjonalt prosjekt med fokus på ungdom i 
sviktsone. Et stort prosjekt bestående av ti 
kommunale delprosjekt og tre 
fokusprosjekt initiert av 
høgskole/forskningsmiljø. Mål: Finne 
virksomme metoder, dokumentere disse 
og dermed gi grunnlag for 
kompetanseoverføring. 

Fylkesmannen i 
Nordland i samarbeid 
med Høgskolen i 
Bodø, SHdir og Bufdir 

     46 

Samarbeidsmøte 
 
 

Oktober Styrket boligfokus innenfor 
rusmestringsenheten v/Bodø fengsel 

Husbanken        5 

Samarbeidsforum 
Nordland 
 
 
 

Oktober Bostedsløshet i små og mellomstore 
kommuner 

Husbanken region 
Bodø i samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland 

     19 

”Prosessledelse i 
boligsosialt arbeid” 

Oktober Oppfølgingsseminar med tema 
1. Boligsosialt arbeid en god 

investering 
2. Konflikthåndtering i prosess- og 

utviklingsarbeid 

Husbanken region 
Bodø og region 
Hammerfest  

    30 

Referansegruppemøte  
 
 
 

November Referansegruppemøte vedr. 
”Kvinnehuset” i Bodø 

Frelsesarmeen og 
Bodø kommune 

      5 

Møte i Regionalt 
kontaktforum 
 
 
 

November Gjennomgang av samarbeidet i 
strategiperioden/drøftinger vedrørende 
videre samarbeid 

Husbanken region 
Bodø og Hammerfest i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

    17 

Arbeidsgruppemøte 
 
 
 

November Forebygging og bekjempelse av 
bostedsløshet/fattigdomsbekjempelse - 
Videre samarbeid i Nord-Norge 

Husbanken region 
Bodø og Hammerfest i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

      8 

Møte med 
Nordlandssykehuset, avd. 
Stokmarknes 
 
 
 

Desember Informasjon om generelt boligsosialt 
arbeid samt virkemidlene 
(Fra behandlingsinstitusjon til 
hjemkommune) 

Husbanken og 
Nordlandssykehuset 
og kommuner 
v/ergoterapeut og 
/eller 
rehabiliteringskontakte
r 
 

    10 

Region Bodø     
Møte i arbeidsutvalget 
(Nord-Norge) 
 

Januar Planlegging av felles aktiviteter Husbanken i Bodø og 
Hammerfest i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

     5 

Seminar  
 

Januar Utviklingsarbeid innenfor 
sosialfaglig/boligsosialt arbeid 

Husbanken i Bodø i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland 

   40 

Kommunenettverksmøte i 
Troms 

Februar Etablering av botilbud for mennesker med 
rusproblematikk – juridiske 

Husbanken i Bodø og 
Hammerfest i 

   22 
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problemstillinger samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Troms 

Konferanse i regi av 
Rusforum Nordland 
 

Februar Rusproblematikk – 
tiltak/behandling/erfaringsoverføring 
”På vei til egen bolig” eget tema 

Rusforum Nordland i 
samarbeid med 
Nordland legeforening 

 
 200 

Kommunenettverksmøte i 
Nordland 
 
 

Februar Erfaringsoverføring fra arbeidet i Målselv 
kommune (NIMBY-problematikk) 

Husbanken i Bodø i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland 

   22 
 

Videokonferanse Februar Rundskriv G-8 2006, Samarbeid mellom 
kommunehelsetjeneste, 
spesialisthelsetjeneste og kriminalomsorg 

Helse Nord i 
samarbeid med Helse 
Midt-Norge og 
Kriminalomsorgen 

  10 

Møte Februar Møte med Høgskolen i Bodø vedrørende 
Boligsosialt studium 

Husbanken     4 

Møte i arbeidsutvalget Mars Planlegging av felles aktiviteter Husbanken i Bodø og 
Hammerfest i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

    5 

Møte med Færingen 
terapeutiske senter (TS) 

Mars Orientering om arbeidet med 
strategien/informasjon om virkemidlene 

Færingen TS    15 

Kommunemøter 
 
 

Mars Ti kommunemøter i Nordland og Sør-
Troms med hovedfokus på 
virkemidler/virkemiddelbruk (deltakere 
fra ca. 50 kommuner) 

Husbanken i Bodø Ca. 100 

Møte med Rana kommune 
+ KRUS 

Mars Referansegruppemøte + møte med KRUS 
vedr. samordning av planarbeid 

Rana kommune   10 

Møte Mars Møte med Høgskolen i Bodø vedrørende 
Boligsosialt studium 

Husbanken     5 

Møte i Regionalt 
kontaktforum 

April Gjennomgang av årsrapport 2006 
Rundskriv G-8 2006 
Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) 
rolle i strategien v/HOD 

Husbanken i Bodø og 
Hammerfest i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

  25 

Studietur/Nettverksmøte April Studietur til kommunene Bergen og 
Meland 
Nettverksmøte med gjennomgang av 
årsrapport 2006 

Husbanken i Bodø og 
Hammerfest i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

  28 

Seminar April Utviklingsarbeid innenfor 
sosialfaglig/boligsosialt arbeid – 
oppfølgingsseminar 

Husbanken i Bodø i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Nordland 

 
  25 

Folkemøte Mai Etablering av bo- og omsorgstilbud for 
rusmiddelavhengige 

Rana kommune 150 

Formannskapsmøte Juni Etablering av boliger og tjenester til 
bostedsløse 

Lenvik kommune   18 

Møte 
 

Juni Rundskriv G-8 2006 – Møte med Helse 
Nord vedr. fremtidig samarbeid 

Husbanken     4 

Møte Juni Møte med Høgskolen i Bodø vedrørende 
Boligsosialt studium 

Husbanken     5 

Møte 
 

Juni Møter med flere kommuner: Opplæring 
Bokart /kartlegging av vanskeligstilte 
herunder fokus på bostedsløshet 

Husbanken   25 

Region Hammerfest     
 
Møte 

 
Januar 

 
Videre samarbeid mellom HB og 

Husbanken Bodø og 
Hammerfest samt 

 
5 
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 fylkesmennene i Nord-Norge fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

 
Kommunenettverk 
 

 
Januar 

Strategien. Økonomisk rådgivning og 
gjeldsordningsloven. Erfaringsutveksling 
og kunnskapsoverføring 

Husbanken i 
Hammerfest og 
Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
20 

 
Møte 
 

 
Januar 

Samarbeid mellom frivillige 
organisasjoner og Tromsø kommune for å 
bedre tilbudet til bostedsløse. 

Tromsø kommune, 
Kirkens sosialtjeneste. 
 

 
6 

 
Kommunenettverk 
 

 
Februar 

Strategien. Botilbud til mennesker med 
rusproblemer med fokus på juridiske 
problemstillinger, bl.a. husleieloven. 
Erfaringsutveksling og 
kunnskapsoverføring. 

Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
samt Fylkesmannen i 
Troms 

 
22 

 
Møte 
 

 
Februar 

Samarbeid med frivillige organisasjoner, 
kommuner og Husbanken i Nord-Norge 

 
Blå Kors 

 
6 

 
Møte 
 

 
Februar 

Info om strategien og Husbankens 
virkemidler samt samarbeidsområder med 
NAV Hjelpemiddelsentralen 

 
NAV 
Hjelpemiddelsentralen 
Troms 

 
 
4 

 
Møte 
 

 
Februar 

Info om strategien og Husbankens øvrige 
innsatsområder og virkemidler. 

 
Tromsø kommune 

 
9 

 
Møte 
 

 
Februar 

Info om strategien og Husbankens øvrige 
innsatsområder og virkemidler. Info om 
NAV Hjelpemiddelsentralen 

 
Husbanken og NAV 
Hjelpemiddelsentralen 
Finnmark 

 
16 

 
Møte 
 

 
Februar 

Info om strategien og Husbankens øvrige 
innsatsområder og virkemidler. 

 
Husbankens 
regionstyre og 
Kautokeino kommune 

 
12 

 
Seminar 
 

 
Februar 

 
Prosessledelse i boligsosialt arbeid 

Husbanken 
Hammerfest og 
Utviklingskompetanse 
AS Bodø 

 
25 

 
Møte 
 

 
Mars 

 
Videre samarbeid mellom Husbanken og 
Fylkesmennene i Nord-Norge 

Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
samt Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

 
5 

 
Møte 
 

 
Mars 

Info om strategien og Husbankens 
virkemidler til personer innlagt i 
institusjon samt personale. 

”Færingen” v/UiT 
 

 
15 

Møte Mars Info om strategien og Husbankens øvrige 
innsatsområder og virkemidler. 

Husbanken 
Hammerfest og 
Skjervøy kommune 

10 

Seminar Mars Prosessledelse i boligsosialt arbeid Husbanken 
Hammerfest og 
Utviklingskompetanse 
AS Bodø 

 
25 

Møte Mars Info om strategien og Husbankens øvrige 
innsatsområder og virkemidler. Info om 
NAV Hjelpemiddelsentralen 

Husbanken og NAV 
Hjelpemiddelsentralen 
Finnmark 

 
14 

Kontaktforum April Årsrapporten med fokus på status i Nord-
Norge samt videre samarbeid. Innlegg fra 
HOD om deres rolle i dette arbeidet samt 
fokus på rundskriv G-8/2006 (samarbeid 
kommune, spesialisthelsetjenesten, 
kriminalomsorgen) 

Husbanken 
Hammerfest og Bodø 
samt Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

 
25 

Studietur April Samtlige kommuner i nettverke i Nord- Husbanken  
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Norge gjennomførte studietur til Meland 
og Bergen. Info om hvordan disse 
kommunene arbeider med bostedsløse og 
boligsosialt arbeid generelt. 

Hammerfest og Bodø 
samt Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark. 

28 

Møte April Info om strategien og Husbankens øvrige 
innsatsområder og virkemidler. Info om 
NAV Hjelpemiddelsentralen 

Husbanken 
Hammerfest og NAV 
Hjelpemiddelsentralen 
Troms 

 
17 

Seminar Mai Prosessledelse i boligsosialt arbeid Husbanken 
Hammerfest og 
Utviklingskompetanse 
AS Bodø 

 
24 

Møte Mai Info om strategien og Husbankens øvrige 
innsatsområder og virkemidler for 
deltakere fra Hammerfest kommune. 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
12 

Møte Mai Info om strategien til ansatte i Vadsø 
fengsel med fokus på samordning og 
oppfølging for innsatte. 

Husbanken 
Hammerfest og 
Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
4 

Møte Mai Oppfølging av boligsosialt arbeid samt 
andre utfordringer i Kautokeino 
kommune. 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
9 

Møte Juni Oppfølging av boligsosialt arbeid samt 
andre utfordringer i Alta kommune. 

Husbanken 
Hammerfest 

10 

Møte Juni Info om strategien og Husbankens øvrige 
innsatsområder og virkemidler for ansatte 
i Berlevåg kommune. 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
8 

Møte Juni Info om strategien og Husbankens øvrige 
innsatsområder og virkemidler for ansatte 
i Båtsfjord kommune. 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
9 

Møte Juni Samordningsmøte med fokus på 
boligsosiale utfordringer i Tromsø 
kommune. 

 
Tromsø kommune 

 
7 

 
Møte 
 

 
September 

Videre samarbeid mellom Husbanken og 
Fylkesmennene i Nord-Norge 
 

Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
samt Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

 
5 

 
Kurs 
 

 
September 

Informasjon til kommuner som skal 
utarbeidet boligsosial handlingsplan 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
11 

 
Kommunenettverk 
 

 
Oktober 

Presentasjon av prosjekter i 4 kommuner. 
Erfaringsutveksling samt veien videre. 
 

Husbanken 
Hammerfest og 
Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
14 

 
Møte 
 

 
Oktober 

Planleggingsmøte for videreutdanning 
boligsosial arbeid med Høgskolen i 
Finnmark 

 
Husbanken og 
Høgskolen i Finnmark 

 
 5 

 
Seminar 
 

 
Oktober 

Oppfølgingskurs for kommunene som har 
deltatt i kurset Prosessledelse boligsosialt 
arbeid. Erfaringsutveksling og faglig 
påfyll. 

 
Husbanken og 
Utviklingskompetanse 
AS 

 
39 

 
Kommunenettverk 
 

 
Oktober 

Presentasjon av NIBR-rapporten 
”Bostedsløse i små og mellomstore 
kommuner” ved Siri Nørve. 
Erfaringsutveksling og veien videre. 

Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
samt Fylkesmannen i 
Troms 

 
31 

 
Kontaktforum 
 

 
November 

Presentasjon av Husbanken og 
Fylkesmannens erfaring med arbeidet i 
strategiperioden. Presentasjon av veien 
videre v/SHdir og Husbankens 
strategikontor 

Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 
samt Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

 
18 

  Videre samarbeid mellom Husbanken og Husbanken i  
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Møte 
 

November Fylkesmennene i Nord-Norge Hammerfest og Bodø 
samt Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 
 

8 

 
Møte 
 

 
November 

Samarbeid kommunal spesialisthelse-
tjeneste, sosialtjenesten, 
kriminalomsorgen. Rundskriv G-8/06 

 
Kriminalomsorgen 
Nord 

 
8 

 
Møte 
 

 
November 

Planleggingsmøte videreutdanning 
boligsosialt arbeid med Høgskolen i 
Finnmark 

 
Husbanken og 
Høgskolen i Finnmark 

 
4 

 
Møte 
 

 
Desember 

Møte med Alta kommune om planlegging 
og drift av boliger for vanskeligstilte samt 
informasjon om virkemidler. 

 
Husbanken 

 
8 
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Vedlegg 9: Bokart 
Kommuner som har bestilt Bokart - pr 30.03.08 
Kommunenr Kommune Befolkning  

104 Moss 27 732  
105 Sarpsborg 49423  
135 Råde 6 380  
136 Rygge 13 753  
211 Vestby 12 834  
214 Ås 14 323  
215 Frogn 13 153  
216 Nesodden 16 074  
217 Oppegård 23 343  
220 Asker 50 651  
228 Rælingen 14 720  
230 Lørenskog 30 496  
233 Nittedal 19 440  
235 Ullensaker 23 784  
236 Nes, Akershus 17 931  
301 Bydels Søndre Nordstrand 33 851  
301 Bydels Gamle Oslo 36 437  
402 Kongsvinger 17 380  
427 Elverum 18 805  
501 Lillehammer 25 070  
520 Ringebu 4 611  
529 Vestre Toten 12 597  

Sum Region Øst = 22 kommuner    

    
602 Drammen 56 688  
605 Ringerike 28 060  
625 Nedre Eiker 21 377  
626 Lier 21 594  
627 Røyken 17 082  
701 Horten/Borre 24 671  
704 Tønsberg 36 046  
706 Sandefjord 40 992  
709 Larvik 40 990  
720 Stokke 9 985  
722 Nøtterøy 20 050  
805 Porsgrunn 33 323  
807 Notodden 12 322  
814 Bamble 14 163  
819 Nome 6 606  
821 Bø 5 333  
822 Sauherad 4 351  
826 Tinn 6 420  
906 Arendal 39 495  
914 Tvedestrand 5 887  
926 Lillesand 8 952  

1001 Kristiansand 75 280  
1002 Mandal 13 840  
1026 Åseral 914  
1032 Lyngdal 7 216  

Sum Region Sør = 25 kommuner    

    



 135

1102 Sandnes 56 668  
1119 Hå 14 570  
1121 Time 14177  
1122 Gjesdal 9248  
1124 Sola 19 555  
1127 Randaberg 9 076  
1135 Sauda 4 878  
1219 Bømlo 10 815  
1221 Stord 16 405  
1223 Tysnes 2 812  
1235 Voss 13 771  
1243 Os, Hordaland 14 611  
1265 Meland 5 767  
1420 Sogndal 5 483  
1432 Førde 11104  

Sum Region Vest = 15 kommuner    

    
1502 Molde 24 041  
1504 Ålesund 40 001  
1515 Herøy 8 321  
1520 Ørsta 10 267  
1539 Rauma 7 334  
1548 Fræna 9 004  
1632 Roan 1 073  
1638 Orkdal 10 448  
1640 Røros 5 632  
1653 Melhus 13 782  
1662 Klæbu 5 261  
1663 Malvik 11 884  
1714 Stjørdal 19 199  
1724 Verran 2 684  

Sum RK 
Trondheim = 

14 kommuner    

    
1804 Bodø 42 745  
1813 Brønnøy 7 565  
1833 Rana 25 309  
1841 Fauske 9 627  
1865 Vågan 9 052  
1922 Bardu 3 855  
1925 Sørreisa 3 326  

Sum RK Bodø = 7 kommuner    

    
1933 Balsfjord 5611  
1939 Storfjord 1912  
1941 Skjervøy 2 971  
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 2 998  
2015 Hasvik 1095  

Sum RK 
Hammerfest = 

5 kommuner    

    
Totalt =  88 kommuner   
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Vedlegg 10: Sammendrag av regionenenes erfaringer fra arbeidet med strategien 
 
Region SØR 
Kommunene og kommunenettverkene 
Strategiperioden har inkludert mange flere kommuner i arbeidet med å forhindre og motvirke bostedsløshet. I 
våre fylker startet det med prosjekt bostedsløse som Drammen og Kristiansand kommuner deltok i. I dag 
samarbeides det aktivt med 15 kommuner i Buskerud og Vestfold og 6 kommuner i Agder og Telemark 
gjennom kommunenettverk samt at mange kommuner tar kontakt med oss for informasjon og veiledning i 
Husbankens virkemiddel når behovene for boliger og arbeidet med å forebygge og forhindre bostedsløshet 
melder seg.  
Vi ser fortsatt variasjoner i kommunene i arbeidet med å forebygge og forhindre bostedsløshet. Noen kommuner 
har kommet veldig langt og jobber tverrfaglig og tverretatlig mens i andre kommuner ser vi at arbeidet er 
knyttet opp mot sosialtjenesten og holdes der.  
 
Samarbeid med andre statlige aktører og regionalt kontaktforum 
Strategiperioden har ført til økt samarbeid med andre statlige aktører i vår region. Vi samarbeider blant annet 
med Fylkesmennene i alle fem fylkene, IMDi i alle fem fylkene, Bufetat region og sør og Bufetat i Buskerud, 
Kriminalomsorgen sør og sørvest, Helse Sør (nå Helse sør-øst), lokale helseforetak, lokale fengsler, KS og 
frivillige org. Flere av disse aktørene har deltatt i regionalt kontaktforum. 
Samarbeidet med Fylkesmennene har i Buskerud og Vestfold vært tett knyttet opp til kommunenettverk, 
studieturer og kommunebesøk. Vi har i mindre grad hatt samarbeid rundt fordeling av kompetansetilskudd og 
tilskudd til bo-oppfølging fra SHdir. Dette har vært orienteringssaker, og noen ganger et samarbeid når vi har 
jobbet med søknader vi har vært usikre på. På en del områder kjenner FM kommunene bedre og kan bistå oss. 
Vi har hatt jevnlige møter med FM. 
Samarbeidet med kriminalomsorgen har hatt høyt fokus på resultatmål 2. Kriminalomsorgen har utarbeidet 
samarbeidsavtaler mellom sine regioner og kommunene og disse er nå sendt ut på høring til kommunene. Noen 
fengsler har også utarbeidet egne samarbeidsavtaler med sine nærliggende kommuner. Flere av prosjektene som 
får kompetansetilskudd i region sør er ”fengselsprosjekter” med fokus på resultatmål 2. Kriminalomsorgen 
deltar i prosjektgrupper eller styringsgrupper her. 
Bufetat Buskerud har vi etablert en dialog med i gjennom høsten 2007. Vi har hatt et informasjonsmøte for 
lederne om boligsosialt arbeid og Husbankens virkemiddel. Vi har også avholdt kurs for ansatte i Bufetat om 
boligsosialt arbeid og Husbankens virkemiddel samt hatt et innlegg for barnevernledere i Buskerud med samme 
tema. Tilbakemeldingene fra Bufetat er at de har store utfordringer med enkelte kommuner knyttet opp mot 
resultatmål 3 og vi er enige om å jobbe tettere sammen rundt disse utfordringene i tiden fremover. 
Gjennom Helse Sør har vi deltatt i Helsedialogprogrammet. Helsedialog har som hovedmål å bedre 
samhandlingen mellom sykehus, kommuner og pasienter. Vi har informert avdeling for rus og psykiatri ved 
Sykehuset Buskerud om boligsosialt arbeid og om Husbankens virkemidler. Tanken er å jobbe videre inn i 
aktuelle avdelinger for å spre grunnleggende informasjon. Drammen kommune og Sykehuset Buskerud, avd. for 
rus og psykiatri har i 2007 fått kompetansetilskudd til prosjekt ”Best Praksis” som har fokus på resultatmål 3. 
Dette er et samarbeidsprosjekt hvor en ansatt fra kommunen har kontor i sykehuset avdeling og jobber med 
blant annet bolig ved utskrivelse. 
Vi har etablert et tettere samarbeid med IMDi i vår region i høst. Også der ser vi felles utfordringer rundt 
bosetting av flyktninger og boligfremskaffelse i mange kommuner. Samarbeidet vil fortsette fremover med 
fokus på boligfremskaffelse, god etablering og forsøke å stimulere til økt innsats gjennom kompetansetilskudd. 
 
Samarbeid med Namsmannen 
Namsmennene i Drammen, Tønsberg og Nøtterøy, Kristiansand og Skien/Porsgrunn har hele veien vært invitert 
inn i Regionalt kontaktforum men deltakelsen har vært lav. Utover kontakt i forbindelse med rapporteringen av 
namsmannstall som skjer to ganger årlig har det ikke vært så høy aktivitet. Namsmennene har derimot hatt 
kontakt med kommunene og her har vi inntrykk av at det enkelte steder samarbeides tett, i følge kommunene.  
 
Samarbeid med frivillige organisasjoner 
Vi har prosjekter hvor vi samarbeider med Kirkens Bymisjon i Drammen og med Blå Kors sentralt. I tillegg 
følger vi et spennende samarbeid mellom kommune, Bymisjonen og Røde Kors. Det er mye velvilje og masse 
arbeid som legges ned gjennom frivillige organisasjoner. Vi er spente på hvordan finansieringen av prosjekter 
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som drives av frivillige uten avtale med kommunen blir videre. Det kan synes som om økonomi er en utfordring 
i disse organisasjonene når de skal dreie fra prosjekt til et varig tilbud.  
De frivillige organisasjonene i vår region vil veldig gjerne bli trukket mer inn i arbeidet med å forhindre og 
motvirke bostedsløshet. De vil helst bli inkludert i de foraene som kommunene har siden det er opp mot 
kommunene de tenker å jobbe. Vi vurderer å invitere de inn i kommunenettverkene i 2008. 
Prosjekt ”På vei til egen bolig i Skien” har fått kompetansetilskudd og tilskudd fra SHdir. Skien Diakonale 
Senter driver prosjektet hvor målet er å bosette 12 bostedløse i Skien i løpet av 2008.  
 
Husbankens virkemiddel 
Kompetansetilskuddet har vært et godt virkemiddel. Flere av våre prosjekter er nå inne i sitt andre og tredje 
driftsår, og kan vise til gode resultater. Når det gjelder boligfremskaffelse ser vi at det ikke har vært den store 
satsningen i strategiperioden. Samtlige kommuner og frivillige organisasjoner sier at tilskuddet til finansiering 
av utleieboliger er for lavt – 20 prosent er for lite og er en begrensende faktor i det å anskaffe kommunale 
utleieboliger. Kompetansetilskuddet har også blitt brukt til å dekke studieavgift til studenter som tar boligsosial 
utdanning. Denne utdanningen har gitt en verdifull kompetanseheving til de ansatte i kommunene. Vi vil i 2008 
fortsatt jobbe videre mot at flere høyskoler tar boligsosialt arbeid inn i Bachelorutdanningene sine og at det 
opprettes etter/videreutdanning samt mastergradsstudier i boligsosialt arbeid. 
 
Oppsummering Region Sør  
Strategien begynner å bli kjent i mange organisasjoner rundt i vår region men vi treffer enda på organisasjoner 
som skulle vært en samarbeidende part som ikke har hørt om den. Boligsosialt arbeid er kjent for mange, men 
ikke alle. Deler av de ansatte i kommunene kjenner strategien, og de kjenner Husbankens arbeid med 
boligsosialt arbeid og bostedsløshet. I en del andre organisasjoner opplever vi at det er ukjent og vi opplever at 
de er overrasket over at Husbanken jobber med dette. Pleie- og omsorg og psykiatrien i mange av kommunene 
kjenner lite til arbeidet, det samme har vi opplevd med rusinstitusjoner og psykiatriske avdelinger. Dette er en 
utfordring siden de i stor grad har ansvar for utskrivelser av personer som er eller har vært bostedsløse. 
Husbanken og SHdir har en stor oppgave foran seg også i årene som kommer når det gjelder arbeidet med å 
forhindre og motvirke bostedsløshet.  
 
 
Region VEST 
Da strategien På vei til egen bolig kom i 2005, vurderte Region vest hvilke kommune som burde inviteres med i 
nettverket. Blant vurderingskriteriene var hvilke utfordringer vi mente kommunen hadde på det boligsosiale 
området og hvilken nytte de kunne ha av å delta i nettverket. Denne vurderingen ble gjort i samarbeid med 
fylkesmannen. Alle som er med i nettverket pr i dag har også søkt, og fått midler, fra SHdir til arbeidet mot 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi startet arbeidet med kommunenettverk i 2005 med en fellessamling for alle 
kommunene som var invitert til deltagelse i nettverkene Fra 2006 delte vi nettverkene – ett i hvert fylke. På 
disse samlingene har vi hatt ulike tema knyttet til strategiens 5 resultatmål. Vi har invitert inn ulike 
samarbeidspartnere (Kriminalomsorgen, Helseforetak, rusinstitusjoner, brukere, forskningsinstitusjoner m fl) for 
å bidra med kunnskap og for å fremme samarbeid. Et viktig tema som har vært på hver eneste samling er 
informasjon fra kommunene som deltar om sine konkrete prosjekter (alle kommunene har ett eller flere 
prosjekter på gang). Dette har gitt andre kommuner mulighet for å få gode ideer, komme med innspill og egne 
erfaringer, og har ført til at det har blitt etablert kontakt direkte mellom kommunene (f eks har Stord hatt mye 
kontakt med Os). Strategien på vei til egen bolig har gjort at samarbeid med fylkesmennene har blitt godt. Det 
har også gjort det lettere å bistå kommunene i deres arbeid. Det har også bidratt til at vi har kunnet samarbeide 
om konferanser og se tema og tidspunkt i sammenheng slik at kommunene får det beste mulige resultat. 
Stavanger og Bergen kommune har vært en ressurs i nettverkene da de har mye erfaringen fra Prosjekt 
Bostedløse.  
 
 
Region ØST 
Økt samarbeid på tvers av forvaltningsenheter og nivåer 
For å nå målsettingene i den nasjonale strategien På vei til egen bolig” har Husbanken i løpet av 
strategiperioden etablert samarbeid med nye aktører. Husbanken erfarer at det i region øst er etablert et godt 
forvaltningssamarbeid hvor kriminalomsorgen, frivillige og brukerorganisasjoner, namsmenn og kommune er 
sentrale samarbeidspartnere. Helseforetakene etterspør i økende grad lån, tilskudd og veiledning fra Husbanken 
for få etablere flere gode boligløsninger for de som skrives ut fra institusjon. - Systemer og rutiner for samarbeid 
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og dialog mellom ulike forvaltningsinstanser og nivåer har ført til gjensidig kompetanseheving og bedre 
samordning av boliger og tjenester ut mot brukerne.  
 
Utvikling av nye metoder i boligsosialt arbeid 

Det er utviklet nye metoder og samarbeidsformer i løpet av strategiperioden som har gitt gode resultater. Som 
eksempel kan nevnes "Bosetting av prøveløslatte" som er et tiltak for gjengangere i Oslo fengsel. ”Bosetting av 
prøveløslatte” har etablert nye kartleggingsrutiner av bolig- og oppfølgingsbehov, og metodikk for bedring av 
boferdigheter for de som løslates fra fengsel. Prosjektet har bosatt alle de 70 innsatte som var deltakere. 
"Bosetting av prøveløslatte" er også et godt eksempel på samarbeid på tvers av forvaltningen. For mer omtale av 
prosjektet, se http://www.husbanken.no/Venstremeny/Tilskudd/ Kompetansetilskudd/ 
Prosjekt/20kompetansetilskudd.aspx 

Samarbeidsprosjektet "Færre utkastelser" i Oslo har utviklet ny metode for tidlig intervensjon og systematisk 
oppfølging i saker hvor leietaker står i fare for å motta begjæring. I prosjektet ble det også etablert et godt 
samarbeid mellom Oslo kommune, de tre bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene - Torshov i Oslo, 
namsmannen og utleiere. Prosjektet kan vise til reduksjon i antall begjæringer og utkastelser og besparelser over 
sosialhjelpsbudsjettet på utgifter til midlertidige botilbud. Metodikken som er utviklet for prosjektet er nå 
formidlet i Fellesskriv nr. 8/2006 fra Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester i Oslo hvor bydelene 
pålegges større ansvar for intervensjon og oppfølging av enkeltsaker.  

Bruker- og frivillige organisasjoner er involvert i  sterkere grad 

Brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner er involvert i boligsosiale tiltak og prosjekter på statlig og 
kommunalt nivå i langt større grad enn tidligere. Organisasjonene bidrar til at boliger og tjenester i økende grad 
etableres i forståelse med den enkelte brukers behov. Flere gode boligtiltak er nå etablert av frivillige 
organisasjoner og brukerorganisasjoner. Et eksempel på et slikt tiltak er Boligskolen på Safir i Oslo som drives i 
samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Boligskolen fikk i 2006 statens tiltakspris for bostedsløse 
og er et forebyggende tiltak for personer som vil ha og trenger kunnskap om å bo. Boligskolen driftes med stor 
grad av brukerstyring. Boligskolen tilbyr kurs i matlaging, økonomistyring og oppussing, i tillegg til fokus på 
hvordan takle isolasjon og ensomhet. Mange av brukerne av Boligskolen har levd ustabilt over lang tid og 
kursene har fokus på å mestre et stabilt liv.  

Flere varige boliger for bostedsløse  
Husbanken opplever at det er skapt en entusiasme for boligsosialt arbeid blant statlige, kommunale og frivillige 
aktører. Bostedsløse har blitt et tydeligere tema i kommunene og fått økt oppmerksomhet. Flere bostedsløse og 
særlig vanskeligstilte får i økende grad bistand av kommunene til å finne en bolig. Stabile og varige boligtiltak 
for utsatte grupper bostedsløse som har vært uten bolig i lange perioder og som sliter med både rus og psykiske 
lidelser er nå etablert i mange kommuner. Flere av disse boligtiltakene er implementert i ordinær drift i 
kommunene. Eksempel på dette er de som har vunnet og blitt nominert til bostedsløshetsprisen i 2005, 2006 og 
2007. Stadig flere kommuner etablerer boligløsninger til grupper som tidligere har vært vurder som svært 
vanskelig å bosette i kommunens eksisterende boligtilbud slik som ”Kvinnehuset i Bergen”, Schandorffsgate i 
Oslo og småhusene i Trondheim. I økende grad brukes bredden av virkemidler som startlån, bostøtte og 
boligtilskudd i sammenheng for å få til god boligetablering, slik som vinneren av bostedsløshetsprisen i 2006, 
”Selvbyggerprosjektet” i Meland kommune og Mo i Ranas ”Vi gjør så lite med bare hus", vinner av 
bostedsløshetsprisen i 2005. For mer omtale av prosjektene, se Husbanken.no.  

Kompetanseheving 
Husbanken region øst har i samarbeid med Høgskolen i Oslo utviklet tre kurs i boligsosialt arbeid, hvert kurs gir 
10 studiepoeng. Målgruppen for kursene er ansatte i 1. og 2. linjetjenesten og frivillige organisasjoner. I 
strategiperioden er det gjennomført 5 kurs. Det ene kurset (rus og psykiatri) har fra 2008 blitt valgfag på 
Bachelorstudiet. 

 

Utfordringer  
Husbanken region øst vil arbeide spesielt mot strategisk utvalgte kommuner i pressområder og kommuner som 
har boligvirkemidlene spredt på flere avdelinger i organisasjonen. I forbindelse med strategien ”På vei til egen 
bolig” har Husbanken oppsøkt møtearenaer for beslutningstakerne. Husbanken ser god forankring av det 
boligsosiale arbeidet på administrativt og politisk nivå i kommunene som svært viktig framover for at boligtiltak 
for bostedsløse og boligsosialt arbeid skal inngå i kommunenes ordinære virksomhet. Kort oppsummert er 
utfordringene framover  
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• Samordning og utnyttelse av de ulike økonomiske og faglige virkemidlene for flere og bedre 
boligløsninger 

• Forankring (administrativt og politisk) av det boligsosiale arbeidet i kommune 
Dokumentasjon og formidling 
 
Region Midt-Norge 
Husbanken er blitt kjent med andre offentlige etater under strategiperioden.  Etater som jobber mye på feltet 
bolig, men aldri har hatt det fokuset som Husbanken har. 
Vi har blitt kjent med andre sektorer innen det kommunale arbeidet, og hatt gleden av å bringe sammen bolig og 
sosialsiden i kommunene.  Det er satt i gang mange kompetanseprosjekter som kanskje gjør at kommunene 
jobber bedre.  Erfaringsutveksling har vært viktig på området. 
Vi har jobbet tett mot Fylkesmannsembetene og har utviklet en god samarbeidsform som er verd å ta med seg 
videre. 
Ting tar tid, og mye av samarbeidet med de mange statlige etatene skal sette seg.  Ser at vi fortsatt har mulighet 
for videre utvikling.  Vi har den senere tid også skrevet samarbeidsavtaler med etater som igjen må jobbes 
videre med. 
 
Vi har fått erfaring i å starte nettverk, arrangere konferanser, behandle prosjektsøknader, følge opp disse, samt 
også arbeid innen FOU.  Koordinering av aktiviteter regionalt ved behov.  Orientere oss om viktige hendelser 
aktiviteter.  Vi påstår selv at vi er blitt et bedre kollegium i boligsosialt arbeid nettopp gjennom den 
kompetanseheving arbeidet har gitt. 
 
 
Region BODØ 
Region Bodø hadde ved starten av strategiperioden gode erfaringer fra samarbeid med Region Hammerfest 
innenfor det boligsosiale feltet. Ettersom vi deler Troms fylke har det vært naturlig å samarbeide bl.a. opp mot 
statlige samarbeidspartnere. I arbeidet med strategien har dette samarbeidet blitt styrket og videreutviklet og vi 
har hatt et givende samarbeid med de tre nordligste fylkesmannsembetene. Det ble etablert et regionalt 
kontaktforum for Nord-Norge og selv om det har vært utfordrende å drifte dette forumet, synes det å ha vært en 
nyttig arena for deltakerne. Vi har erfart at kunnskapen om innholdet i strategien og vilje til prioritering av 
arbeidet har variert hos våre samarbeidspartnere. Dette antar vi blant annet har sammenheng med graden av 
fokus på arbeidet fra det enkelte departement mot de underliggende etater.    
 
Det har vært gjennomført felles erfaringskonferanse for Nord-Norge og studietur hvor kommunenettverkene fra 
de tre nordligste fylkene deltok. Dette har bidratt til erfaringsoverføring også på tvers av fylkesgrenser. 
 
Samarbeidet opp mot det enkelte fylkesmannsembete er styrket og videreutviklet. Ikke minst gjelder dette i 
arbeidet opp mot kommunene. Vi vil som eksempel nevne felles seminar med fokus på utviklingsarbeid, tett 
samarbeid ved tildeling av utviklingsmidler (tilskudd) og samarbeid om oppfølging av kommuner. Husbanken 
og Fylkesmannen deltar i referansegrupper (utviklingsprosjekt) og har deltatt i ulike møter knyttet til 
kommunenes prosjekter. I forbindelse med etablering av samarbeidsavtaler mellom kommune og 
kriminalomsorg/spesialisthelsetjeneste, deltar Husbanken og Fylkesmannen i samarbeidsutvalg. Samarbeidet 
med Fylkesmannen oppleves som nyttig, lærerikt og utviklende. 
 
Kommunenettverkene har vært sentrale i samarbeidet med kommunene. Nettverkene har vært arena for 
erfaringsutveksling og faglig påfyll. Kommunene har brakt inn sine utfordringer og erfaringer. I hovedsak er det 
de største kommunene i region som har deltatt i nettverkene. Gjennom samarbeidet i strategiperioden har vi 
kommet i tettere kontakt og i inngrep med en "annen side" av den kommunale virksomheten. Med det menes: Vi 
har tradisjonelt jobbet opp mot saksbehandlere på bostøtte og startlån/tilskudd, samt på den tekniske siden. Det 
som er noe endret i den senere tid, er at vi nå jobber tettere opp mot den helse/sosialfaglige siden - det være seg 
sosialtjeneste og oppfølgingstjeneste / miljøarbeidertjenester. I forhold til å jobbe sosialfaglig/ boligsosialt 
arbeid på gruppe og samfunnsnivå, så er dette et svært viktig skritt i riktig retning. I forhold til det å skape en 
utvidet rolleforståelse for oss i Husbanken (og for at vi skal kunne bli mer tydelige på vår rolle i forhold til vårt 
publikum), så har vi nok en oppfatning av at jobbingen i strategiperioden i så måte har vært en viktig drahjelp.  
 
Kommunene på sin side gir uttrykk for at de har hatt stort utbytte av samarbeidet. Erfaringsoverføring/ 
kompetanseheving kombinert med bruk av stimuleringsmidler, har bidratt til utvikling og økt fokus på 
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problemområdet. Enkelte kommuner har gitt uttrykk for at de i strategiperioden har fått anledning til å løfte 
frem problemstillinger det ellers ville vært vanskelig å fokusere på i en travel og ressursknapp hverdag.  
  
Som nevnt har arbeidet med strategien og deltakelse i nettverkt bidratt til økt fokus på arbeidet med 
bostedsløshet. Dette har vært synlig i forhold til utviklingsarbeid i kommunene. Vi har gitt kompetansetilskudd 
til flere av kommunene i nettverkene. Tre av kommunene har som følge av/som en del av utviklingsarbeidet 
avholdt regionale konferanser, hvor omegnskommuner har vært invitert. Rana kommune har fått 
kompetansetilskudd for å få etablert samarbeidsavtaler med Kriminalomsorgen/fengsler og 
spesialisthelsetjenesten/behandlingsinstitusjoner. Som et ledd i dette arbeidet har kommunen arrangert en 
fagdag for egen kommune og omkringliggende kommuner med innlegg fra Kriminalomsorgen, 
spesialisthelsetjeneste og en høgskole. Vefsn har arrangert et stormøte for egen kommune, nabokommuner og 
statlig psykiatritjeneste, hvor tema var løsninger for de tyngste brukerne innen rus/psykiatri.  Sortland kommune 
har sammen med flere andre aktører arrangert en regional konferanse om rus, tema var blant annet 
familiearbeid, forebygging og relasjonsarbeid. Den siste er en bieffekt av utviklingsarbeidet og strategiarbeidet.  
 
Region Hammerfest 
Tilbakemeldinger fra deltakerne i kommunene har vært at det fokus som Husbanken i samarbeid med 
Fylkesmannen har satt på resultatmålene i strategien har forplantet seg til innsatsen i kommunene. De melder 
om større forståelse for helhetlig planlegging og samhandling. Felles studietur har gitt inspirasjon til å prøve ut 
nye tiltak i kommunene. De fleste kommunene i vår region har laget boligsosial handlingsplan. Planene har vært 
forskjellige og noen har vært lite konkrete. Vi oppfatter det slik at kommunene nå ser det hensiktsmessig å 
rullere planene for å få et godt verktøy til å utøve boligsosialt arbeid. 
Målsettingen med å etablere Regionalt kontaktforum for Nord-Norge var å sikre god statlig koordinering. Vi har 
imidlertid erfart at det har vært manglende kontinuitet i forumet og noen av de viktigste aktørene har meldt 
forfall til møter. På den annen side har vi mottatt positive signaler fra de deltakerne som har møtt, møteplassen 
oppleves som nyttig og inspirerende. 
Det utvidede samarbeidet med Fylkesmannen har vært positivt og vår vurdering er at dette gjenspeiler seg i enda 
bedre kontakt med kommunene samt at statlige tilskuddsmidler blir samkjørt 
 
 
 
 


