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1 Sammendrag 
 
Bakgrunn 
Informasjonsprosjektet knyttet til Prosjekt bostedsløse startet i oktober 2002 og avsluttet 31.12.2004. 
Formålet med Informasjonsprosjektet var å ha et overordnet ansvar i Oslo for å formidle erfaringer om 
gode bosetningsløsninger for bostedsløse og informere om igangsatte prosjekter.  
 
Av flere årsaker ble det innhentet ny prosjektleder i 80 % stilling for informasjonsprosjektet i perioden 
01.04.- 31.12. 2004. En revidert oppdragsbeskrivelse ble utformet og prosjektets formål ble 
omformulert til å være: Formidling av informasjon, erfaringer og kunnskap fra Prosjekt bostedsløse. 
Hovedmålgruppen for informasjonsprosjektet var bydelene i Oslo. 
 
Formålet skulle utføres på følgende måte:  

• Formidling av informasjon og erfaringer fra delprosjektene i Oslo kommune til de enkelte 
bydelene, etater og andre relevante samarbeidspartnere.  

• Formidling av informasjon og erfaringer fra det nasjonale prosjekt bostedsløse. 
• Formidling av annen kunnskap knyttet til arbeidet med bostedsløshet i Oslo kommune.  

 
Aktiviteter 
Det ble bestemt at informasjon, erfarings- og kunnskapsformidlingen hovedsakelig skulle foregå via 
Internett. I den sammenhengen ble www.bostedsloshet.no etablert som et informasjonssenter for ulik 
kunnskap om arbeidet med bostedsløshet i Norge, med hovedfokus på det arbeidet som ble utført i 
delprosjektene i Prosjekt bostedsløse. Informasjonsprosjektets nettsted har blitt meget godt mottatt og 
antall besøk har steget jevnt i perioden. Enkelte måneder har www.bostedsloshet.no hatt i underkant 
av 500 besøk.  
 
I tillegg til etableringen av www.bostedsloshet.no har informasjonsprosjektet arrangert 3 seminarer 
hvor representanter fra bydelene, Husbanken, frivillige organisasjoner og andre relevante partner ble 
invitert. 
 
Informasjonsprosjektet har også deltatt på flere prosjektledersamlinger og kommunesamlinger i regi 
av Prosjekt bostedsløse. 
 
Arbeidet fremover 
På grunn av den gode mottagelsen skal www.bostedsloshet.no fortsette å være i drift, men i noe endret 
form og omfang. Erfaringene med nettstedet så langt og tilbakemeldingene fra publikum har vist at det 
var et stort behov for et nettsted hvor informasjon knyttet til arbeidet med bostedsløshet var godt 
tilgjengelig.  
 

2. Prosjektets organer. 

Styringsgruppe1 
• I perioden oktober 2002 til april 2004 besto styringsgruppen av 5 personer, alle knyttet til 

Boligvirkemiddeletaten (BVE). Disse var etatens direktør, avdelings direktør i plan og 
utviklingsavdelingen i, direktør i Ungbo (den gang også en del av BVE), en 
spesialkonsulent med ansvar for flyktningsbosettning og informasjonsjefen i etaten. 

                                                      
1Sammensetningen av styringsgruppen avspeiler en omorganisering i Oslo Kommune. Boligvirkemiddeletaten 
ble slått sammen med blant annet Helsevernetaten. Det nye navnet på etaten har siden 01.01.2004 vært Helse og 
velferdsetaten. 
  



Prosjektrapport fra Informasjonsprosjektet i prosjekt bostedsløse i Helse- og velferdsetaten, 
Oslo kommune. 
 
 
 

 2 

• I perioden 01.04.-31.12.2004 har ledergruppen i Boligsosial avdeling i Helse og 
velferdsetaten vært prosjektets styringsgruppe. 

 

Forankring i kommunen/organisasjonen 
I perioden oktober 2002 til januar 2004 var informasjonsprosjektet forankret i daværende 
Boligvirkemiddeletaten. I perioden 01. januar til 31.desember 2004 var prosjektet forankret i Helse- og 
velferdsetaten i Oslo kommune. 

Fremtidig organisering 
• Informasjonsprosjektet avsluttet sitt arbeid den 31.12.2004, Arbeidet med 

www.bostedsloshet.no vil fortsette, men i noe endret form og omfang. Nettstedet vil fortsatt 
være i Helse- og velferdsetatens regi. 

 

3. Informasjonsprosjektets planer. 

Opprinnelig søknad og tildelingsbrev 2002. 
• Oslo kommune oversendte 30.01.2002 en søknad til Husbanken om å styrke Oslo kommunes 

innsats i forhold til bostedsløse. Husbanken ga i tilsagnsbrev av 19.04.02 sin tilslutning til 
etablering av blant annet et informasjonsprosjekt.  

Justerte planer i prosjektperioden. 
• Prosjektets ledelse ble endret i prosjektperioden. Av den grunn ble det besluttet å lage en 

revidert oppdragsbeskrivelse for perioden 01.04. – 31.12.2004, noe som innebar enkelte 
endringer i den planlagte fullføringen av prosjektet for resten av prosjektperioden. For å 
tydeliggjøre disse endringene i denne rapporten blir beskrivelsen prosjektet delt i to faser dvs. 
før og etter endringen i prosjektledelsen. 

Prosjektfase 1: 
Informasjonsprosjektets første prosjektleder la opp følgende planer for prosjektet (se vedlegg) 

Formål 
Ha et overordnet ansvar i Oslo for å formidle erfaringer om gode bosettingsløsninger for bostedsløse 
og informere om igangsette prosjekter.  
Dette innebærer å: 
• Informere bydeler, etater, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner, de som berøres av 

tiltakene (i bomiljøene) og media om igangsatte delprosjekter i Oslo. Utvikle en modell for 
erfaringsformidling  

• Formidle erfaringer fra de øvrige nasjonale prosjekter 
• Samarbeid med Husbanken om nasjonal informasjons- og erfaringsformidling 
• Stimulere til bygging av egnede boliger for det nasjonale prosjektets målgrupper 
• Formidle tilgjengelig kunnskap om kjennetegn og omfang av bostedsløshet i Oslo 
 
Virkemidler: 
Arrangere konferanse, lage presentasjon på internett, kartlegging av tilbudet samlet i Oslo Kommune, 
etablering av en infobank, lage temahefte Boagenda, igangsette debattforum, utarbeide rapport om 
rutiner for erfaringsformidling i Oslo kommune, lage film om erfaringene i ungdomsprosjektet 
innenfor Prosjekt bostedsløse i Oslo kommune. 
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Prosjektfase 2: 
Formålet med Informasjonsprosjektet for denne perioden så følgende ut (se vedlegg): 
 

Formål 
Formålet med prosjektet er formidling av informasjon, erfaringer og kunnskap fra Prosjekt 
bostedsløse. Hovedmålgruppen er bydelene i Oslo. Dette innebærer: 

• Formidling av informasjon og erfaringer fra delprosjektene i Oslo til bydelene, 
etater og andre relevante samarbeidspartere.  

• Formidling av informasjon og erfaringer fra det nasjonale prosjekt bostedsløse.  
• Formidling av annen kunnskap knyttet til arbeidet med bostedsløshet i Oslo 

kommune. 
 

Virkemidler 
Informasjon, erfarings- og kunnskapsformidling vil hovedsakelig foregå gjennom internettet. I tillegg 
vil deltagelse på møter/seminarer/konferanser knyttet opp til bostedsløshet i Norge, være viktige kilder 
til informasjon og kunnskapsinnhenting. Dersom tidsrammen gir mulighet for det, vil andre 
formidlingsmetoder som trykt informasjonsmateriell, erfaringsmøter og lignende bli gjennomført.   

 

Samsvar mellom opprinnelig plan, justert plan og gjennomføring 
• I informasjonsprosjektets første fase deltok daværende prosjektleder på prosjektledersamlinger 

og kommunesamlinger. I tillegg til det ble det av etaten utgitt et eget BoAgenda nummer med 
fokus på bostedsløshetsarbeidet i Oslo (se vedlegg). Prosjektlederen i informasjonsprosjektet 
både satt i redaksjonen for BoAgenda og skrev flere artikler for bladet. Det ble også organisert 
et seminar om Prosjekt bostedsløse i Oslo. 

• Hovedforskjellen i prosjektfase 1 og 2 er at omfanget av informasjonsprosjektet i prosjektfase 
2 ble betydelig strammet inn. Med dette menes at enkelte deler av det opprinnelige formålet 
ble borte. Hovedgrunnen for denne innstrammingen var en knapp tidsfrist for å få fullført 
prosjektet. 

• Ettersom informasjonsprosjektet har valgt å ha hovedfokus på informasjons-, erfarings- og 
kunnskapsformidling via internett ble også formidlingsmetoden noe annerledes enn 
opprinnelig planlagt.  Dette innebærer at flere av de tidligere planlagte tiltak som opprettelser 
av debattforum, etablering av infobank, utarbeidelse av rapport for rutiner for 
erfaringsformidlingen i Oslo og kartlegging av tilbudet samlet i Oslo ikke lenger var aktuelt å 
fullføre. I tillegg til dette overtok prosjektlederen for ”Store barnefamilier” i Prosjekt 
bostedsløse ansvaret for å utarbeide en film.  

 

Utfordringer/problemer som prosjektet har møtt. 
• Den største utfordringene prosjektet har møtt har vært intern organisering av  prosjektet. Dette 

inkluderer sykdom og lignende som førte til at prosjektet produserte noe mindre i første fasen 
enn opprinnelig planlagt. Prosjektets andre fase møtte ikke noe særlige utfordringer eller 
problemer.  

 

4. Informasjonsprosjektets tiltak  
 
Tiltak 
Prosjektets hovedtiltak er etableringen av www.bostedsloshet.no (se vedlegg). Nettstedet ble etablert 
for å være et informasjonssenter for å samle ulik kunnskap om arbeidet med bostedsløshet i Norge.  
Hovedfokuset har vært på det arbeidet som ble utført i delprosjektene i Prosjekt bostedsløse i Oslo 
kommune.  
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Innholdet på sidene har endret seg i perioden fra å først kun omhandle arbeidet innenfor Prosjekt 
bostedsløse til å omhandle både forskningsrapporter, informasjoner fra departementene, informasjon 
om seminarer og konferanser samt en omfattende litteraturliste over bøker og artikler som omhandler 
bostedsløshet i både Norden og internasjonalt. 
 
Informasjonsprosjektet la særlig vekt på å engasjere de ulike prosjektlederne i delprosjektene til å 
skrive korte beskriveleser av sine tiltak samt å sende inn bilder, rapporter eller tekster som omhandlet 
arbeidet deres på ulike måter. Dette ble i de fleste tilfeller vellykket og enkelte prosjektlederne var 
meget flinke til etterkomme informasjonsprosjektets ønske, ettersom dette var en effektiv måte å få 
synliggjort delprosjektenes arbeid på. 
 
Informasjonsprosjektet har hele tiden lagt vekt et bredt perspektiv i forhold til informasjons-, 
erfarings- og kunnskapsmidling og har derfor blant annet laget en omfattende liste på 
www.bostedsloshet.no over lenker til ulike institusjoner og instanser som arbeider med bostedsløshet i 
Norden og internasjonalt. 
 
Informasjonsprosjektets nettsted har blitt meget gott mottatt og antall besøk har steget jevnt i perioden. 
Den antas at besøkstallet vil vise en ny økning etter at Helse- og velferdsetaten har igangsatt en ny 
kampanje for å markedsføre nettestedet blant bydeler i Oslo, i deltagerkommunene i Prosjekt 
bostedsløse samt andre kommuner som har planlagt å igangsette arbeid med bostedsløshet. 
 
 
Antall klikk på www.bostedsloshet.no 

 

 
For å vekke interesse for informasjonsprosjektets nettside blant målgruppen og andre som kunne være 
interessert fikk vi lagd visittkort (se vedlegg) der vår internett adresse ble tydeliggjort. I underkant av 
600 av disse har blitt distribuert i ulike sammenhenger. Vi har også fått laget 2000 postkort (se 
vedlegg) med informasjon om vårt nettsted. Noen av disse har allerede blitt distribuert.  Tanken er å 
igangsette en ”minikampanje” for vårt nettsted tidlig i 2005, etter at noen praktiske endringer på 
nettstedet er på plass. Resten av postkortene vil da sendes til ulike enheter i Oslo kommune, 
hovedsaklig til bydelene i Oslo, men også ulike frivillige organisasjoner, statlige aktører og andre 
kommuner som har igangsett arbeid knyttet til bostedsløshet.  
 
Prosjektet har også investert i en tilleggstjeneste som førte til at når en søker på ordet ”bostedsløshet” 
på internett kommer informasjonsprosjektets nettside øverst på listen.  
 
I tillegg til fokus på internett har informasjonsprosjektet arrangert 3 seminarer hvor representanter fra 
bydelene i Oslo, Husbanken, frivillige organisasjoner og andre relevante partner ble invitert.  
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Overskriften på de tre seminarene var  
• ”Prosjekt bostedsløse i Oslo”, foredrag ved prosjektledere fra Oslo kommune samt forsker 

Susanne Søholt fra Byggforsk (se vedlegg). 
• ”Bostedsløsheten i Oslo – hva har skjedd?” ,foredrag ved forskerne Thorbjørn Hansen og Siri 

Ytrehus basert på deres kartlegging og hvor de trakk fram enkelte resultater knyttet til 
forholdene i Oslo (se vedlegg). 

• ”Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid – en nødvendig belastning eller en positiv utforring?”, 
foredrag av Erik Larsen psykolog og direktør for Skandinavisk Institutt for ressursutvikling 
AS (SIR-gruppen) (se vedlegg) 

 
Andre bidrag 
Prosjektleder har også deltatt på flere prosjektleder- og kommunesamlinger i Prosjekt bostedsløse regi 
bl.a. i Drammen, Stavanger og Tromsø.   
Prosjektleder har sittet i redaksjon til BoAgenda (en HEV publikasjon) og bidratt med flere artikler 
omkring temaet bostedsløshet. 
Prosjektleder har deltatt og hatt ansvaret for å sy sammen rapport fra studietur med Prosjekt 
bostedsløse til Helsinki, Finland. 
 
Arbeidet fremover 

• Som nevnt skal www.bostedsloshet.no fortsette å være i drift, men i noe endret form og 
omfang. Etatens målsetning er å distribuere ca. 2000 postkort til instanser innenfor Oslo 
kommune, frivillige organisasjoner, statlige aktører og andre kommuner som har igangsett 
arbeid knyttet til bostedsløshet. Formålet med denne kampanjen er å gjøre relevante aktører 
oppmerksomme på www.bostedsløshet.no endrede sider. Erfaringene med nettstedet og 
tilbakemeldingene fra publikum har vist at det var stort behov for et nettsted av denne typen 
hvor mye av den informasjonen knyttet til arbeidet med bostedsløshet blir gjort tilgjengelig. 

 
• Det er produsert en DVD: ”Prosjekt veien til egen bolig” av ungdomsprosjektets i Prosjekt 

bostedsløse. Denne vil bli formidlet til både deltagerkommunene i Prosjekt bostedsløse samt 
andre relevante aktører.  

 

5. Andre tiltak/utredninger som prosjektet har frem brakt 
• Informasjonsprosjektet knyttet til bostedsløshetsprosjekter i Oslo kommune har bidratt til å 

peke på viktigheten av oversiktelig informasjon, målrettet videreformidling og god 
oppdatering av det arbeidet som ble utført i de ulike prosjekter i Oslo kommune. Tatt i 
betraktning at Prosjekt bostedsløse er et nasjonalt prosjekt med deltagelse over hele Norge så 
kan en ha forventninger om at en god flyt i informasjon og kunnskap om erfaringer i Oslo har 
vært nyttig, både for deltagerne i prosjektet i Oslo og andre kommuner. 

  

6. Arrangementer i informasjonsprosjektets regi. 
• Informasjonsprosjektet arrangerte 07.03 2003 et seminar om prosjekt bostedsløse i Oslo. 

Overskriften var ”Prosjekt bostedsløse i Oslo”, hvor både prosjektledere fra Oslo kommune 
samt forsker Susanne Søholt fra Byggforsk holdt foredrag. Målgruppen for seminaret var 
bydelene i Oslo 

• Informasjonsprosjektet arrangerte i perioden 01.04-31.12.2004 to seminarer hvor 
representanter fra bydelene, Husbanken, frivillige organisasjoner og andre relevante partner 
ble invitert. Overskriften på de to seminarene var ”Bostedsløsheten i Oslo – hva har skjedd?” 
Hvor forskerne Thornbjørn Hansen og Siri Ytrehus holdt foredrag basert på sin kartlegging og 
hvor de trakk fram noen resultater knyttet til forholdene i Oslo. Andre seminaret hadde 
overskriften ”Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid – en nødvendig belastning eller en positiv 
utfordring?”, hvor psykolog Erik Larsen holdt sitt foredrag.  
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7. Informasjonsprosjektets økonomi 
• Informasjonsprosjektet har i hovedsak vært finansiert med midler fra Husbanken. I perioden 

01.04 – 01.08. 2004 ble lønnsmidlene ikke belastet tilskuddet gitt fra Husbanken, men fra 
Helse- og velferdsetaten ordinære budsjett. (Budsjettet for 2004 er derfor noe lavere enn det 
blir forespeilet i den reviderte oppdragsbeskrivelsen.) I tillegg har Oslo kommunes bidrag har 
vært personalressurser og kompetanse. Alle tre prosjektene i Prosjekt bostedsløse vil samlet i 
HEV overføre kr. 170.000 til 2005. Disse midlene skal brukes på videreføring av arbeidet med 
www.bostedsloshet.no samt til finansiering av oppfølging, inkludert markedsføring, av 
Ungdomsprosjektets DVD.  

 

8. Informasjonsprosjektets nytteverdi  
• Informasjonsprosjektet har bidratt til implementering av den statlige bostedsløshetssatsningen 

i Oslo kommune. Flere bydeler har hatt lokale tiltak rettet mot bostedsløshet i egen bydel i 
denne perioden og tilbakemeldingene til informasjonsprosjektet har vært at god informasjon 
om dette temaet har vært en viktig ressurs i deres arbeid.  

• Informasjonsprosjektet har forsøkt å sette fokus på ulike sider ved arbeidet med bostedsløshet, 
spesielt med etableringen av www.bostedsloshet.no. Ved å samle sammen informasjon fra alle 
delprosjektene i Prosjekt bostedsløse, samt å legge ved relevant informasjon om arbeidet med 
bostedsløshet i Norge har vi fått til et oversiktlig informasjonsverktøy for Oslo kommune så 
vel som ulike andre kommuner, offentlige instanser og forskningsinstitutter. 

• Informasjonsprosjektet har gitt Prosjekt bostedsløse et ”ansikt” ved å legge ut både tekster, 
bilder og lignende fra de ulike delprosjektene. Slik har mye relevant informasjon blitt samlet 
på ett sted og i tillegg blitt mer tilgjengelig for brukerne. 

• Informasjonsprosjektet har forsøkt å sette fokus på viktigheten av å drive med informasjons, 
erfarings og kunnskapsformidling. Et slikt arbeid kan være spesielt viktig når det dreier seg 
om flere parter som skal samarbeide Informasjonsprosjektet ble en arena for bedre 
kommunikasjon og erfaringsutveksling. De positive tilbakemeldingene informasjonsprosjektet 
har mottatt er en indikasjon på dette har lykkes.  

 
 
 
 
 
 
Ellen Kobro     Jonina Hermannsdottir 
avd.direktør Prosjektleder for informasjonsprosjektet i 

perioden 01.04.-31.12.2004 
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