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1 Rammer og betingelser 

Målsetting 

Bydel St. Hanshaugen hadde i sin søknad om deltagelse i det 
nasjonale prosjektet, beskrevet en plan om å utvikle en 
boligkjede med utgangspunkt i trappetrinnsmodellen. Dette 
lå som en premiss da prosjektet startet opp. Deltagelse i det 
nasjonale prosjektet forutsatte at man arbeidet med å 
utvikle metoder og modeller for å bosette bostedsløse, med 
et særlig fokus på de svakeste gruppene. Boligkjeden skulle 
utvikles med et differensiert tilbud av boligløsninger og et 
koordinert og tilrettelagt tjenesteapparat. 
 

Målgruppe 

Prosjektet valgte å ha en bred definisjon av målgruppen 
blant de bostedsløse. Vi valgte å inkludere alle innbyggere i 
bydelen som var bostedsløse, eller sto i fare for å bli det. 
Avgrensingen ble satt til innbyggere som hadde kontakt med 
hjelpeapparatet, eller hadde behov for særlig bistand for å 
få etablert seg i en tilpasset bolig. 
Den brede definisjonen av målgruppen skulle sikre at 
tilbudet også ville kunne virke preventivt, ved at man fanget 
opp de som var i ferd med å miste boligen sin. 
 
Denne rapporten baserer seg på Prosjekt bostedsløses arbeid 
med totalt 750 personer, dvs ca 250 i året. Første halvannet 
år var antallet noe høyere da vi tømte hospitsene i tillegg til 
henvisninger. Over en tredjedel av dem vi har arbeidet med 
har hatt ikke-norsk bakgrunn. Av gruppen med norsk 

bakgrunn er det rusmiddelmisbruk og dobbeltdiagnoser som 
har dominert.  
 
De grupper som har henvendt seg med behov for bistand har 
vært kjennetegnet ved at de av ulike årsaker ikke har 
maktet å fremskaffe bolig selv, eller ikke håndtert de forhold 
som kreves for å beholde en bolig. Prosjektet erfarte raskt at 
omfanget av bostedsløse og boligtrengende var større enn 
først antatt. Det var særlig tre klientgrupper som gjorde seg 
gjeldende: 
 
A. En stor gruppe av dem som har henvendt seg, har ikke- 
norsk bakgrunn. Det er dette som har vært deres 
hovedutfordring. De har hatt problemer med å komme inn på 
boligmarkedet, eller ikke maktet de krav som har vært stilt 
rundt håndteringen av en bolig under norske forhold. 
Kunnskap om praktiske forhold rundt det å bo, som for 
eksempel hvordan man ivaretar og mestrer selve boligen, 
husordensregler og forholdet til naboer har vært viktig å få 
på plass, før man kunne foreta en reetablering. For mange i 
denne gruppen har det vært tilstrekkelig å bistå med å 
fremskaffe bolig, få iverksatt en etablering og gi nødvendig 
informasjon. De fleste i denne gruppen har ikke hatt behov 
for oppfølging over tid. 
 
B. En annen stor gruppe har vært de med betalingsvansker. 
Mange av dem har erfart gjentatte ganger å opparbeide seg 
omfattende husleierestanser med påfølgende utkastelser. 
Årsakene til disse problemene skyldes en rekke ulike 
faktorer. Vår erfaring er at det ikke er en nødvendig 
sammenheng mellom betalingsproblemer og inntektsforhold. 
Det er med andre ord ikke alltid de med den laveste 
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inntekten, som har de største betalingsproblemene. I mange 
av disse sakene er det viktigste å forsøke og redde klienten 
fra utkastelse, bl.a. ved å iverksette nedbetalingsavtale med 
utleier. Utkastelser er en prosess med høye omkostninger 
både økonomisk og personlig. Prosjektet har i mange av disse 
sakene lagt føringer om at klienten må inngå forpliktende 
betalingssystemer som autotrekk eller forvaltning, før de 
igjen skal få bistand til etablering i ny bolig. 
 
C. Den tredje gruppen av bostedsløse prosjektet har arbeidet 
med, er mennesker som pga omfattende tilleggsproblematikk 
ikke har kommet i betraktning for en ordinær bolig, eller har 
mistet flere boliger som følge av sine problemer. Det er 
overfor denne gruppen prosjektet har hatt et særlig fokus. 
De problemene som særlig dominerer i denne gruppen er 
rusmiddelmisbruk, psykiske problemer, dobbeltdiagnoser, 
antisosial og utagerende adferd. 
 
Boligkjedens tilbud skulle også omfatte et miljøarbeid i de 
kommunale gårdene, hvor hensikten var å forebygge 
forslumming, ta tak i nabokonflikter og påse at ikke 
bomiljøene ble så belastende at de kunne medvirke til 
marginaliseringsprosesser hos den enkelte leietaker. 
 

Bostedsløs – hjemløs 

I prosjektperioden har bruken av begrepene bostedsløs og 
hjemløs vært drøftet. Da prosjektet ble startet opp 
nasjonalt, valgte man å følge Ulfurstads valg av benevnelse. 
Årsaken til at valget falt på bostedsløs, var fordi begrepet 
”hjem” viser til emosjonelle og psykologiske forhold, mens 
bolig er et fysisk-materielt begrep. 

Det har vært viktig i prosjektperioden å reflektere over 
begrepsbruken, bla fordi det har innflytelse på vårt fokus i 
arbeidet rundt den enkelte. Begrepet hjemløs har en langt 
mer emosjonell karakter enn bostedsløs, som er en mer 
teknisk beskrivelse av en livssituasjon. I arbeidet med å 
fremskaffe boliger for de hjemløse, har det vært riktig å 
bruke begrepet bostedsløs fordi et hjem er noe som krever 
tilknytning, personlig markering og opplevelse av råderett og 
trygghet. Dette er alle forhold som ikke kan fremskaffes, 
men må utvikles av den enkelte. Valget av benevnelse får 
innflytelse på vår opplevelse av den enkelte bostedsløses 
livssituasjon, og dette kan prege vårt arbeid. Derfor bør 
arbeidet med de bostedsløse alltid ha fokus på 
hjemløsheten. 
 
Hjelpeapparatet kan bistå den enkelte klient ved å legge til 
rette for at en bolig kan utvikle seg til et hjem, men selve 
opplevelsen og erfaringen må utvikles av den enkelte. 
Prosjektet har erfart at enkelte av våre klienter opplever 
plassen under brua, i bergsprekken eller i en kjeller, mer 
som et hjem, enn de boligene vi har skaffet til dem. Dette er 
et paradoks i arbeidet med de hjemløse. 
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Vi skal utvikle systemer og tjenester som sikrer hver enkelt 
mulighet til en bolig, men vi kan ikke tvinge klienter til å bo 
slik vi opplever det best. Dette kan være vanskelig for et 
hjelpeapparat som synes klientenes ”hjem” i mange 
situasjoner er både helseskadelige og utrygge, og hvor det er 
vanskelig å trekke grensen mellom det frie valget og en 
hjelpetrengende livssituasjon. Å bli kjent med den enkelte 
og kjenne deres historie, bidrar til å trekke opp disse 
grensene. Det kan være nødvendig med en 
tvangsintervensjon hos klienter som lever under 
helseskadelige forhold, og i tilstander som gjør at de er ute 
av stand til å endre sin situasjon – eller be om hjelp. For 
noen er nødvendig behandling eneste vei til et hjem. For 
andre er den ”alternative” boligløsningen den eneste 
livsformen de ønsker og mestrer. 

Modellvalg 

I de første retningslinjene fra Husbanken var bestillingen til 
de deltagende kommunene at de skulle utvikle metoder og 
modeller knyttet til trappetrinnsmodellen. Dette avstedkom 
en lengre diskusjon mellom de lokale prosjektlederne og den 
sentrale prosjektledelsen. Man kom etter hvert frem til at 
det var riktig å fjerne forutsetningen om å ta utgangspunkt i 
trappetrinnsmodellen. 
 
I Bydel St. Hanshaugen ble det vurdert som viktig å utforme 
et verdigrunnlag for boligarbeidet. Dette fordi det ville gi et 
signal om innhold og strategi både overfor klienter og 
samarbeidspartene. Videre ville et verdigrunnlag bidra til å 
legge føringer underveis i prosessen: ”Bolig skulle sees på 
som et av flere virkemidler for å øke den enkeltes 
selvhjulpenhet, livskvalitet og forhindre marginalisering.” 
 
Bydelen hadde valgt å ta utgangspunkt i kjedemodellen. Den 
er kjennetegnet ved at målet er at klienten skal inn i egen 
bolig etter en individuelt tilpasset overgangsfase. Metoden i 
denne modellen er at det skal være en kjede av tiltak, og at 
overgangsfaser(behandling, rehabilitering etc) skal være 
klart avgrenset før etablering i egen bolig. Filosofien i 
kjedemodellen er at en ond sirkel skal brytes gjennom en 
gradvis tilvenning til vanlig bolig. Å bryte den enkelte klients 
”onde sirkler” var målet. 
 
Vi fant tidlig at skulle modellen vi utviklet ivareta 
målgruppens behov, trengte vi flere strategier og metoder i 
arbeidet. Nettopp fordi målgruppen var definert vidt og 
hadde presentert så ulike behov og problemstillinger. Derfor 
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har Prosjektet valgt å benytte alle tre modellene i arbeidet 
med de bostedsløse.( se Dybs skisse under) 
Det viktigste var å ta utgangspunkt i den enkeltes særlige 
behov ved valg av prosess, metode og modell. Ikke alle 
bostedsløse trenger samme metode for å få bolig – og for å 
bli boende. Viser til Evelyn Dyb (Byggforsk) sitt diagram 
nedenfor: 
 
 
 
 
 
Det skal påpekes at ikke alle kan/vil bo ordinært, til det er 
atferdskravene for store og kan tidvis virke skremmende. 
Alternative boformer er da nødvendig å kunne tilby, både 
samlokaliserte løsninger og desentraliserte boformer. 
Atter andre har kunnet etableres i en ordinær bolig etter en 
avgrenset periode enten i behandling eller rehabilitering. 
Også blant disse har enkelte klienter funnet at de 
foretrekker boformer med større felleskap og andre krav til 
adferd. Vår erfaring er også at enkelte klienter trenger 
institusjonstiltak for å mestre hverdagen. 
 
I vårt arbeid har vi etter hvert begynt å benytte begrepet 
”boliggjøring”. Med dette mener vi hele vårt og klientens 
arbeid fra ”gata” til ”varig” bolig. 
  
Boliggjøring er en tidkrevende prosess, dette gjelder særlig 
for de med omfattende tilleggsproblemer. Man oppnår ikke 
et fullgodt botilbud til alle klienter ved første, andre og 
tredje valg. Det krever systematisk og vedvarende arbeid å 
finne frem til den boligløsningen den enkelte trives med, og 

håndterer. Dette er en av de store utfordringene når man 
skal velge metode og modell. Samfunnets krav til løsninger, 
gjerne de raske, kan komme til motstrid i arbeidet med de 
bostedsløse. Husk man kan være bostedsløs uten å være 
hjemløs. 
Det er en fare for at man gir klienten ansvaret for 
hjelpeapparatets manglende løsninger, fleksibilitet og 
tålmodighet. Når det er mange som ikke lykkes med en 
boligløsning, er det et symptom på at modellen må endres 
eller tilpasses. Det å gi mennesker et botilbud de ikke 
mestrer, for så å måtte skrive(kaste) dem ut av tilbudet, er 
både en stor belastning og et nederlag for den enkelte. For 
hjelpeapparatet er det et klart nederlag og et symptom på at 
man ikke har maktet å gi et tilbud som samsvarer med den 
enkeltes behov. 
 
Modellvalget Bydel St. Hanshaugen har gjort i 
prosjektperioden, kan fremstå som en modell med en noe 
uklar struktur. Dette fordi man velger strategi og metode på 
arbeidet rundt den bostedsløse, etter å ha vurdert hvilke 
behov den enkelte har. 
Kartlegging av den enkeltes situasjon, historie og behov blir 
gjort til et sentralt verktøy for hjelpeapparatet i denne 
modellen. Den stiller store krav til den som skal kartlegge, 
og til den som senere skal tolke og vurdere den enkeltes 
behov. Kunnskapen om, oversikt over og erfaring med både 
hjelpeapparatet, boligmarkedet og klientproblematikk bør 
derfor være stor. Dette kan modellen kritiseres for. 
 
Det er langt enklere å ha samme strategi for hele gruppen 
bostedsløse. Da kan man iverksette boligarbeidet idet 
klienten melder sitt behov, og avlese etter hvert hvorvidt 
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Kartlegging 

Alt. 
Boliger/ 
Skjeve hus 

Rusbehandling 

Behandling 
som/psyk 
(psyk/somatisk
) 

Kollektiver 
eller lignende 

Samlokaliserte 
boliger 

Ordinær bolig 

Rehabilitering 

klienten mestrer tilbudet eller ikke. Men fordi vi mener at 
den enkelte bostedsløse har så ulike behov og problemer, ble 
det sentralt å ta utgangspunkt i de individuelle forholdene 
ved utviklingen av boligkjeden i bydelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Dette stiller større 
krav til organiseringen 
av arbeidet rundt 
den enkelte klient, og 
kan kritiseres fordi det vil stille store krav til den enkelte 
medarbeider mht oversikt og kunnskap. Metoden er valgt for 
i størst mulig grad å få til et samsvar mellom den enkeltes 
behov og det tilbudet man gir. 
Det er viktig å understreke at arbeidet med å utvikle en 
differensiert og mangfoldig boligkjede så vidt har begynt i 
Oslo. Prosjekt Bostedsløse har startet opp en prosess og gjort 
noen erfaringer vi håper vil videreutvikles i årene fremover. 
 

Bydel St. Hanshaugens boligkjede er en strukturell modell. 
Den er lagt inn i det kommunale hjelpeapparatets strukturer, 
og er tenkt integrert som en av de tjenester som utøves fra 
kommunens side. Mottak, kartlegging, påkobling til 
nødvendig behandling og boligetablering er planlagt lagt inn i 
kommunens arbeid overfor de vanskeligstilte gruppene i 
samfunnet. 
Prosjektet har erfart at dette er en stor utfordring, både 
fordi implementering av nye oppgaver og innføring av andre 
arbeidsmetoder er langt mer krevende, og møter mer 
motstand enn man beregner i en startfase. Et annet viktig 
forhold er kommuneøkonomien som stadig sterkere presses 
bla fordi kommunene stadig pålegges nye oppgaver, uten at 
det følger økte bevilgninger med. I Oslo har alle smertelig 
erfart hva dårlig kommuneøkonomi, budsjettsprekker og 
spareprogrammer betyr. Det blir en drakamp om midlene, og 
grupper kan lett bli satt opp mot hverandre. I denne 
virkeligheten byr det på store utfordringer å trekke frem, og 
få prioritert de bostedsløse.  Boliggjøring krever ressurser til 
bolig, til kartlegging og koordinering og til tjenestene i 
boligene. Noen ressurser frigjøres ved å endre organisering, 
eller ved å fordele midler mellom de ulike gruppene. Det er i 
tillegg viktig å få understreket at prioritering av boligarbeid 
for de vanskeligste og mest marginaliserte gruppene, ikke gir 
innsparing – annet enn for den enkelte klients lidelse. Det er 
derfor av sentral betydning at man ikke iverksetter dette 
arbeidet uten å prioritere det både økonomisk og 
tjenestemessig. 
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Boligtilgangen i prosjektperioden 

Bydelens boligmasse og tilgang på botilbud for 
brukergruppen har vært en avgjørende faktor i arbeidet med 
de bostedsløse. Bydelen har en kommunal boligmasse på ca 
450 boliger. Det har i prosjektperioden blitt prioritert å 
benytte boligmassen til de gruppene som har det største 
behovet, og som allerede har eller vil trenge tjeneste fra 
bydelen i tillegg. De kommunale boligene er et 
knapphetsgode og det må derfor gjøres prioriteringer mellom 
klientgruppene. Prisnivået på de private utleieboligene er 
høy i bydelen, noe som har medført at svært mange av de 
som har henvendt seg til Boligtorget med et boligbehov, har 
fått tilbud utenfor bydelens grenser. Dette er en utfordring 
mht fordeling av klienter bydelene i mellom. Årsaken til at 
man må velge boliger utenfor bydelen, er bla det 
husleienivået Sosialtjenesten har satt på hva klientene kan få 
dekket. Denne prisen er gjennomgående den samme over 
hele Oslo, men betyr at det derfor blir et økt press på østlige 
bydeler(billigere boliger) av vanskeligstilte klienter. 
 
Man kan tenke seg flere løsninger på dette: 
at bydelene skaffer seg en større kommunal boligmasse 
at bydelene beholder klientene selv om de bosettes i en 
annen bydel 
at det følger midler med de klientene som har særlige behov 
at bostøttesystemet i større grad bidrar til å utligne 
prisforskjellene 
 

Nye bydelsgrenser og ny organisasjonsmodell 

Bydel St. Hanshaugen innførte allerede 1.6.03, en ren 
bestiller– utførermodell i hele organisasjonen. 

I januar 04 valgte hele Oslo å organisere sin virksomhet etter 
bestiller– utførermodellen. Samme år gjennomførte man også 
en bydelsreform som medførte at man gikk fra 25 til 15 
bydeler. Dette medførte en endring både i forhold til 
tidligere organisasjonsgrenser, og til dels endring av 
befolkningssammensetningen. Organisasjonsreformen 
medførte bla at tidligere helse- og sosialavdelinger ble 
splittet opp og fordelt til hhv bestiller- og utføreravdelinger. 
Hensikten med innføringen av denne organisasjonsformen har 
vært at man forventer en mer kostnadseffektiv tjeneste, og 
en større kontroll over de tilbud og tjenester bydelene 
produserer. 
 
For Prosjekt Bostedsløse har det vært en utfordring å 
utforme smidige og tilpassede tjenestesystemer og 
boligløsninger innenfor denne modellen. 
Dette fordi prosessen i systemet kan bli mer tidkrevende og 
byråkratisk. Dette er forhold som påfører mennesker med 
akutte behov og en kaotisk livsførsel større utfordringer. 
I tillegg har byen opparbeidet seg et kraftig underskudd i 
forhold til budsjettering, noe som har medført sterke pålegg 
om innsparing. Disse forholdene kan også medvirker til å 
gjøre veien til det nødvendige og riktige tilbudet 
vanskeligere. 
Det er viktig å understreke at i utviklingen av en bolig- og 
tjenestemodell, må man ta hensyn til de rammebetingelsene 
som eksisterer i kommunen, men ikke la seg stoppe av 
organisasjonsformer eller dårlige økonomiske tider. Tilbudet 
om bistand til de hjelpetrengende gruppene i kommunen, er 
en lovpålagt oppgave. Det sentrale blir derfor å utvikle 
boligformer og tjenestetilbud som er realistiske mht 
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organisasjonsform og økonomi, men som hele tiden holder 
fokuset på klientenes behov. 
 
Bestiller– utførermodellen har presset frem et økt krav til å 
skriftlig begrunne den enkelte klients behov. De instanser 
som arbeider med, eller har godt kjennskap til klienten, må 
produsere skriftlig begrunnede anbefalinger. Dette kan være 
med å kvalitetssikre prosesser rundt klienten. Men modellen 
fordrer også et kvalitetssikringsverktøy for å vurdere om de 
bolig- og tjenestetilbudet den enkelte får, samsvarer med 
behovene man har kartlagt. Et slikt verktøy er ennå ikke 
utformet. 
 
Bestiller- utførermodellen utfordrer også prosjektets arbeid 
med samorganisering av tjenestene. Bestillingen var å 
utforme bolig- og tjenestetilbud som skulle sikre klienten det 
nødvendige tilbudet. For svært mange av de mest 
marginaliserte bostedsløse er det å orientere seg i, og 
håndtere veien mellom hjelpeapparats mange tjenester og 
etater, vanskelig om ikke umulig. 
 
I bestiller- uførermodellen benyttes vedtak som et sentralt 
verktøy ved bestilling av tjeneste. Dette vil kunne sikre 
klienten det den enkelte har behov for. Det sentrale blir 
derfor hvorvidt man vurderes til å ha behov for et slikt 
vedtak eller ikke. 
 

Nødvendige tjenester 

I arbeidet med utviklingen av gode tilbud for de bostedsløse 
har prosjektet prøvet ut og anbefalt følgende: 
 

• Det må etableres rutiner i sosialapparatet for hvilke 
tjeneste den enkelte bostedsløse skal bli møtt med, 
når han/hun henvender seg med et boligproblem. 
Umiddelbarhet er et nøkkelord her. Er boligbehovet 
akutt skal man arbeide for å finne frem til gode 
midlertidige løsninger, i påvente av en kartlegging, 
avklaring og bosetting. 

 

• Det må utvikles en boligtjeneste i sosialapparatet som 
også omfatter kartlegging av boligbehov og bistand til 
fremskaffelse av bolig – både private og kommunale. 
Dette krever at man utvikler et godt samarbeid med 
utleiere og utvikler kompetanse rundt 
brukergruppenes særlige problemstillinger og behov. 

 
• Det er sentralt at man organiserer arbeidet slik at de 

viktigste aktørene rundt klienten påkobles og 
ansvarliggjøres tidlig i prosessen. Dette gjelder særlig 
for de klientgruppene som har store og sammensatte 
problemer. I denne prosessen må man peke ut en 
hovedansvarlig som får ansvaret for å koordinere og 
påse at avtalte prosesser og oppgaver blir iverksatt. 
Vår erfaring tilsier at det er avgjørende å få enkelte 
klienter behandlet før man kan starte opp en 
boligprosess. Det å utvikle et godt samarbeid med de 
nødvendige samarbeidspartnerne innenfor 
behandlingsapparatet, er derfor sentralt. Blant de 
bostedsløse er det mange udiagnostiserte og 
ubehandlede psykisk syke. Et samarbeid med det 
psykiatriske og rustilhørende behandlingsfeltet blir i 
disse sakene helt avgjørende. 
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• Det må utvikles et booppfølgingsarbeid som sikrer den 
enkelte klient den bistand som er nødvendig for å 
klare og bo – og bli boende. Tjenesten må være 
fleksibel og gi rom for endringer over tid. Behovene 
hos den enkelte endres og dette må gjenspeiles i 
hvordan tjenesten utformes. 

 
• Det må utvikles et kvalitetssikringssystem som både 

vurderer hvorvidt klienten får det han/ hun trenger, 
og at kvaliteten på tjenesten er høy. 

 
• Det må utvikles gode forvaltningssystemer, som 

oppleves som hensiktsmessig for klienten, og praktisk 
for det apparatet som skal utføre dette 
tjenestetilbudet. Forvaltning er for mange bostedsløse 
et avgjørende hjelpemiddel for å kunne beholde en 
bolig. 
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2 Boligtorget 

Oppgaver 

Boligtorgets hovedoppgave har vært å fremskaffe boliger til 
klienter som er henvist fra andre tjenestesteder i Bydel  
St. Hanshaugen. Graden av bistand har variert fra generell 
informasjon om boligmarkedet til formidling av kontakt 
mellom utleier og leietaker, samt assistere og bistå klienten 
ved visninger. De fleste som har henvendt seg til Boligtorget, 
er blitt henvist fra sosialtjenesten. Behovet for bistand har 
dreiet seg om å finne frem til ledige boliger i 
annonsemarkedet, kontakte utleier, avtale visning og i noen 
tilfeller assistere ved visningen, samt få bistand til å bruke 
internett. Det har også vært sentralt å opprette en ”bank” 
av profesjonelle utleiere som er villig til å leie ut til de 
vanskeligstilte gruppene. Noen personer velger å oppsøke 
Boligtorget kun for å benytte seg av fri telefon og internett-
tilgang, og sistnevnte er det beste verktøyet i dag for å få 
oversikt over ledige boliger. 
 
En del klienter har tidligere aldri vært på visning, og vet ikke 
hva som er viktig å forhøre seg om. Andre har vegring for å 
gå på visning f eks pga språkbarrierer, rusproblemer og/ eller 
et påfallende utseende. Det har derfor vært nødvendig med 
rådgivning i forhold til hvordan man kler seg og opptrer på en 
visning, samt hva man som leietaker kan og bør stille 
spørsmål om.  I tillegg er som kjent mange av de bostedsløse 
aktive rusmisbrukere, og disse vil kunne ha behov for 
veiledning i forhold til hva som regnes for akseptabelt 
rusnivå både, på visning og i en eventuell bolig. 

Faktiske tall 2004 

I løpet av 2004 ble det henvist 250 personer til Boligtorget, 
hvorav 65 var helt uten fast bopel. 
70 personer var rusavhengige og 60 hadde en eller annen 
form for psykisk lidelse. I de fleste tilfeller hadde personene 
en kombinasjon av rus og psykiatri. Denne gruppen markerte 
det største hjelpebehovet og hadde flest begrensninger i 
forhold til boligmarkedet. Videre hadde 40 personer omsorg 
for barn og enda flere samvær med barn. 
 
Av de som ble henvist til Boligtorget var husleierestanse den 
klart fremste årsak til tap av bolig. 70 personer oppgav dette 
som grunn til sin bolignød. 42 personer meddelte dårlig 
standard på leilighet og/eller anstrengende bomiljø som 
årsak til ønske om bytte av bolig.  35 personer hadde behov 
for større leilighet. Av andre vesentlige grunner oppgitt var 
husbråk, høy leiepris og at utleier skulle selge leilighet. 
 
Av de 250 henvendelsene hadde 170 personer et klart 
erklært behov for bistand til å gå på visning. 180 trengte 
hjelp til å komme i kontakt med utleiere, samt til å 
orientere seg i det annonserte leiemarkedet. I disse sakene 
ønsket klienten hjelp av Boligtorget til å formidle til utleiere 
hvilke rettigheter og plikter som ligger bak sosialgaranti, 
kontra kontant depositum. 
 
I 190 av tilfellene har Boligtorget, direkte eller indirekte, 
imøtekommet bolighenvendelsene med fremskaffelse av 
bolig. Dvs. Boligtorget har fremskaffet boligene, assistert ved 
visning og/eller satt klienten i direkte kontakt med utleier. 
Av de resterende 60 personene, har 39 takket nei til tilbud 
og 41 har på egenhånd skaffet tilveie bolig. 
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Boligtorgets erfaringer 

Den sosiale garantien for depositum har vist seg å være det 
største hinderet i å bosette personer på det private 
utleiemarkedet. En del enkeltutleiere har vist seg villige til å 
godta garantien, mens man generelt har møtt stor motvilje 
blant de større utleierne. Denne motviljen bunner ofte i 
tidligere dårlig erfaring, de fleste har erfart at garantien er 
svært vanskelig å innfri og at Sosialtjenesten viser utleier 
liten forståelse i slike tvister. Garantiens kompleksitet har 
vist seg vanskelig for klientene å formidle, og Boligtorget må 
i de fleste tilfeller direkte informere utleier om garantiens 
omfang, varighet og gyldighetsvilkår. 
 
Når det gjelder selve boligprosessen, har Boligtorget i hvert 
tilfelle vurdert hvorvidt det er mulig for den enkelte å 
beherske denne prosessen selv. Både i forhold til hvor man 
finner annonser, hva man trenger å vite, hvordan man 
opptrer overfor utleier osv. De fleste har følt en viss 
avmektighet i denne prosessen, og har bedt om bistand. 
 
Mange av henvendelsene til Boligtorget er fra nyankomne 
flyktninger og asylsøkere, og for denne gruppen er det ofte 
språklige barrierer som hemmer prosessen. Målet er at den 
enkelte, så langt det lar seg gjøre, aktivt skal ta del i denne 
prosessen. Den er ment å være lærerik på en slik måte at 
den enkelte på et senere tidspunkt skal kunne gjennomføre 
dette selv. 
 
Videre har boligenes prisnivå vært et sentralt punkt i denne 
type formidling. Utleiere som leier ut til Sosialtjenesten, 
begrunner dette med at de oppnår høyere pris her, enn de 

ville fått på det private marked, og da ofte pga forholdsvis 
dårlig standard. Pris kan alltids prutes ned, men utleier 
kjenner vår situasjon og har som regel kontakt med andre 
sosialsentre som er i samme situasjon. 
 
Prisnivå har i tillegg vært problematisk å diskutere med en 
del av klientene, pga høye og urealistiske krav til både 
boligens beliggenhet, standard og størrelse, samt til hvilke 
økonomiske rettigheter de har. Disse forventningene har ofte 
utspring i det klienten har oppfattet som løfter fra 
sosialkontoret og/eller kjennskap til andre klienter som har 
fått dekket høy husleie. I tillegg har det vært en utfordring å 
få klientene til å forstå at boligens beliggenhet spiller en stor 
rolle i forhold til prisnivå, og at det pga dette er spesielt 
vanskelig å finne bolig i vår egen bydel. 
 
Det har vist seg å være et stort behov for Boligtorgets 
tjenester. Ser man dette i forhold til utleiemarkedet, som 
det siste året har vært gunstig for leietakere, vil behovet for 
Boligtorgets tjenester i fremtiden være avhengig av både 
etterspørsel og tilbud på boliger i tiden som kommer. Dersom 
kommunen skal være behjelpelig med boligfremskaffelse 
også når det er manglende tilbud i boligmarkedet, må 
kommunen etterstrebe og opparbeide seg troverdighet som 
boligformidler. 
 

Utfordringer 

Boligtorgets utfordringer er nært knyttet opp til utviklingen 
av, og tilgangen på, boliger på det private utleiemarkedet. 
2004 har vært et år med mange tilgjengelige leieboliger pga 
lavt rentenivå, noe som har ført til lavere leiepriser og 
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således en forholdsvis gunstig posisjon for leietaker. 
Boligmarkedet vil stadig forandre seg, og i tider med knapp 
tilgang på boliger vil dette utvilsomt gå utover Boligtorgets 
evne til å fremskaffe boliger. 
 
Den sosiale garantien som erstatning for depositum, har vist 
seg å være lite attraktiv for utleier. Dette kan virke 
stigmatiserende for personer som er avhengig av den. I de 
fleste tilfeller vil utleier foretrekke kontant depositum 
fremfor sosial garanti. Utfordringen her ligger i å etablere en 
tiltro til garantien hos den enkelte utleier, og likestille den 
med tryggheten i et kontant depositum. Klarer man ikke 
dette, er det mye som tyder på at boligtorgets klienter vil 
falle enda lenger bak i køen når markedet strammes inn. 
 

To klienthistorier 

Som tidligere beskrevet baserer erfaringene i denne 
rapporten seg på arbeid med mer enn 750 klienter over en 
periode på tre og et halvt år. Dette tallet inkluderer det 
antallet beskrevet under kapitelet Boligtorget. 
 
Mona 49 år: 
 
Mona fikk i januar 2004 tildelt egen kommunal leilighet i 
Oslo. Hun har vært rusmisbruker siden hun var 14 år, og har 
ruset seg hovedsakelig på heroin og medikamenter. Får nå 
metadon, som hun henter daglig på apoteket. Har 
sidemisbruk på medikamenter, men bruker ikke lengre 
heroin. Mona flyttet fra Nord-Norge til Oslo da hun var 17 år, 
og var da gravid med sin datter. Hun har aldri hatt ansvar for 
datteren, men har periodevis hatt kontakt med henne. 

Datteren er også rusmisbruker, og det samme er Monas 
søster. Mor til Mona døde av alkoholmisbruk for nærmere 15 
år siden. 
 
I løpet av de tretti årene Mona har oppholdt seg i Oslo, har 
hun aldri eid egen leilighet. Hun leide leilighet en kort 
periode da hun var rundt 20 år, men har etter dette stort 
sett bodd på flere av byens hospitser. Tidvis har hun vært i 
behandling eller til avrusing. Mona er prostituert, og har i 
lange perioder også bodd hos kunder. Det ble vurdert at 
Mona ville ha et relativt stort behov for oppfølging da hun 
skulle flytte i egen bolig. Vi fikk uttalelser fra de ulike 
hospitsene som sa at Mona hadde hatt store problemer med 
grensesetting i forhold til gjester. Det var stadig noen og 
overnattet hos henne, også kunder, noe som sjenerte både 
ansatte og øvrige beboere. I tillegg hadde hun et nokså 
ukritisk inntak av rusmidler. 
 
Prosjekt Bostedsløse begynte å arbeide med klienten mens 
hun enda bodde på hospits. Hun ble så overført til hybelhus 
med bemanning. I denne perioden startet vi opp arbeidet 
med å få henne over på legemiddelassistert rehabilitering, 
hun fikk uførepensjon og det ble arbeidet aktivt med hennes 
adferd knyttet til bolig. Mona viste etter hvert ressurser vi 
ikke trodde hun hadde. Mange av disse kom godt med da vi 
etablerte henne i egen bolig. 
 

Etter at Mona har bodd i egen leilighet i ett år, har vi 
utelukkende positive erfaringer. Leiligheten har hele tiden 
vært i strøken stand. Hun har malt alle rom rosa(hennes 
yndlingsfarge), og har selv plukket ut møbler, tepper og nips. 
De gjestene Mona har hatt i leiligheten, har vært kjæresten 
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og søsteren, og vi har ikke sett dette som et problem. 
Rusnivået er stabilt. Selv om hun til tider unndrar seg 
oppfølging, har vi ikke sett at dette har gitt konsekvenser for 
hennes boforhold. 
 
 

Erik 30 år: 
 
Erik fikk tildelt kommunal bolig i desember 2003. Han har 
bodd ti år i Oslo, og kom hit etter å ha fullført militæret. 
Opprinnelig kom han fra Vestlandet, der familien fortsatt 
bor. Det er usikkert når hans rusmisbruk startet, men det 
tiltok etter at han kom til Oslo. Han har i ni år ruset seg stort 
sett på det meste, heroin, amfetamin, hasj og 
medikamenter. Erik har en dobbeltdiagnose. I dag får han 
metadon, som han henter på apotek. Som følge av sitt 
misbruk pådro han seg en hjerneskade for to år siden, som 
har gitt ham konsentrasjonsproblem og skadet 
korttidshukommelse. Erik er nylig blitt diagnostisert til å ha 
en shizotyp lidelse. Han har aldri blitt utredet for ADHD, men 
det er mistanke om det er dette som ligger i bunn. 
 
I løpet av de årene Erik har oppholdt seg i Oslo, har han ikke 
hatt leilighet. Han har bodd på hospits, hybelhus og 
institusjoner, og i korte perioder på gata. Under siste 
soningsforhold hvor deler av soningen foregikk i 
behandlingsinstitusjon, ble ROP koblet på. De startet opp 
medisinering og anbefalte at boligen burde stå klar ved 
ferdig soning. De anbefalte videre at han fikk medikamentell 
rehabilitering i tillegg til ordinær medisinering.  
 

Prosjekt Bostedsløse har arbeidet med Erik siden han var 
under soning/ behandling. 
 
De første fire månedene, klarte Erik seg med metadon og 
medisiner, og sidemisbruket var minimalt. Han overholdt 
avtaler med hjelpeapparatet, og klarte i lang tid å 
opprettholde et godt boforhold. Etter en tid, økte hans 
inntak av amfetamin, og både han og boligen ble etter hvert 
preget av dette. Han mistet kontroll over de hygieniske 
forhold, samt over inntak av rusmidler. Boligen ble raskt fylt 
opp av brukerutstyr, samt store mengder med tyvegods og 
ting han hadde funnet. På et tidspunkt måtte vi nærmest spa 
oss in i leiligheten. Han glemte avtaler, og var vanskelig å få 
tak i. Erik sitt sykdomsbilde ble sterkt forverret. Erik selv 
sier at han bruker amfetamin for å komme i kontakt med 
folk, og at metadonen gjør ham ”flat”. Erik kom i kontakt 
med mange, og etter hvert flyttet også noen inn til ham. Han 
drev også med fremleie av leiligheten. 
 
I juni 2004 fikk Erik plass på avrusingsinstitusjon, med 
hensikt i å begynne forfra. Vi ryddet leiligheten og kjørte tre 
biler med søppel til Grønmo Søppelfylling. Erik var selv med 
og ryddet, og så da at mesteparten i leiligheten var søppel. 
Likevel gikk det kun tre dager etter at han flyttet inn igjen, 
til det var fylt opp på nytt. 
 
Erik har nå mistet leiligheten, og har flyttet inn på et 
hybelhus. Etter en uke der ble han overflyttet til et nytt 
hybelhus, fordi de ansatte ikke hadde kapasitet til å følge 
ham opp. Erik er en av de klientene som klart trenger et 
særlig botilbud for dobbeltdiagnoser for å makte å håndtere 
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et boforhold. I dag ønsker han ikke kontakt med 
hjelpeapparatet.  Målet hans er som før; egen leilighet. 
 



16 

 

3 Boligtildelingsteamet 
 
Boligtildelingsteamet i Bydel St. Hanshaugen ble etablert i 
2001. Bakgrunnen var at det innad i bydelen rådet en 
frustrasjon knyttet til brukernes boligproblematikk og til 
ressursbruken på bydelens tjenestesteder og i 
fagavdelingene. Tidligere ble boliger tildelt av ulike 
fagavdelinger i bydelen. Dette innebar imidlertid at det 
blant annet ikke eksisterte noen planmessig utnyttelse av 
boligmassen. Det ble derfor utarbeidet en målsetting for 
teamet: 
Bedre utnyttelse av boligressursene og redusert bruk av 
hospits. 
Etablere en boligkjede hvor brukerne kan gjøre ”karriere”. 
Brukerne kan avansere i kjeden eller gå ut av denne, for 
eksempel gjennom bruk av etableringslån og boligtilskudd til 
kjøp av egen bolig. 
Bedre samordning av fragmenterte faglige beslutninger. 
Større fleksibilitet og fokus på etablering av boligfaglig 
miljø. 
 
Boligtildelingsteamet møtes 1 gang i måneden. I dette møtet 
er alle bydelens ressurser, ansvar og myndighet på 
boligsektoren samlet. Her sitter leder for 
Voksenhabiliteringen, sosialleder, leder for 
Seniorforvaltningen, avdelingssjef i Bestilleravdelingen, 
prosjektleder i Prosjekt Bostedsløse og lederen ved 
Boligkontoret. Alle boliger som bydelen disponerer blir tildelt 
i dette teamet. 

Teamet har en rådgivende funksjon, og besitter ikke 
vedtaksmyndighet. Avdelingssjef ved Bestilleravdelingen har 
delegert vedtaksmyndighet til sosialleder. Hensikten med 
teamet er bl.a. å belyse helheten rundt en søkers 
boligbehov, samt gi alle tjenestesteder en mulighet til å 
uttale seg. På forhånd innhentes opplysninger som er av 
betydning for søker, og disse blir lagt til grunn for anbefaling 
og prioritering. 
 
Boligtildelingsteamet diskuterer og behandler varsler om 
utkastelse i egen boligmasse. Det blir i tillegg gitt en 
anbefaling om tildeling av bolig, ut fra søknader som kommer 
inn. I denne sammenheng blir det også vurdert behov for en 
eventuell booppfølgingsavtale i forbindelse med tildeling. 
 
 

Positive erfaringer 

Man har sett flere positive effekter av arbeidet i 
Boligtildelingsteamet. Blant annet ser bydelens ansatte på 
bolig som et kollektivt anliggende og dette gir en gjensidig 
forståelse. Tverrfagligheten ivaretar brukerne og sikrer at 
avgjørelser ikke kan gjøres på tilfeldig grunnlag. Dette er 
forøvrig i tråd med målsettingen fra bestiller- 
utførermodellen, der rettssikkerhet er viktig. Beslutninger 
forankres på en bedre måte i fagavdelingene ved at man har 
meningsrett og påvirkningsmuligheter i et slikt fora. 
Samarbeid på tvers av faggrensene gir også rom for å skape 
felles og mer kreative løsninger. Videre gir dette arbeidet en 
gevinstrealisering sett i et økonomisk perspektiv. 
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Med det menes at man i et slikt team skaper oversikt over de 
totale ressursene bydelene råder over, og det kan vurderes 
opp mot f.eks. hvor høye utgifter som er knyttet til en 
bruker som mangler et adekvat botilbud. Det er viktig å 
fremheve at man får innblikk i flere utfordringer ved å 
arbeide på en slik måte. Man får avdekket hva som fungerer, 
og hva man må ta tak i. Det er dermed mulig å ta initiativ til 
å få løst problemene, og plassere ansvar hos rette 
fagavdeling. Erfaring på tvers gir i tillegg grobunn for 
utvikling av tjenestetilbudet. 
 

Utfordringer 

Boligtildelingsteamet er avhenging av fleksibilitet og 
deltagernes evne til samarbeid. Tidligere hadde den enkelte 
fagavdeling ansvar for bolig til sine målgrupper. Når boligene 
i dag fordeles fra en felles ”pott”, må man argumentere godt 
for sin målgruppe, i tillegg må man akseptere at andre 
grupper kan bli prioritert. Dette kan medføre at enkelte 
faggrupper kan oppfatter at deres målgruppe får et dårligere 
tilbud. Det kan av den grunn være vanskelig å bli enige om 
hvem som har mest behov fra gang til gang. 
 

Nye funksjoner 

Til boligtildelingsteamet kan man tenke seg at det kan legges 
flere funksjoner. Mange av våre brukere har komplekse 
problemstillinger. Dette innebærer at det kan være flere 
faggrupper som man anser nødvendig kobles opp mot 
brukerne. Fordeling av ansvar og overordnede oppgaver bør i 
denne sammenheng fordeles mellom de aktuelle 

faggruppene.  Detaljerte planer rundt hver bruker, bør 
fortsatt utarbeides på det enkelte tjenestested. 
 
Prosjektet anbefaler at boligtildelingsteamet også diskuterer 
hvem som skal prioriteres for tilskudd til etablering i bolig. 
Dette sikrer kontinuitet i boligkjeden 
 
Vi vet at flere av våre klienter i perioder oppholder seg på 
institusjoner/anstalter. Det bør diskuteres hvorvidt det er 
hensiktsmessig å si opp leiligheten til klienten når slike 
situasjoner inntreffer. Hvis en klient f eks sitter inne over 
tid, kan retningslinjene for tildeling av bolig i mellomtiden 
ha blitt endret, og klienten stiller da i en annen posisjon. Det 
er også et konstant press på boligmassen, i tillegg til at det 
er knapphet på boliger. Klienten må regne med en viss 
ventetid, og blir således presset tilbake i midlertidige 
løsninger. Fremleie av boligen bør derfor legges inn som 
forslag til en løsning, og denne funksjonen bør legges til 
boligtildelingsteamet 
Fremleie av boligen vil trygge den enkelte klients 
boligsituasjon, samtidig som dette vil utnytte boligmassen på 
en mer fleksibel måte. 
 
En annen viktig funksjon som fremmer en fleksibel 
boligkjede, er å beregne en viss tomgangsleie. Dette gir 
større forutsigbarhet og muligheter for godt planlagte 
innflyttinger.  
 

Bestiller – utfører modellen 

1 juni 2003 ble Bydel St. Hanshaugen organisert etter en 
Bestiller- utfører modell. Bakgrunnen for å organisere 
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bydelen etter denne modellen er todelt. For det første 
ønsket man å etablere en kostnadseffektiv og kvalitetsriktig 
tjenesteproduksjon. For det andre ønsket man å gjøre 
tjenestene mer tilgjengelig for bydelens innbyggere. I tillegg 
hadde man en antagelse om at det ville føre til økt 
rettsikkerhet for brukerne. Klare ansvarsforhold er en 
vesentlig del av bildet.  Det er en målsetning at 
tjenesteyting skal være nøytral. Det er argumentert for at 
bestiller- utførermodellen ivaretar dette perspektivet.  Det 
påpekes imidlertid at det er en utfordring å etablere et 
tydelig skille mellom bestiller- og utføreraktiviteter. Flere 
enheter opererer i grensesnittet, og dette har blant annet 
ført til at enkelte funksjoner underveis har gått fra bestiller 
til utfører. Ved Sosialtjenesten kan man også konstatere at 
selv om man i organisasjonsstrukturen ligger under 
Bestilleravdelingen, så finnes det fortsatt noen 
utføreroppgaver igjen i tjenesten.  
 
Bydelen har utviklet en form for styringsdialog som kalles 
avtalestyring. Det er utarbeidet tre styringsdokumenter. 
 

• Tjenesteytingsavtale 
• Serviceavtale 
• Lederavtale med styringskort 

 
Tjenesteytingsavtalen regulerer forpliktelser og oppgaver 
mellom Bestiller- og Utføreravdelingen. Kvaliteten av- og 
omfanget av- tjenestene, skal reflekteres gjennom denne 
avtalen. I tillegg skal pris og betalingsbetingelser reguleres i 
avtaleverket. 
 

Serviceavtalen definerer hvilke tjenester Serviceavdelingen 
skal yte, aktuelle tidsfrister og ansvarspersoner. 
 
Grunnstammen i lederavtalen er styringskortet. 
Styringskortet konkretiserer overordnede mål, 
måleindikatorer og prestasjonsmål. Den enkelte enhet blir 
målt på grunnlag av oppnådde resultater. Det er opp til den 
øverste ledelse å bestemme hvilke parametere man velger å 
benytte fra år til år. For inneværende år har man valgt tre 
parametere: budsjettbalanse, brukertilfredshet og ansatte 
tilfredshet. 
 
Det bør nevnes at modellen forskyver makt fra en tjeneste til 
en annen. En av årsakene til at man ønsket en endret 
organisasjonsmodell, er fordi man mener det er uheldig at de 
samme medarbeidere som definerte kravene til tjenesten, 
også hadde ansvaret for å levere den.  Som følge av den nye 
organiseringen, opplevde utfører å bli fratatt en del 
innflytelse over eget arbeidsfelt, noe som igjen har startet 
mange viktige diskusjoner. 
 
Dessuten bør det nevnes at det innenfor ledelsesavtalen er 
presisert hvilke styringskort som skal ligge til grunn for 
måleparameterne.. Dette kan få flere følger. I tider der 
kommuneøkonomien er under press, kan budsjettbalansen få 
større oppmerksomhet enn de andre styringskortene. 
 
Marginaliserte brukergrupper vil være blant de siste til å 
stille kritiske spørsmål i vanskelig økonomiske tider ved 
manglende tjenester. 
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I dag opplever mange ansatte i kommunesektoren en utrygg 
hverdag med budsjettvansker, nedskjæringer og 
arbeidsledighet, og dette får klart følger for hvordan man 
omfatter sin egen arbeidssituasjon.  
 
Bestiller – utførermodellen kan ha en konfliktskapende effekt 
mellom enhetene. Håndtert feil kan dette føre til et 
fragmentert tjenesteapparat med ulike agendaer. Håndtert 
riktig gir det imidlertid store muligheter for nyskapning og 
nyutvikling. 
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4 Trekantsamarbeid: 
Voksenhabiliteringen, 
Sosialtjenesten og Boligkontoret 

 
Prosjekt Bostedsløse fikk i oppdrag å implementere de 
bostedsløse i det eksisterende tjenesteapparatet. Særlig var 
det viktig å utvikle et samarbeid vedr denne brukergruppen 
mellom tre aktører i bydelen. Disse var Voksenhabiliteringen, 
Sosialtjenesten og Boligkontoret. Hensikten var å sikre dem 
både bolig og tjenester. De som vi anså det som viktigst å få 
implementert, var brukere som tidligere har hatt 
vanskeligheter med å få tilbud, så som flyktninger, 
dobbeltdiagnoser og rusmisbrukere. 
 
I deler av prosjektperioden, har to medarbeidere hatt 
ansvaret for dette arbeidet. Det ble gjort avtale om at de to 
medarbeiderne skulle påkobles i saker som var av kompleks 
art. Deres oppgave skulle blant annet være å bistå med å 
avklare klientens behov, samt gi anbefaling til vedtak. I 
tillegg skulle arbeidet innbefatte etablering og koordinering 
av de nødvendige hjelpeinstansene som var aktuelle rundt 
den enkelte klient. Det ble inngått samarbeid med 
Voksenhabiliteringen ved iverksetting av booppfølging. 
Denne påkoblingen kan skje så tidlig som i kartleggingsfasen. 
I prosjektperioden har det vært prosjektmedarbeiderne som 
kartla og iverksatte før overføring. 
Det er benyttet kartleggingsverktøy som parallelt er blitt 
videreutviklet i perioden. 
 

Det har vært viktig med et tett samarbeid med 
Bestilleravdelingens konsulenter. Målsettingen har vært at 
de to medarbeiderne skulle gå sammen med booppfølger i 
starten av oppfølgingen, for så å trekke seg ut så raskt man 
anså det hensiktsmessig. 
Medarbeiderne skulle prioritere kartlegging og avklaring av 
nye saker som ble henvist. Arbeidet var planlagt å skulle lede 
ut i en metode med rutiner, ansvarsfordeling og 
innholdsbeskrivelse av booppfølgingen.  
 
Vår erfaring har vært at helse- og sosialarbeidere i 
førstelinjen, ikke har hatt lett for å behandle rusklienter, 
dobbeltdiagnoser og flyktninger på samme måte som våre 
tradisjonelt sett ”verdige” brukere. 
 
Det er videre gitt generell opplæring i forhold til håndtering 
av rusklienter og utfordringer vedrørende de nye 
brukergruppene. 
 
En organisering etter bestiller- utførermodellen medfører 
flere utfordringer i et trekantsamarbeid. Boligkontor og 
sosialtjenesten er organisert under Bestilleravdelingen, mens 
Voksenhabiliteringen sorterer under Utføreravdelingen. 
Dette fordrer dyktighet fra bestillerkonsulenter med hensyn 
til utforming av vedtak. Vedtakene igangsetter prosesser, og 
ikke enkelthandlinger. Før omorganisering hadde utførerne 
et annet handlingsrom der de bl.a. var ansvarlige for 
kartlegging, vurdering, koordinering og ikke minst 
gjennomføring. Man kom tidlig inn i prosessen og kunne 
definere arbeidsomfanget. Dette mandatet har utførerleddet 
nå mistet. Man blir derfor avhengig av et tett og nært 
samarbeid basert på faglig trygghet, for at en slik modell 
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skal fungere etter hensikten. Det kan skape konflikter og en 
distansering mellom instansene dersom dette ikke er 
etablert. 
 
En annen effekt av en slik organisering kan imidlertid føre til 
et mer presist vedtak, som er mer i samsvar med den enkelte 
brukers behov og ønske. Konkrete vedtak gjør at det er 
enklere å organisere arbeidsdagen, gjør den mer forutsigbar, 
og fører til en økt effektivitet. En utfordring i denne 
sammenheng er at man overser tilleggsproblematikk, og 
mister helhetsperspektivet. Det er viktig å merke at 
modellen medfører en fordeling av ansvarsforhold som kan 
oppfattes som byråkratiserende. I tilfeller der man avdekker 
ytterligere hjelpebehov enn de som allerede er definert i 
vedtak, er det sannsynlig at bistand som krever raske 
beslutninger kan bli skadelidende. Dette er 
kostnadsdrivende. Trening på gode usikkerhetsanalyser i 
forkant, samt innlagt ”slakk” kan hindre rigide tjenester. 

Boligtjenesten 

Det er utarbeidet nye retningslinjer om bruken av den 
kommunale boligmassen. Forskrift om tildeling av 
kommunale boliger i Oslo kommune (Jfr. Forskrift om 
tildeling av kommunal bolig 2003, §8) sier at følgende gruppe 
skal prioriteres i henhold til nye tildelingsregler: 
 

• Flyktninger som skal førstegangsbosettes 
• Personer som utskrives fra institusjon/fengsel skal 

prioriteres i forhold til bolig, da dette ansees som 
viktig i et rehabiliteringsperspektiv 

• Byfornyelseshusstander 

Forskriften sier videre at dersom antallet søkere som fyller 
grunnkravene til kommunal bolig i henhold til forskrift er 
større enn antall kommunale boliger man har til disposisjon, 
skal man gjøre en prioritering mellom ellers kvalifiserte 
søkere. Søkere som etter en samlet vurdering synes å ha det 
mest påtrengende boligbehov skal prioriteres. 
 
Boligtjenesten er en del av det etablerte 
”trekantsamarbeidet”. Hensikten er blant annet at 
Boligtjenesten skal erverve seg kunnskap om de nye 
gruppene som skal prioriteres for tildeling av kommunal 
bolig. Boligkontoret skal bistå på ulike måter med 
fremskaffelse av bolig. 
 
Det er etablert et boligtorg. Boligtorget er en del av 
Boligtjenestens tilbud, og har til hensikt å fremskaffe samt 
bistå boligtrengende på det private utleiemarkedet. Behovet 
for en offentlig offensiv i forhold til dette markedet henger 
sammen med at flere grupper opplever det som problematisk 
å henvende seg til dette markedet på egen hånd. De har 
behov for veiledning for hvordan man opptrer og håndterer 
søkerprosessen. Språkbarrierer er én årsak. Andre forhold 
som vanskeliggjør denne prosessen for enkelte grupper er 
rus, lettere psykiske lidelser osv. Brukere som blir henvist fra 
Sosialtjenesten til bistand fra Boligtorget har ofte økonomi 
som tilsier at man er avhengig av sosial garanti. Svært mange 
utleiere på det private leiemarkedet stiller seg negativ til 
dette, og foretrekker kontant depositum. En viktig del av 
arbeidet til medarbeideren blir derfor å etablere og pleie 
kontakt med større private utleiere som aksepterer denne 
type garanti. Til gjengjeld får utleier en konkret person i 
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kommunen å forholde seg til, samt kan legge visse føringer 
for leieforholdet. 
 
Kommunale boliger er en viktig del av boligtjenestens 
mandat. Man forvalter i tillegg til kommunens egen eide 
boliger, også gårder som er innleid av bydel med formål om 
fremleie i henhold til ordinære kommunale retningslinjer. 
 
Råd og veiledning i fht ulike typer lån er en betydelig del av 
arbeidet ved Boligkontoret. Startlån er en ytelse som ”hvem 
som helst” har rett til å søke. Den som er ansett å være 
vanskeligstilt i fht å få innvilget boliglån i privat bank kan få 
bistand. Dette gjelder eks.: høyt utdannede personer med 
omfattende studielån uten kausjonsmuligheter, 
aleneforeldre, uførepensjonister etc. Startlån er en 
samfinansiering mellom private banker og kommunen. 60 % 
av kjøpesum finansieres gjennom bank og resterende sum 
innvilges av kommunen gjennom startlån (dette er en form 
for erstatning for egenkapital) 
 
Bostøtte er en ytelse Boligkontoret informerer om og gir 
bistand til i søkerprosessen. Tradisjonelt har aleneforeldre 
oftest henvendt seg i forhold til denne ytelsen. Arbeidsledige 
kan også være berettigede, samt eldre. Dagens regelverk for 
bostøtte vil endres fra 2005, da det har vist seg at den virker 
tilfeldig og lite rettferdig i forhold til hvem som innvilges 
gunstige støtteordninger. 
 
Prosjekt Bostedsløse har vurdert at det bør legges flere 
tilleggstjenester til et Boligkontor. Det forvaltes en mengde 
informasjon som kan benyttes til å løse utfordringer på flere 
plan. 

Erfaring fra konflikthåndtering i de kommunale gårdene 
synliggjør et behov for å ha oversikt over hvem som bor i de 
enkelte gårdene og oppgangene. Dersom en grundig 
kartlegging gjennomføres, for deretter å følges opp gjennom 
kontinuerlig kontakt med eks. styrer i de kommunale 
enhetene, kan man gjøre en langsiktig og planmessig 
plassering av beboere. Dette vil kunne medvirke til å hindre 
konflikter som på sikt kan føre til utkastelse. Dersom 
konflikter ikke håndteres, kan dette på sikt bidra til økt 
bostedsløshet. Økt konfliktnivå i de kommunale gårdene 
medfører i tillegg en dårligere fungering for den enkelte 
beboer, hvilket gjør at livskvalitet forringes. NIBR* har 
utviklet et kartleggingsverktøy som er benyttet i flere 
bydeler i Oslo. Verktøyet brukes til å gjøre systematiske 
undersøkelser av bydelenes boligkvalitet og skaffe oversikt 
over ulike miljøfaktorer. (NIBR; 2004:119) 
 
I Bydel St. Hanshaugen har man, jfr bystyrevedtak 78/01,    
valgt en metode der klager fra kommunale leiligheter 
fremlegges boligleder. Vedkommende fordeler så aktuelle 
saker til de instanser man mener bør gå inn i og undersøke 
de enkelte klagene. Prosjektet anbefaler imidlertid at man 
oppretter en stilling, eller omorganiserer slik at en person 
får hovedansvaret for både å motta klage, kartlegge og 
håndtere den. Dersom andre parter som eks. Boligbygg, 
psykiatrikonsulent osv. ansees som hensiktsmessig å koble 
inn, gjøres det som følge av kartleggingen. Dette innebærer 
at det er nødvendig å spesialisere en rolle der man kan 
forvalte oversikten over beboere og bomiljøer på en bedre 
måte. 
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Bolig- 
torget 
 

Bolig 
tjenesten 
teknisk 

Boligtorgsfunksjonen er en tjeneste som bør legges til 
Boligkontoret. Dersom man gir Boligtjenesten bredere 
kompetanse i forhold til sosialt arbeid, vil denne rollen 
komplettere det eksisterende tekniske fokus. Se illustrasjon. 
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5 Rutiner 

Rutiner som ressurs 

Rutiner er av betydning for arbeidet med bostedsløse. Dette 
gir forutsigbarhet både for klientgruppen og de ansatte. 
 
I Bydel St. Hanshaugen har man hatt lengre erfaring med 
boligtildelingsteam. Dette er en rutine som er av stor 
betydning for vår målgruppe. Man har et forum der man 
systematisk kan styre fordeling av kommunale boliger ut fra 
både politiske, og organisatoriske målsettinger. I tillegg 
skapes en felles forståelse for de utfordringer man ser 
innenfor boligsosialt arbeid. 
 
Man benytter seg ikke lengre av hospitsplasser i bydelen. Det 
innebærer at alle som henvender seg til eks. Sosialtjenesten 
blir gitt et tilbud innenfor vår definerte boligkjede. 
 

Henvisningsrutiner 

Henvisningsrutiner er viktig sett fra flere synspunkter. For 
det første innebærer gode henvisningsrutiner at ansvar for å 
følge opp bolig plasseres. I bydelen har ansvaret for denne 
funksjonen delvis vært spesialisert (Jfr Boligtorget). Fordelen 
med en spesialisert stilling, er at man har et fokus, 
opparbeidet kompetanse og ikke minst relasjoner til 
boligmarkeder og kontaktpersoner. Dette gjør at arbeidet 
kan organiseres effektivt. I Bydel St. Hanshaugen har man i 
prosjektperioden hatt en person med ansvar for dette 
arbeidsområdet. Dette er noe vi anbefaler blir videreført. I 

andre kommuner eller bydeler kan det være funksjonelt å 
knytte et slikt arbeidsområde til en linjetjeneste. 
 

Krav om dokumentasjon 

For å få bistand fra det offentlige hjelpeapparatet, må 
klienter fremskaffe omfattende dokumentasjon. Mange av 
våre brukere har vansker med å organisere egen hverdag, og 
vil naturlig føle en stor grad av avmakt i møte med et slikt 
byråkrati. Avmakten resulterer ofte i at klientene blir 
ytterligere utilgjengelige, blant annet ved å ikke møte til 
avtaler. Vedtatte rutiner for hvordan man håndterer 
informasjon, hva som vektlegges og fleksibiliteten i 
løsningene, vil bidra til at man raskere kommer inn i et 
konstruktivt arbeid med å finne egnet bolig. Ved å organisere 
slik, opptrer man mer tydelig for bruker, noe som igjen gjør 
vedkommende mer tilfreds. Det er svært viktig at 
ansvarsforhold er tydelig og avklart. Visse behov utløser visse 
tjenester og handlinger. I saker der utfordringene er av en 
kompleks og omfattede art, er det kostnadseffektivt å unngå 
lengre diskusjoner om ansvarsforhold. 
 
Vårt system forventer at mennesker som befinner seg i en 
kaotisk livssituasjon skal håndtere formelle krav presentert 
av hjelpeapparatet. Vi krever at klientene besitter en stor 
grad av mestringsevne, slik at de er i stand til å orientere 
seg, samt håndtere rollen som hjelpetrengende. 
Dokumentasjonskrav gjelder f eks. bostedsbevis, 
ligningsattest, legeerklæring, skattekort, dokumentasjon av 
inntekt, osv. Utvalgte dokumenter krever at man må 
henvende seg til flere ulike offentlige instanser. 
Legekontoret krever gjerne at man må henvende seg 
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innenfor et avgrenset tidsrom, mens Ligningskontoret kan si 
at papirer må bestilles og hentes på et bestemt tidspunkt. 
 
Dokumentasjonskravet blir et av de viktigste hindrene for å 
få bistand. Det bør være mulig å etablere rutiner som gjør at 
de mest marginaliserte gruppene ikke holdes utenfor 
hjelpeapparatet på grunn av systemkrav. Prosjektet 
anbefaler at man gir utvalgte ansatte i hver bydel adgang til 
datasystemer der den nødvendige informasjon kan innhentes 
direkte. Dette vil medvirke til at prosessen blir mer smidig 
og tidsbesparende. 
Ved å opptre som en servicetjeneste vil brukerne oppleve å 
bli møtt på en inkluderende måte. 

Samarbeidsformer 

Det er utarbeidet retningslinjer for ansvarsgruppearbeid i 
bydelen. Hensikten med dette arbeidet er å yte en helhetlig 
tjeneste og avklare ansvarsforhold. I føringen fra bydel heter 
det at ”den første som kommer i kontakt med en bruker og 
ser behov for flere tjenester, skal sørge for at det innkalles 
til formøte for å vurdere behov/etablere ansvarsgruppe”. 
Man anser ansvarsgruppen som et redskap i komplekse og 
sammensatte saker der flere tjenesteytere er påkrevd å 
samarbeide. Målsettingen med ansvarsgruppen er at man 
samles om en felles individuell plan, avklarer mål og mandat 
hos medlemmene i gruppen og konkretiserer 
arbeidsoppgavene. 
 
Videre fordeles oppgaver og ansvar, man koordinerer 
tiltakene og skaper kontinuitet i arbeidet rundt klient. Hver 
representant i arbeidsgruppen har et formelt ansvar for sitt 
fagområde. Det anbefales at en ansvarsgruppe ikke består av 

mer enn 3-5 medlemmer, og sammensetningen av gruppen 
må avspeile de faggrupper som er viktigst rundt brukeren. 
Dette må avklares i forhold til behov og prioriteringer. 
 
Man kan oppnevne en koordinator som til dels kan erstatte 
ansvarsgruppen. Koordinatoren bør hentes fra det 
tjenestested som anses å være mest sentralt for klient. 
Spesielt når det gjelder dobbeltdiagnose klienter er det 
overordentlig viktig at koordinator er den klienten har størst 
tillit til. Disse klientene vil ofte verken komme på 
ansvarsgruppemøter eller samarbeidsgruppemøter.  I 
anbefalinger gitt av bydel understrekes det at koordinator 
skal tilhøre klientens bydel. Dette er ikke nødvendigvis 
hensiktmessig når det gjelder de særlig vanskelige klientene. 
Det viktigst er at koordinator besitter en rolle som gir en god 
relasjon til klienten. Derfor bør det være en viss fleksibilitet 
ved utnevnelse av koordinatorrollen når det gjelde disse 
klientene.  
Våre klienter er personer som i stor grad mangler tillit til 
hjelpeapparatet. Som vi har nevnt vil mange av våre klienter 
i perioder vagabondere/”forsvinne”. Dette er en ekstra 
utfordring i koordineringen rundt hver enkelt, som blant 
annet fordrer at man i de ulike samarbeidsfora tar hensyn til 
klientens livsførsel. I tillegg må man også iversksette 
oppsøkende arbeid når det er nødvendig. 
 
Prosjektet har erfart at det i flere sammenhenger bør 
iverksette samarbeidsmøter i stedet for ansvarsgrupper. 
Samarbeidsmøter har ingen anbefalt øvre grense for antall 
medlemmer, men kan behovsprøves fra møte til møte. Det er 
heller ikke her noen fordel med for mange deltagere. Ulike 
aktører kan heller bringes inn for rådføring ved spesifikke 
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problemstillinger. Vi vet at flere av våre brukere finner ulike 
møteformer vanskelig å håndtere. Det bør derfor gjøres 
grundige vurderinger av hvilke samarbeidsform den enkelte 
klient er best tjent med. Dersom det innad i gruppen oppstår 
grunnleggende uenighet bør møter avholdes uten klient. 

Konflikthåndtering 

Etter de nye retningslinjer for tildeling av kommunale 
boliger, vil den gruppen som nå bosettes i kommunale 
leiligheter ha større bistandsbehov enn det som har vært 
tilfelle tidligere. Det kreves derfor et apparat og ikke minst 
gode metoder for å håndtere konflikter og klager som kan 
oppstå i de ulike bomiljøene. Dette anser vi er et viktig 
virkemiddel for å unngå unødige utkastelser som følge av 
konflikter og uro. 
 
I Bydel St. Hanshaugen har som rutine at boligleder skal 
motta klager fra boenhetene i bydelen. Disse skal etter en 
vurdering av boligleder fordeles videre til det tjenestested 
som har ansvar for å følge opp dette. Det vil i de fleste 
sammenhenger være sosialkonsulenter ved Sosialtjenesten, 
eller oppfølgere fra Voksenhabiliteringen. 
 
Prosjekt Bostedsløse kan imidlertid også tenke seg en mer 
spesialisert funksjon. Ved å legge denne type arbeidsoppgave 
til Boligkontoret, kan man skape en oversikt over de ulike 
bomiljøene. Dette er blant annet en stor fordel ved tildeling 
av bolig til nye leietagere. Videre bør boligtjenesten se seg 
tjent med å foreta en grundig kartlegging av de ulike 
bomiljøene. Man kan se det enkelte Boligkontor som en 
kunnskapsbank der det bla foreligger informasjon om 
hvordan de ulike bomiljøer fungerer. Intervensjon i 

vanskelige konfliktsituasjoner, vil forenkles og ikke minst 
tidsmessig forkortes vesentlig. 

Kartleggingsrutiner 

Bruk av kartleggingsverktøy er av prosjektet sett på som en 
svært viktig metode fordi det i et boligperspektiv gjør en i 
stand til å fange opp viktig informasjon. Vi vurderer at noen 
av de kravene til oversikt og kunnskap som stilles til den som 
skal kartlegge, reduseres ved at man benytter et godt 
kartleggingsverktøy som rutine. 

Rutiner som sikkerhetsnett 

Det er avgjørende når man skal bistå bostedsløse som i 
utgangspunktet har vanskeligheter med å forholde seg til 
tjenestenes krav til struktur, etablerer rutiner som et 
sikkerhetsnett. Dette for å forhindre at klientene blir 
”glemt”.  Mange av de klientene vi arbeider med er ute av 
stand til å målbære krav om bistand. De glemmer lett tid og 
sted, og dette bidrar til at systemet ikke får en kontinuerlig 
påminnelse om deres eksistens. Kommunene har presset 
økonomi og ressurser, hvilket kan innebære at det blir de 
mest synlige(krevende, kranglete, appellerende) klientene 
som prioriteres for bistand. Prosjektet anbefaler at det 
etableres rutiner som har til hensikt å fange opp klienter som 
står i fare for å bli ”borte”, eller er lite tilgjengelige. 
 
Det er planlagt et Servicetorg i bydelen. Dette er en tjeneste 
som kan avhjelpe noe i forhold til innhenting av nødvendig 
informasjon. Det bør tilstrebes ved utformingen av en slik 
tjeneste at det blir et fokus på tilgjengelighet for alle 
brukergrupper. 
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Det er viktig at en rutine etableres både for å gjøre 
arbeidsprosesser effektive, og for at den skal fungere som et 
godt styringsverktøy. 
 

Rutiner som regel 

Rutiner etableres for bl.a. å gjøre arbeidsoppgaver mer 
effektive og forutsigbare. De bør i tillegg også fremstå som 
demokratiske og rettferdige.  Det må imidlertid understrekes 
at en regel ikke skal konstrueres som en regel i seg selv, men 
som et virkemiddel eller hjelpemiddel for de som skal 
forvalte den. I mange tilfeller ser vi rutiner eksisterer uten 
begrunnelse, og målsettingen for dens eksistens er 
fraværende. Dette virker hemmende på 
organisasjonsstrukturen. Den gjør at man hindres fra å lage 
fleksible løsninger for den gruppen man arbeider med, og 
står tilbake med en rigid form som savner 
forklaringsgrunnlag. Rutiner skal bidra til at til våre klienter 
blir møtt og behandlet forutsigbart og rettssikkerhetsmessig 
forsvarlig. Det er derfor avgjørende at forståelsen av 
rutinene er fundamentert i organisasjonen. Det er en umulig 
oppgave å forvalte en funksjon man ikke innestår for. 
 

Verdivalg og prioritering 

En rutine gjenspeiler i stor grad hva organisasjonen mener er 
viktige tiltak for den enkelte gruppe. Ved etablering av 
rutiner og regler gir man signaler til organisasjonen om at 
klientmassen skal imøtesees med tjenester. Vi har blant 
annet i Bydel St. Hanshaugen etablert en rutine der det er 
bestemt at bostedsløse ikke skal tilbys hospitsplasser. Det 
skal umiddelbart fremskaffes andre boligtilbud. Ved å 

arbeide inn et rutinesystem som ikke gir anledning til å gjøre 
kortsiktige avgjørelser for å løse et problem, kan man jobbe 
inn en bevissthet og lojalitet rundt en politisk og 
administrativ beslutning. Det ligger et verdisignal i hvilke 
føringer som vektlegges i organisasjonen. Derfor gis det nå 
gode tilbud til en gruppe som tidligere ble avspist med 
uverdige løsninger. Det er viktig med kontinuerlige 
diskusjoner om verdivalgene. Bevissthet om innholdet av 
rutinene kan medvirke til å skape et bedret tjenestesystem 
for bruker. 
 
Bostedsløse preges av liten tilgjengelighet og struktur, 
kaotisk hverdag, økonomiske problemer etc. Boligmarkedet 
og (hjelpeapparatet) er derimot preget av systematikk og 
struktur, og nettopp dette skillet diskvalifiserer mange av 
våre brukere til å ta i bruk en slik arena. Det er derfor behov 
for bistand som gjør at man kan nyttiggjøre seg systemer 
som bidrar til adekvat bolig og bistand. Utfordringen for 
hjelpeapparatet er å lage et system som ikke er av en slik 
karakter at det virker utstøtende på nettopp denne gruppen. 
Med det menes at jo mer struktur og rutiner vi innarbeider, 
desto mindre gjenspeiler dette klientens kaotiske tilværelse. 
 
På den annen side er det en kjensgjerning at dersom vi får 
for uklare i retningslinjer og beslutningsgrunnlag utviskes, 
øker sjansen for at klient oppfatter systemet som 
uforutsigbart. Man kan dermed snarere bekrefte kaos enn 
bistå med ”opprydding”. En ikke ubetydelig fare er i tillegg 
at for mange beslutninger basert på skjønn kan bidra til 
mindre grad av rettssikkerhet for den enkelte bruker. I dette 
grenselandet mellom utstøtende mekanismer og utflytende 
grenser, er det imidlertid et stort rom der det er mulig å løse 
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ulike utfordringer.  Åpenhet rundt egen arbeidsprosess er ett 
av punktene. Med åpenhet oppnår man korreksjon (positive 
og negative) fra kollegaer og samarbeidspartnere. Det kreves 
at man er trygg på egen kompetanse, samtidig som man er 
lydhør for andres innspill. Noe som igjen medvirker til at det 
kan fattes beslutninger på et så godt grunnlag som mulig. 

Fleksibilitet i tjenesten 

Med bestiller- utførermodellen kan organisasjonen oppleve 
utfordringer i forhold til hvor fleksibelt man kan utføre 
arbeidsoppgaver. Dette fordi tjenester blir definert konkret 
og avgrenset gjennom vedtak, og tjenesteapparatet blir 
stramt organisert slik at det fungerer mest mulig 
kostnadseffektivt. Det kan dermed bli en utfordring å 
organisere tjenesteapparatet så fleksibelt som klientgruppen 
faktisk har behov for. Videre fordrer fleksibilitet god tilgang 
på nødvendig informasjon, og åpen dialog mellom alle 
sentrale samarbeidsparter.  
 

En fleksibelt organisert tjeneste gir åpning for at den enkelte 
medarbeider avgjør når det er nødvendig å omprioritere. Det 
innebærer at det er den enkelte medarbeiders 
skjønnsmessige vurdering som legges til grunn. Noe som 
betyr at medarbeider må ha god innsikt og oversikt for å 
gjøre så god vurdering som mulig. Dette er selvfølgelig en 
svakhet ved fleksible ordninger, de kan bli svært prisgitt den 
enkelte medarbeiders faglige dyktighet. Vår erfaring har dog 
vært at skal man mestre å gi et godt tilbud til de mest 
kaotiske av våre klienter, er det nødvendig med et fleksibelt 
tilbud. 
 

I forhold til vår målgruppe er det er viktig at det gis rom for 
å arbeide ute i felten. Vi har erfart at mange av klientene 
har problemer med å holde avtaler.  Dette var blant annet 
en av årsakene til at man opprettet ROP Prosjekt Rus og 
Psykiske lidelser, underlagt Lovisenberg sektor. ROP arbeider 
både oppsøkende og poliklinisk. Man mente det var 
hensiktsmessig at dersom man skulle bistå klientene med 
omfattende rusproblematikk og psykiske lidelser, måtte man 
lage en tjeneste disse kunne forhold seg til. Det vil si unngå 
rigide timeavtaler, byråkrati osv. 
 
ROP oppsøker klientene der de er, ved behov. Dette er en 
metode som med fordel kan benyttes også av 
1.linjetjenesten. En slik tilnærming skaper relasjoner og tillit 
mellom ansatt og bruker. Det vil ikke minst gi ansatt et godt 
grunnlag til å forstå hvilke forhold klientene lever under, hva 
som påvirker, og hvordan vedkommende håndterer ulike 
aspekter ved egen eksistens. Med andre ord vesentlig 
informasjon som kan benyttes til å utforme gode og riktige 
vedtak og beslutninger. Arbeid som foregår på klienters 
arena gjør at distansering til utfordringene blir vanskeligere. 
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6 Boligkjedeforum 
 
I sammenheng med utviklingen av boligkjeden i Bydel St. 
Hanshaugen har Prosjekt Bostedsløse etablert et 
Boligkjedeforum. Dette er ment som et 
samarbeidsfremmende og kompetansehevende organ for 
medarbeiderne på de ulike tjenestestedene. Forumet skal 
sikre gjennomgang av de temaer som er relevante i 
forbindelse med utviklingen av bydelens boligkjede. 

Hensikten med forumet 

Boligkjedeforumet har vært tenkt som et verktøy for faglig 
stimulans, opplæring, diskusjon, erfaringsutveksling og felles 
forståelse av de tjenester og boligløsninger man velger for 
bydelens klientell. Dette for å kunne samkjøre 
medarbeiderne på de ulike tjenestestedene, og sikre 
kunnskap om ulike fagfelt, prioriteringer, lovverk og 
metoder. Forumet har også hatt som formål å gi mulighet for 
å utvikle faglige nettverk. 
 
Boligkjedeforumet har vært holdt en gang pr måned det siste 
halvannet år. Her har alle boligkjedens (bydelens) 
tjenestesteder vært invitert. 
På bestillersiden: Sosialtjenesten, barnevernkontor, 
boligkontor, spesialkonsulenter. 
PÅ utførersiden: Voksenhabiliteringen -medarbeidere fra 
boligtiltak og institusjoner i kjeden, oppsøkende team i 
Voksenhabiliteringsavdelingen. 

Lærings- og refleksjonsforum 

Boligkjedeforumet har hatt som målsetning å involvere den 
enkelte til aktiv deltakelse. Prosjekt Bostedsløse har derfor 
lagt opp til en del gruppearbeid, gjerne med case og 
rollefordeling, slik at det sikres deltakelse fra alle. 
Prosjekt Bostedsløse har presentert et tema som 
problematiserer de utfordringer som er knyttet til bolig, 
opprettholdelse av bolig og andre aktuelle temaer innen 
fagfeltet. Vi har eksempelvis berørt slike temaer som etikk 
og faglige dilemmaer knyttet til klientarbeid. Vi har sett på 
innføring av nye rutiner og praksis vedrørende ulike 
arbeidsredskap. Deriblant individuelle planer, 
samarbeidsgrupper, ansvarsgrupper, boveiledning, roller og 
ansvarsområder. Prosjektet har med andre ord hele tiden 
søkt å relatere tematikken til utviklingen av vår 
arbeidshverdag med de utfordringer og problemstillinger som 
følger av dette. 

Nytenkning og nyorientering 

Innføringen av bestiller– utførermodellen i bydelen har tilført 
forumet en ekstra dimensjon. Det er en utfordring å opprette 
og tilpasse hensiktsmessige tjenester i boligkjeden under den 
nye organisasjonsformen. Dette gir seg utslag i krav til 
opparbeidelse av rutiner og praksis på de ulike 
tjenestestedene. 
 
For øvrig har det vært jobbet en del med juridiske spørsmål 
knyttet til bosetting av klienter etter husleielovens § 11.1 og 
11.2. Bestemmelsene åpner for unntak (fra hovedregel om 
min tre års leietid) i husleieloven, med tilleggsavtaler til 
husleieavtalen. Relevant oppfølging i form av samarbeids- og 
oppfølgings avtaler benyttes. Ordningen er etablert med den 
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hensikt å påse at klient mottar den tjeneste som er 
nødvendig. På samme tid betyr det en maktforskyvning til 
fordel for utleier, noe som kan være betenkelig da det 
svekker rettighetene til den enkelte leietaker. Samtidig gis 
den enkelte bydel som utleier et verktøy for å bedre benytte 
sin boligmasse hensiktsmessig, og muliggjøre reduksjon av 
hærverk. Regelen bør med andre ord praktiseres på en 
restriktiv og fleksibel måte. Det må etableres 
kvalitetssikringsrutiner. 
Brukerperspektivet og hensiktsmessigheten av 
ansvarsfordeling, bruker og støtteapparat imellom, må være 
sentralt. Praktiseringen og benyttelsen av unntaksregelen 
opp mot enkeltklienten har ligget som et bakteppe under 
boligkjedeforumets mange diskusjoner. Betydningen av 
unntaksregelen for den enkelte klient, opp mot etiske 
synspunkter der medbestemmelse, rettsikkerhet og andre 
juridiske betraktninger er blitt vurdert. 

Overføring av kunnskap 

I sammenheng med bydelens nye organisering har noen 
avdelinger fått nye arbeidsoppgaver. Overføringen av 
kunnskap om boliggjøring av gruppene rusmiddelmisbrukere, 
dobbeltdiagnoser og flyktninger har vært arbeidskrevende. I 
de nye avdelingene skal nå de ” verdig” trengende dele 
ressurser med tre grupper som tidligere fikk lite.   
Som initiativtaker til boligkjedeforumet har 
kunnskapsoverføring rundt disse gruppene vært essensiell for 
oss å få overført. Denne overføringsprosessen har vært 
preget av undring, diskusjon, frustrasjon, motstand og 
engasjement. Enhver forandring i et tjenestesystem vil møte 
skepsis, det sentrale er å gi den enkelte medarbeider en 

forståelse av endringene, og en opplevelse av at det er 
hensiktsmessig. 
 
Prosjekt Bostedsløses erfaring er at medarbeiderne i 
hovedsak har vært positive til boligkjedeforums utfordringer 
og oppgaver som følge av omleggingen. Motstanden har dog 
vært til stede ved de ulike tjenestestedene. 
Prosjektet erfarer at overgangsproblemene i første rekke 
bunner i en frykt for, og usikkerhet knyttet til det å arbeide 
med marginaliserte grupper med så store og uforutsigbare 
bistandsbehov, som dem prosjektet har arbeidet med. 
 
Prosjekt Bostedsløse ønsket seg i utgangspunktet et større og 
bredere representert forum, enn det som reelt ble etablert. 
Forumets potensiale for tverrfaglig samarbeid og 
kunnskapsoverføring har således ikke blitt fullt utnyttet. 
 

Resultat og erfaringer 

Oppstarten var preget av rekruttering av ledere og 
medarbeidere med oppfordring til å møte. Det viste seg 
overraskende arbeidskrevende å rekruttere til deltakelse. Vi 
var særlig overrasket over at det faktisk var 
premissleverandørene, nemlig lederne, som var mest 
skeptiske til å prioritere denne samarbeidsformen rundt de 
bostedsløse. 
 
Erfaringene har likevel vist at boligkjedeforumet etter 
oppstart, har klart å engasjere bydelens medarbeidere i stor 
grad. Det ble etter hvert mange som prioriterte forumet, og 
som i økende grad deltok, og dermed bidro aktivt. 



31 

Anbefaling 

Prosjekt Bostedsøse anbefaler at det videre arbeidet med 
boliggjøring av marginaliserte grupper, i Bydel  
St. Hanshaugen, fortsetter å satse på tverrfaglig arbeid i 
form av et fagligforum. Forum sikrer faglige diskusjoner og 
input, og gir økt forståelse for boligkjedens og 
tjenestestedenes funksjon og mandat. Man kan også tenke 
seg denne samarbeidsformen som egnet til å sikre kvalitet på 
tjenestene, ved at man får et felles fokus på oppgaver, 
klientgrupper og faglige tilnærmingsmetoder. Man kan dele 
erfaringene av det arbeidet man gjør overfor de grupper man 
tjenesteyter. 
 
Man kan videre tenke seg at forumet enkelte ganger utvides 
til også å innebefatte tjenester som for eksempel Barne- og 
ungdomsforvaltningen. Også instanser uten bydelstilknytning 
som skole, foreninger etc. kan tenkes å være aktuelle 
samarbeidspartnere i enkelte sammenhenger. Nærmiljø, 
bomiljø, og forbyggende satsning mot konflikt og kriminalitet 
kan tenkes å være viktige temaer som forumet kunne ta opp. 
 
Det faktum at den enkeltes engasjement til aktiv deltakelse 
har økt, viser at forumet gir en kjærkommen input, og en 
hensiktsmessig møteform å videreføre. Prosjekt Bostedsløse 
anbefaler at arrangøransvaret for dette forumet legges til 
voksenforvaltningen. Videre anbefales at ansvaret for å 
bringe tema til boligkjedeforumet rulleres, tjenestestedene 
imellom. Dette vil bidra til at de ulike brukergruppene og 
tjenestestedene får anledning til å presentere de emner og 
temaer de mener er av størst prioritet når det gjelder 
boliggjøring. 
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7 Boligkjedens innhold 
 
Bydelen har utformet en boligkjede med et differensiert 
tilbud av boliger og et tilrettelagt og koordinert 
tjenestetilbud for vanskeligstilte bostedsløse. Vanskeligstilte 
bostedsløse regner vi for de personer som har et særlig 
bistandsbehov, det kan være i forhold til rusmiddelmisbruk, 
psykiske lidelser, kriminalitet, økonomiske disponerings 
problemer, flyktninge- og innvandrerproblematikk osv. 
 
Tanken bak boligkjeden er å gi et helhetlig tilbud, der man 
benytter bolig som et av flere viktige virkemidler i prosessen 
for økt integrasjon, selvhjulpenhet og redusert 
marginalisering for de med et boligproblem. Boligkjedens 
boliger er i hovedsak gjennomgangsboliger, og kjeden 
inneholder botilbud fra gatenære lavterskeltiltak til 
kommunale leiligheter. 
 

Fredensborg bosenter 

Noe av det første man etablerte etter oppstarten av Prosjekt 
Bostedsløse, var Fredensborg bosenter. Fordi man i økt grad 
ville vektlegge betydningen av klientenes individuelle behov, 
så man behovet for å opprette en utredningsenhet. 
Bosenteret ble således et viktig ledd i satsningen for å bistå 
bostedsløse. 
 
Beboerne inngår her en leiekontrakt av midlertidig karakter, 
etter Husleielovens § 11.2: ”Boliger for personer med 
spesielle boligbehov av midlertidig karakter”. Leieperioden 

på bosenteret er på rundt tre måneder. Det legges opp til et 
tett og forpliktende samarbeid mellom beboeren, ansvarlig 
sosialtjeneste og Fredensborg bosenter. Bosenterets 
målsetting er å utrede/kartlegge beboerne for fremtidig 
behov for tjeneste og bolig. Ved innflytting inngås det en 
individuell tiltaksplan og en ansvarsfordeling for å nå en 
ønsket målsetting for leieperioden. 
 
Det er til sammen 66 hybler på bosenteret, fordelt på to hus, 
med 44 beboere i Fredensborgveien nr 7, og 22 beboere i 
Fredensborgveien nr 16. I tillegg drives det en 
feltpleiestasjon og et møtested med kantine og 
aktivitetstilbud. Bosenteret er døgnbemannet av helse- og 
sosialfaglig personell. 
 

Ullevålsveien 34 

Ullevålsveien er et byomfattende tiltak for mennesker med 
psykisk utviklingshemming med alvorlige former for 
problemadferd. Tiltaket finansieres gjennom salg av plasser 
til bydelene. Tiltaket består av en samlokalisert bolig med 8 
leiligheter og fleksibel bruk av fellesarealer. 
 
Alle beboerne gjennomgår en kartlegging av behov ved 
innflytting. Alle som flytter inn får vedtak etter sosialloven 
 § 4 a , som gir direkte føringer på hvordan bemanningen skal 
være i forhold til den enkelte, med tanke på kompetanse og 
antall. 
Målsettingen med samlokaliserte boliger, er å kunne følge 
klientens ”svingende” behov. I utgangspunktet skal 
Ullevålsveien først og fremst være et botilbud, men i tillegg 
til å ha fokus på det å bo, gir de opplæringstiltak tilpasset 
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beboerens evner. De arbeider også for å legge opp til en 
tydelig hverdag, der klienten har størst mulig grad av 
selvbestemmelse. 
 

Scwensensgate bosenter 

Scwensensgate bosenter er et byomfattende tiltak for 
flyktninger med oppholdstillatelse som har en avklart 
bydelstilhørighet. Målgruppen er personer som enda ikke har 
fått fremskaffet bolig i egen bydel, og personer som ikke 
klarer seg i egen bolig. 
 
Metoden er å tilby botrening, helseoppfølging og hjelp til å 
komme i gang med skole og kvalifisering. Bosenteret er 
bemannet med ni hele stillinger, og har resepsjonsbetjening 
også på nattetid. Der er tilsammen 50 leiligheter, fordelt på 
7 etasjer. Bosenteret inngår fra 1.1.2005 et samarbeid med 
Ullevålsveien 34, og en hel etasje med 8 leiligheter vil fra da 
av være forbeholdt klienter derfra med blandingsdiagnose 
psykisk utviklingshemming og psykisk lidelse. 
 

Langesgate hybelhus 

Langesgate hybelhus er også et byomfattende tiltak for 
bostedsløse, der målgruppen er aktive rusmisbrukere. 
Målsettingen er å legge til rette for endring av livssituasjon 
med tanke på å øke den enkeltes livskvalitet. Det er til 
sammen 21 hybler på hybelhuset. Beboerne inngår en 
leiekontrakt i henhold av Husleielovens 
£ 11.2. Hybelhuset er ikke ment å være et tilbud om 
permanent bolig, og vanlig botid her er fra 2 måneder til 2 
år. 

Samlokaliserte boliger for døve 

Bydelen planlegger å etablere samlokaliserte boliger for døve 
med spesielle behov, i Suhms gate 1. Bygningen tilhørende 
Døves menighet i Oslo. Man har gjennom samarbeidet ved 
det byomfattende Rådgivningskontoret for hørselshemmede 
funnet det nødvendig å gi denne gruppen et eget botilbud 
med spesielt kvalifisert tjeneste tilknyttet. Boligene tilbys de 
døve og hørselshemmede som har vansker med å bo i egen 
leilighet. Man har erfart, at ved trygge rammer og struktur, 
kan forfall forebygges og gi vesentlig økt livskvalitet for disse 
brukerne. 
 
Dette er et samarbeid mellom Bydel St. Hanshaugen og Døves 
Menighet. Huset eies av Døves Menighet, mens bydelen skal 
være ansvarlige for driften. Der er til sammen 36 leiligheter. 
Av de 36 leilighetene, skal ca. 12 leiligheter benyttes til 
døve beboere som har spesielle behov. Bydel St. Hanshaugen 
deltar på inntaksmøter når døve med spesielle behov skal 
tildeles leilighet i de samlokaliserte boligene. De 
samlokaliserte boligene kan kun tildeles beboere som har 
tilhørighet til en bydel i Oslo kommune. Bydel  
St. Hanshaugen har en rådgivende funksjon ved inntaket. 
 

Kollektivene i Nedre Ullevål 

I januar 2003 etablerte bydelen to kollektiver i Nedre Ullevål 
11, med plass til tre beboere i hvert kollektiv. De er 
regulerte etter Husleielovens § 11.2, og gir et tilbud til 
klienter som har behov for oppfølging i bolig og hvor det 
antas at det kan være fruktbart å bo sammen. Kollektivene 
har blitt fulgt opp av prosjektmedarbeiderne. Beboerne har 
fått bistand til etablering og individuell veiledning samt 
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gruppeveiledning. Det ble etablert samarbeid med flere 
instanser, som kvalifiseringstjenester, opplæringstiltak, 
frivillighetssentralen og interesseorganisasjoner. 
 
Erfaringene fra kollektivene har vært både positive og 
negative, men som en oppsummering kan vi si at det har 
vært problemer med personsammensetning, så vel som 
problem med antall personer i boligen. Det har vært 
vanskelig å få til et godt samhold mellom tre, og vi så tidlig 
at det dannet seg toer allianse. I tillegg har det vært 
problemer med grensesetting mellom beboerne, da først og 
fremst med tanke på ”trafikk” og overnatting. Men også med 
tanke på hvordan de forskjellige har ønsket å bo i 
kollektivet, da i forhold til alt fra matlaging til lydnivå på tv 
etc. 
 
Vår erfaring er at man skal tenke nøye gjennom hvorvidt man 
velger å ha fellesarealer i et kollektiv eller ikke. Dette fordi 
fellesarealet raskt kan utvikle seg til en negativ arena. Det 
kan øke graden av konflikter, både med tanke på at de 
”sterkeste” i kollektivet okkuperer stuen, i tillegg til at det 
åpner opp for flere gjester. Det har også vært en dyr husleie 
i kollektivene, og dette har for enkelte av beboerne blitt 
ansett som et hinder for senere å kunne bli selvhjulpne. 
 
Vi vil likefullt anbefale kollektiv som boform, men det må tas 
høyde for både antall personer, sammensetning, utforming 
og prisnivå.  Tidligere erfaringer har vist at kollektiv med 5-6 
personer kan fungere meget bra. Man må også være bevisst 
sammensetning av personenes bakgrunnsproblematikk. Vi 
erfarte blant annet at tre somaliske jenter fikk store interne 
problemer som blant annet bunnet i ulik klantilhørighet og 

praksis knyttet til religion. Kollektiv kan også være en god 
boform for rusmisbrukere som trenger skjerming og ikke 
kan/vil bo på de større enhetene, men som samtidig ikke 
kan/vil bo alene. Viser til de såkalte ”Småhus” i Finland, som 
er eksempel på tilsvarende boformer med positive 
erfaringer. 
 

Schandorfsgate – tiltak for dobbeltdiagnoser 

Gjennom prosjektperioden har vi sett et prekært behov for 
et botiltak for dobbeltdiagnoser. Dette er en vanskelig 
gruppe å plassere, spesielt i botiltak der det ligger 
forventninger om rehabilitering og gjerne en målsetting om 
rusfrihet, men også i boliger der det er lav toleransegrense 
for problemadferd.  Bydelen er derfor nå i ferd med å utvikle 
et tiltak for dobbeldiagnoser. Det er inngått en 
intensjonsavtale med Kirkens Bymisjon, der planen er at 
Bydelen vil stå som utleier av huset, og Storbyavdelingen og 
Kirkens Bymisjon vil dele driften. De juridiske sidene ved 
denne driftsformen er for tiden under avklaring. 
 
Målgruppen er tunge rusmisbrukere med omfattende psykiske 
problem og/eller sosiale problemer. Huset er tiltenkt den 
vanskeligste gruppen, som er for psykisk syke til å klare å 
nyttiggjøre seg tiltak i rusomsorgen, og som i tillegg til 
stadighet blir avvist av psykiatritjenesten fordi de har for 
store rusproblem, eller at deres psykiske lidelse er rusutløst. 
 
Det er inngått et samarbeid med Boligbygg Oslo KF for 
ombygging av Schandorfs gate nr 4. som er tenkt som 
lokalisering. Det er planlagt til sammen 11 ettroms 
leiligheter i huset, og i tillegg en base med 3-4 ansatte. Det 
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vil ikke være krav om rusfrihet ved innflytting, men det vil 
være viktig for flere å arbeide med rusmestring under 
boforholdet. Et tett samarbeid med rusmiddeletaten og Oslo 
psykiatrien er en forutsetning for at tiltaket skal lykkes.  
Samarbeidet skal iversettes før innflytting i bolig. Botiden 
skal være av en ”langsiktig midlertidig” karakter, kanskje 
opptil 5 år. 
 
I tillegg til basen i huset, vil en etablere et ambulant team, 
som er mer fleksible til å kunne ”følge klientens fotspor”. De 
ansatte vil også ha en veiledende funksjon i spørsmål om 
bostedsløse klienter med dobbeltdiagnose, til øvrige i 
kommunen som arbeider med denne gruppen. 
 
 

Den kommunale boligmassen 

Bydel St. Hanshaugen har 450 kommunale leiligheter til 
rådighet. For den kommunale boligmassen er det innført tre 
til femårs kontrakter med krav om ny søknad etter endt 
periode. Dette er tenkt å sikre beboeren adekvat bistand i 
boperioden. Således får man en forholdsvis kontinuerlig 
evaluering av beboerens funksjon og behov for bistand. 
Rundt 40 leiligheter blir ledige i løpet av et år. Fordelingen 
av den kommunale boligmassen skal i tillegg til vår 
målgruppe, fordeles på psykisk utviklingshemmede, fysisk 
syke og psykisk syke. Det er rundt 80 leiligheter i den 
kommunale boligmassen ble under tidligere organisering 
omgjort til livstidskontrakter. Dette medvirker til å redusere 
muligheten for de vanskeligstilte i bydelen til å få en 
kommunal boligkontrakt, da boligmengden av den grunn 
faktisk er redusert som følge av dette. Vi ser videre at for å 

beholde en kommunal bolig, skal man fremlegge 
tilleggsproblematikk som underbygger behovet for forlenget 
kontrakt. Det kan dermed være et problem, at flere av 
beboerne burde hatt annet tilbud, og at kontrakten sånn sett 
kan bli sett på som en faktor som medvirker til å 
vedlikeholde et problem. Det er med andre ord for enkelte 
ikke lønnsomt å få økt fungeringsevne. Vi mener bydelen må 
arbeide aktivt for å redusere antallet av livstidskontrakter, 
blant annet ved å aktivt tilby lån og tilskudd til kjøp av eiet 
bolig. I tillegg er det nødvendig å arbeide aktivt med de 
beboerne man har, slik at de gjøres i stand til, over tid, å 
flytte over i andre boliger. 
 
Man har i dag behov for andre typer leiligheter (mindre 
enheter) enn den tradisjonelle kommunale boligmassen som 
var beregnet for familier. Studier (NIBR) viser imidlertid at 
nærmiljø ikke profitterer på at det plasseres for mange små 
enheter på samme sted. Det anbefales at denne type boliger 
ikke overstiger 15 % av totalt volum. Man mener at små 
enheter representerer større gjennomgangstrafikk, mindre 
stabile boenheter, dårligere bomiljø. For at et bomiljø skal 
fungere bra er man avhenging av at det skapes relasjoner, 
som igjen er en trygghetsskapende faktor. Et viktig poeng er 
at ustabile bomiljøer fører til høyere konfliktnivå, som igjen 
fører til utkastelse. Det er likevel viktig å legge til i en 
vurdering av hvilken type boligmasse det er hensiktsmessig å 
forvalte, at dette er avhengig av både geografi og 
populasjon. I byene ser vi at flere og flere bor alene. Det er 
av den grunn ikke nødvendig med store boenheter. Vi har 
ved flere anledninger mottatt henvendelser med ønske om 
bytte til mindre leiligheter. Årsaken er ofte at mange av våre 
brukere i seg selv kan fremstå noe kaotiske, og de opplever 
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at leilighetene blir for store til at de klarer å skape oversikt. 
Dermed blir leiligheten mer skremmende enn den blir en 
trygghetsfaktor. 
 

Den private boligmassen 

Boligkjeden har vært helt avhengig av tilgang på private 
enheter for å kunne tilfredsstille boligbehovet til alle 
brukergruppene i bydelen. Antallet kommunale leiligheter er 
lavt i forhold til behov, og skal deles på mange 
brukergrupper. Det er derfor utviklet et samarbeid med 
profesjonelle utleiere som har boliger både innen bydelens 
grenser og utenfor. Da prisnivået i denne bydelen er høyt på 
utleieleiligheter, har vi måttet bistå mange klienter med å 
skaffe bolig i andre deler av byen. Samarbeidet med de 
private aktørene er svært viktig, og det har vært nødvendig 
med en åpen dialog rundt klient for å ivareta dette 
samarbeidet. 
 
Gjennom prosjektperioden er det Boligtorget som har hatt 
denne funksjonen, og har over tid opprettet kontakt med en 
rekke private aktører som vil ta i mot de litt ”skjevere 
eksistenser”, og i tilegg godtar sosial garanti. Nå skal 
imidlertid Boligtorget implementeres i Boligkontorets 
ordinære tjenester, i tillegg til at de mister én stilling. Vi 
frykter at videre samarbeid vil bli skadelidende pga dette. Vi 
anbefaler at funksjonen opprettholdes, eller at 
organiseringen av Boligkontoret slik det er i dag, 
reorganiseres for at ikke denne funksjonen skal bli ”spist 
opp” av andre oppgaver. 

Rusmiddeletatens tiltak 

Mange av klientene vil i perioder ha behov for 
døgnovernatting, avrusing og behandling/rehabilitering, og 
noen vil ha behov for behandling før en eventuell innflytting 
i bolig. Rusmiddeletaten sine tiltak er derfor et viktig ledd i 
boligkjeden. Det er utviklet et godt samarbeid med flere av 
etatens tiltak, for å gi tilbud til, og videre samarbeide om, 
klienter og deres boplaner. 
 
Vi har hatt et tett samarbeid med akutt – og 
lavterskeltilbudene, og da først og fremst med 
Rusmiddeletatens avrusingsstasjoner som Storgata og 
Montebello, men også hybelhusene; Marcus Thranes Hus, 
Dalsbergstien Hus og Ila Hybelhus. Vi har også samarbeidet 
mye med kvinnetiltakene Krokus, og da spesielt Thereses Hus 
som gir akuttovernatting, samt Bryn rehabiliteringssenter. 
Oslo kommune har et godt utviklet tilbud til kvinner, derimot 
har vi savnet tilsvarende tilbud for menn, og da særlig for 
den eldre og slitne gruppen. 
 
I boligkjeden er vi avhengig av å ha tilgjengelige 
rehabiliterings- og omsorgsplasser som f eks Lassonløkken-, 
Karlsrud- og Bjørnerud- rehabiliteringssenter etc. for våre 
klienter. Det er behov for en mangfoldighet av institusjoner 
og tiltak også på dette nivået. Alle takler ikke å bo på de 
store institusjonene, og trenger mindre enheter med større 
grad av skjerming og/eller mer kontroll. 
 
Rusmiddeletaten har også tilbud om treningsleiligheter. 
Treningsleilighetene er plassert over hele Oslo, men 
flesteparten av leilighetene ligger i Groruddalen. 
Leilighetene administreres av Seksjon rehabilitering med 
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kontorer på Blindern rehabiliteringssenter. Leilighetene er 
beregnet på rusmisbrukere som har gjennomgått behandling, 
eller som har vært gjennom en rehabiliteringsprosess. Andre 
brukergrupper kan også være aktuelle. Leilighetene kan 
brukes i stadiet mellom institusjon og egen leilighet. Det gis 
tilbud om botrening og rehabilitering. Sosialfaglig oppfølging 
skjer fra den institusjon som plasserer beboer i 
Treningsleiligheten. Opphold i treningsleilighet er definert 
som institusjonsplass. Beboeravtale fra institusjonen vil 
gjelde også i treningsleilighet. Det samme vil 
husordensregler for det aktuelle borettslag/boligsameie. 
 

Private tiltak 

Både Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og andre private 
aktører har en rekke tiltak, som på lik linje med 
Rusmiddeletaten tilbyr både korttids og langtids botilbud for 
vanskeligstilte bostedsløse. Disse er dermed også viktige 
samarbeidspartnere i arbeidet med bostedsløse.  Noen av de 
private tiltakene vi har samarbeidet med, er Rom pensjonat 
(privat eid), Natthjemmet og Nattergalen(Kirkens bymisjon), 
Fagerborg, Urtegata kontaktsenter og Heimen 
(Frelsesarmeen). Flere av de private aktørene har kommet 
langt i utviklingen av tiltak for de mest vanskeligsstilte, og er 
helt nødvendige supplement til vår boligkjede. 
 

Statlige tiltak 

En av de mest sentrale samarbeidspartnerne lagt under 
staten, er Ullevål akutten, som tilbyr avrusing og 
stabilisering for stoffavhengige, samt opptrapping på 
metadon og subutex. Dette er en nær samarbeidspartner når 

klient har behov for ”tørke” i løpet av botiden, og også ved 
behov for stabilisering i forkant av innflytting i bolig. 
 
En annen samarbeidspartner er avrusingsinstitusjonen M3, 
som har gått over til Helse Øst. Det samme har deler av 
Mario systemet, som vi samarbeider tett med.  Mange av de 
bostedsløse har medikament assistert behandling fra Mario, 
eller ønsker dette, og i flere tilfeller er Mario representert i 
klientenes ansvarsgrupper og samarbeidsgrupper. 
 
Vi samarbeider også mye med Lovisenberg sektor, og da først 
og fremst rehabiliteringsteamet på Lovisenberg sykehus og 
ROP (Rus og Psykisk Lidelse) på Tøyen DPS. Mange av 
klientene har oppfølging fra en av disse enhetene, og de er 
svært viktige samarbeidspartnere spesielt i 
booppfølgingsarbeidet med klient. 
 
Fortsatt er boligkjeden ufullstendig.  Målet er at alle 
bostedsløse på sikt skal kunne få et langsiktig botilbud, og 
kjeden må derfor inneholde tiltak både for de som kan flytte 
direkte i egen bolig, de som trenger en overgangsordning og 
de som har behov for et varige institusjonstilbud. 
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8 Kartlegging 
 
Prosjektet har utformet et kartleggingsskjema til bruk i 
bydelen, for kartlegging av vanskeligsstilte med boligbehov. 
Kartlegging er det viktigste verktøyet vi har for å kunne gjøre 
gode individuelle vurderinger, og for å kunne anbefale riktig 
tilbud til bruker. De fleste bostedsløse har, som vi tidligere 
har beskrevet, store og sammensatte problemer.  Ved å 
kjenne til disse, og tilrettelegge ut fra dem, øker vi sjansen 
for en vellykket bosetting og tjenestetilkobling. 
 
Prosjektet har vektlagt kartlegging i så vidt stor grad i vår 
modellanbefaling at dette kan kritiseres.  Vi mener 
imidlertid at det må stilles store krav til den som skal 
kartlegge, og som i etterkant skal tolke opplysningene i 
skjemaet. Det kreves både kunnskap om, og erfaring fra 
klientgruppen. Vi mener denne gruppen har såpass 
komplekse og individuelle problemer at de derfor ikke vil 
kunne få et fullgodt tilbud uten at vi foretar individuelle 
vurderinger og tilpasninger. 
 
Vi har valgt å fokusere på noen sentrale elementer som vi av 
erfaring vet gir oss gode indikasjoner på, både hvilken 
boligtype klient kan ha behov for og hvilket bomiljø han kan 
plasseres i. Og i tillegg indikasjoner på boligens beliggenhet 
generelt og omfanget av bistand og oppfølging klient kan ha 
behov for. Dette blir beskrevet nedenfor. (Se vedlagt 
skjema.) 
 

Bohistorikk 

 
”Æ HAR BODD ALTSÅ. Æ HAR TIL OG MED HATT DUKA.” 
 
Vi kartlegger klientens bohistorikk for å få en oversikt over 
hvor klienten tidligere har bodd og hvilken erfaring 
vedkommende har hatt med det å bo. Spesielt er det 
interessant å få vite årsaken til tidligere utflyttinger, dette 
for bedre å kunne forebygge en ny utflytting/utkastelse. Har 
klient tidligere hatt store husleierestanser, og dette er 
årsaken til at han har mistet bolig, kan det være 
hensiktsmessig ved ny innflytting og gi tilbud om forvaltning. 
Dersom utkastelse er årsaken, er det nødvendig med en 
ytterligere kartlegging av hvorfor. Historikken gir oss 
informasjon om tidligere boforhold, der alt fra 
sammensetning av bomiljø, beliggenhet og klientens adferd 
kan ha vært problematiske. Men vi får også et bilde av de 
boforhold som har fungert bra, og hvorfor. Ved å ta dette 
med i betraktningen når en skal vurdere klientens 
boligbehov, kan vi lettere unngå nye problematiske 
boforhold og være mer i forkant av eventuelle utkastelser. 
 
Enkelte klienter har opplevd problematiske boforhold som 
går helt tilbake til deres barndom, mens for andre kan 
problematikken ha blitt utløst i voksen alder, og da ofte i 
form av en krise. Dette ser vi går igjen spesielt hos menn, 
der f eks en skilsmisse, som regnes som en kortvarig krise, på 
sikt kan utløse tap på flere nivåer som familie, arbeid og 
bolig. 
 
I tillegg til den informasjonen vi får fra klient, er det viktig å 
innhente informasjon fra samarbeidspartnere. Har klient 
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bodd i lang tid på hybelhus, kan de ansatte der ofte gi 
grundig informasjon om klientens måte å bo på. Det er med 
andre ord ikke bare interessant dersom klient tidligere har 
bodd i egen leilighet, men også når han har bodd på hospits, 
hybelhus, institusjon, rehabiliteringssentre osv. Like fullt er 
det viktig å få presisert at klientens ”referanser” fra 
tidligere bosteder ikke er en mal på hvordan vi tror klienten 
vil håndtere en annen bolig. Vi har sett flere eksempler på 
det motsatte gjennom prosjektperioden. Mange klienter bor 
bedre når de kommer for seg selv, der tilgangen på rusmidler 
minsker, samt færre elementer av uro, trafikk og støy. 
 
”ALT ER GULL – OGSÅ DET SOM GLITRER” 
 

Adferd 

I et eget punkt spør vi etter klientens adferdsproblematikk. 
En klients adferd er avgjørende for både hvilken boligtype 
klient kan ha, hvilke tjenestetilbud klienten trenger, hvilket 
bomiljø han kan bosettes i og hvilke naboer klient kan bo 
sammen med. Beliggenhet vil også være av betydning, med 
tanke på både trafikk, gjester, kjøp, salg, tyvgods osv. Ligger 
leiligheten på gateplan eller i første etasje, er en  
f eks lett tilgjengelig for å bli oppsøkt. En er også mer 
skjermet i en bakgård enn ut mot gata, og spesielt i gårdene 
som har egen port og gjerne kode/nøkkel for å komme inn. 
 
Eksempler på problemadferd kan være alt fra forsøpling av 
leilighet, til uro og støy i nabolaget.  Man må ta høyde for 
den adferd klienten har når man leter etter egnet bolig, og 
ikke plassere vedkommende i et bomiljø hvor naboer raskt vil 
reagere negativt på adferden. Dette vil bare øke følelsen av 

å ikke mestre å bo for klient, så utfordringen ligger i å finne 
gode bomiljøer med høy toleranseterskel. 
 
Et annet eksempel på problemadferd kan være når klient ser 
”treasures everywhere”, eller tror at det er ”gull alt som 
glitrer”. Ofte er dette en tendens vi ser bla hos 
amfetaminmisbrukere og psykotiske klienter. Leiligheten kan 
raskt bli overfylt av ting vi ville ha ansett som søppel, men 
som klient ser stor verdi i. I tillegg har amfetaminmisbrukere 
ofte en hang til å dekorere, og da ikke bare sin egen 
leilighet, men andres dører, postkasser og felles oppganger. 
Denne ”kunsten” kan lett oppleves som forsøpling for de 
andre beboerne. 
 
Klientens adferd kan også ha innvirkning på 
oppfølgingsarbeidet. Det kan være fordi klient periodevis 
forholder seg annerledes til tid og sted, og i andre 
sammenhenger vil avtaler bevisst eller ubevisst bli 
nedprioritert. 
 
”I SINNE KASTET JEG KAKER PÅ NABOEN, MEN DE VAR I DET 
MINSTE FERSKE” 
 
Vi har opplevd at en del klienter har utagerende adferd 
ovenfor naboene. Disse vil kunne ha behov for både 
grensesetting og veiledning i forhold til hvordan man opptrer 
som nabo og hvordan man kan bidra til et godt bomiljø. I en 
kartleggingsfase hvor slike opplysninger hvor dette kommer 
frem, er det hensiktsmessig å diskutere dette med klienten. 
 
En skal ikke bare kartlegge klientens adferdsproblematikk for 
å verne hans naboer og bomiljø. Vel så vesentlig er det å 
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verne klienten selv fra hans negative adferd. Klienter som 
isolerer seg, fyller opp leiligheten med søppel osv. kan 
forfalle i egen bolig. Mange ser ikke sin egen situasjon, at 
søppelhaugen rundt dem vokser og at uhygienen til slutt kan 
føre til forhold som forsterker klientens sykdomsbilde. 
 

Økonomiske forhold 

Et vesentlig forhold ved kartlegging er å finne ut av klientens 
inntektskilder, og da både lovlig og ulovlig inntekt, samt 
klientens gjeld. Vi har opplevd at klienter kunne hatt bedre 
økonomiske ytelser ut fra deres situasjon, eksempelvis har 
flere av våre hatt flat sosialhjelp eller rehabiliteringspenger, 
når de burde hatt uføretrygd. Det er også viktig å vurdere 
hvem som kan profittere på å arbeide, og således bli satt i en 
attføringssituasjon. En del av tilretteleggingen rundt bolig, 
er å gi råd som vil bidra til at klient får de økonomiske 
ytelser han har krav på. Mange er ikke klar over de ulike 
økonomiske ytelsene som eksisterer, og trenger bistand både 
i form av veiledning og direkte hjelp i en evt søkeprosess for 
å finne frem til den inntekstformen som er mest 
hensiktsmessig for den enkelte. 
 
Har klienten stor gjeld, kan han trenge bistand til å bli satt i 
kontakt med en jurist/konsulent som kan hjelpe med 
nedbetalingsordninger. En del av klientene som har flat 
sosialhjelp supplerer denne med kriminell virksomhet, som 
salg av narkotika, prostitusjon og vinningskriminalitet. 
Inntekt fra kriminell virksomhet gir oss en indikator på mulig 
adferd som dras inn i bolig, og noe av denne kan bli 
problematisk for klient, men kanskje først for klientens 
naboer. Det gir oss også en idé om hva klienten til tider står 

ovenfor, og da både de brutale sidene ved sin egen 
kriminelle virksomhet og faren for å bli utsatt for vold i eget 
hjem. 

Familie/nettverk 

En klients familie kan si oss noe om hvilke ressurspersoner vi 
har å spille på. Men mange, spesielt de mest vanskeligstilte, 
har mistet kontakt med familie, eller de ønsker ikke kontakt 
med sin familie. Da er det viktig å vite hvem klient vil oppgi 
som sitt nettverk og sin nærmeste pårørende. Noen har ikke 
nettverk men ønsker seg det(ofte nyankomne flyktninger), 
andre ønsker seg ut av det nettverket de har(ofte 
rusmisbrukere som kun har kontakter i miljøet), og i begge 
tilfeller blir det viktig å koble på øvrige instanser i 
hjelpeapparatet for å bistå klient med å opprette nettverk. 
En klient sitt nettverk kan gi indikasjoner på om det er fare 
for ensomhet og isolasjon, samt om vi kan forvente stor 
trafikk i leiligheten til klient. 
 
Ved påkobling av nettverk og ressurspersoner for klient, er 
det viktig å benytte seg av de mange private organisasjonene 
som eksisterer. Klienten er ikke tjent med at de eneste som 
representerer hans nettverk, er personer fra det offentlige 
hjelpeapparatet. Det finnes nettverk for nylig løslatte, for 
aktive misbrukere, psykisk syke og rusfrie tilbud for 
rehabiliterte misbrukere. 
 

Helse 

Den informasjonen vi får om klientens helsesituasjon, er 
kanskje den mest vesentlige når en skal vurdere hvilket 
botilbud som egner seg best. Spesielt når en skal vurdere 
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behovet for oppfølging i bolig.  Helsesituasjonen til en klient 
kan være av en slik art at det eneste riktige botiltaket p. t er 
behandlingsplass. I andre tilfeller, må en tenke langsiktige 
døgnbemannede tiltak. Det er viktig å vite at målet med 
bosetting, er å opprettholde eller øke klientens livskvalitet. 
Dersom helsesituasjonen er så dårlig at en klient trenger 
institusjon og/eller helsetilsyn på døgnbasis, gjør vi klienten 
en stor bjørnetjeneste ved å tilby ham egen leilighet, da 
helsesituasjonen står i fare for å bli forverret. 
 
I tillegg til at helsesituasjonen er avgjørende for hvor en 
klient kan bo, er den avgjørende for hva klienten trenger av 
bistand i boligen. Dersom klienten har en diagnose, kan 
dette ofte fortelle oss noe om forventet adferd, og hvilke 
problemstillinger vi kan bli stilt ovenfor i møte med klient. Vi 
innhenter også informasjon om klienten er medisinert, 
eventuelt om han har behov for medisinering, og dette er et 
punkt vi arbeider mye med i booppfølgingen. Dersom 
klienten har vanskeligheter med å få hentet eller tatt 
medisin, er dette viktig å legge inn som et punkt i 
oppfølgingen. Mangel på medisinering der det er behov, vet 
vi f eks kan fremprovosere psykoser hos klient. Psykoser 
leder igjen til en adferd som er skadelig for klient, samt at 
vedkommende mister kontroll over sin adferd ovenfor dem 
han omgås. Mange klienter har også behov for medisinering 
av somatiske sykdommer, som f eks hiv/aids, hepatitt C o.l, 
som forverres dersom medisineringen opphører. 
 
Ved å kartlegge klientens helse, før bosetting og eventuell 
oppfølging, får en vite om man må koble på viktige 
samarbeidspartnere der det mangler. For de med psykiske 
lidelser og eller rusproblematikk, er samarbeid med Oslo 

psykiatrien og rusmiddeletaten helt avgjørende for hvor 
vellykket bosettingen blir. Dette samarbeidet bør i gang før 
innflytting, og samarbeidet bør gjelde både i forhold til 
praktisk bistand og i forhold til avlastning. Man må huske at 
oppfølging kun er en av flere nødvendige tjenester. 
 

Bruk av rusmidler 

Av erfaring vet vi at mange bostedsløse har problem med 
rusmiddelmisbruk. En klients misbruksproblematikk gir et 
bilde på forventet adferd, i tillegg til helsetilstand og 
sykdomsnivå, selv om dette varierer sterkt fra person til 
person. Vi vil vite type rusmidler, kombinasjon, mengde og 
hyppighet, og samtidig presisere ovenfor klient at vi ønsker 
en åpen dialog rundt dette også etter innflytting i bolig. 
Klientens adferd varierer etter hvilke rusmidler han bruker, 
og hvordan han reagerer på rusmidlene. Det er viktig og 
være klar over at det ikke nødvendigvis er en sammenheng 
mellom rusmisbruk og adferd. Ved bosetting av 
vanskeligstilte, er det verken rusmisbruket eller den 
eventuelle psykiske lidelse vi ser på, men klients adferd. 
 
Det stilles krav til en viss kunnskap om de ulike rusmidlene, 
og da kunnskap om både positive og negative effekter ved 
dem. De positive effektene er vel så viktig å vite om, for å 
forstå klienten og hans valg, og for å vite i hvilke situasjoner 
klienten ruser seg. Mens kunnskap om de negative effektene 
gir oss mulighet til å være i forkant når klientens misbruk 
tiltar. Vi kan da i større grad si noe om vi kan forvente 
psykoser, overdoser, fysisk sykdom generelt (avmagring, 
hepatitt, hiv/aids osv), uhygiene både i leilighet og i forhold 
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til seg selv, økt grad av budne og ubudne gjester i leilighet 
osv. 
 
Det er også en trygghet for klient at vi kjenner til 
skadevirkningene og vet når og hvordan vi skal reagere, og 
hvem vi kan kontakte for bistand. 
 

Behandlingserfaring 

Den informasjon vi får om en klients behandlingserfaring, 
sier noe om problematikkens art og dens varighet. I tillegg 
kan vi innhente nyttig informasjon fra behandlingsstedene. 
Det er viktig å få vite både hvor klient har vært innlagt og 
hva han var innlagt for. Det er også nyttig å vite 
tidspunktene for innleggelsene og varigheten. En innleggelse 
for ti år siden gir en annen opplysning enn ti innleggelser 
siste året. 

 

Samarbeidspartnere 

Vi kartlegger også klientens samarbeidspartnere, og det kan 
være samarbeidspartnere fra det offentlige, som fastlege, 
psykolog, sosialkonsulent osv., men også fra det private, som 
f eks presten på Møtestedet til Kirkens Bymisjon. Dette er 
ressurspersoner som sitter med vesentlig informasjon om 
klient, i tillegg til å være viktige samarbeidspartnere i det 
videre arbeidet rundt klienten. 
 

Kriminell virksomhet/dommer 

Som tidligere nevnt, kan klientens kriminelle virksomhet gi 
et bilde på mulig adferdproblematikk, som å fylle leiligheten 
med tyvgods, kjøp og salg av rusmidler osv. Det er derfor 
greit å vite hvilken type kriminalitet det er snakk om. Det 
varierer hvorvidt kriminaliteten vil påvirke boforholdet, både 
ut i fra hvilken kriminalitet det dreier seg om, og ut i fra 
hvorvidt klienten klarer å holde kriminell virksomhet utenfor 
leiligheten og boligens område. I planleggingen av å finne 
egnet bolig, og når man diskuterer tidspunkt for innflytting, 
er det vesentlig å vite om klienten har saker på seg, og 
eventuelle dommer som venter. Både fordi et begynt 
boforhold som avbrytes kan være uheldig, men også fordi et 
soningsopphold i enkelte tilfeller være en viktig 
mellomstasjon for klient på vei mot bolig og sånn sett kan bli 
lagt inn som et ledd i planleggingen. 
 

Arbeid/skole/sysselsetting 

Ved innflytting i egen bolig, kommer ofte behovet for 
aktivisering og sysselsetting. Mange av de bostedsløse har 
tilhørt miljøer hvor aktivitetsnivået er høyt, bla på grunn av 
misbruksproblematikk. Å være rusmisbruker er for mange en 
24 timers arbeidsdag, der man må selge/kjøpe/ begå 
kriminelle handlinger for å opprettholde et tilstrekklig 
rusnivå. I tillegg til ved bruk av enkelte rusmidler får et høyt 
og lite konstruktivt energinivå, og holder av den grunn 
tempoet oppe. Det blir en stor kontrast å plutselig skulle 
forholde seg til egen leilighet og dager med mye tid. Faren 
for både rastløshet og ensomhet er stor. Veien tilbake til 
negativ adferd kan synes kort. Å bistå klient med aktivisering 
og sysselsetting, er et svært viktig forebyggende tiltak for å 
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forhindre ”sprekker” og tilbakefall. Det er viktig å kartlegge 
klientens behov og ønsker på dette punktet, slik at man 
tidligst mulig kan koble på givende sysselsettingstiltak. Det 
er også viktig at mange av våre klienter trenger aktiviteter 
som gir rask opplevelse av gevinstrealisering enten i form av 
kontakter, nettverk, yrkesrelaterte tiltak eller jobb. Ikke alle 
ønsker kurs i blomsterbinding.  
 
Når det gjelder bosetting av flyktninger, er mange av disse 
også både uten nettverk og arbeid. Igjen er det her viktig 
bistå med aktivisering. En utfordring blant flyktningene er 
mangel på arbeidserfaring i tillegg til språk- og 
kulturbarrierer. Det anbefales å, i tillegg til det offentlige, 
koble på private og frivillige organisasjoner, da erfaringer 
har vist at disse finner stor støtte i hverandre. Et annet viktig 
punkt er å motivere til norskopplæring. 
 
 

Hva er egnet bolig? 

Vi kartlegger klienten for å finne egnet botilbud, men hva 
regnes som egnet bolig? Målet med en boligkjede er at 
klienten skal inn i egen bolig etter en individuelt tilpasset 
overgangsfase, og kjeden inneholder en rekke tiltak som 
klient skal kunne plasseres i før han flytter inn i egen bolig. 
Ikke alle kan, eller vil, flytte direkte i egen bolig, og noen 
klienter vil heller aldri kunne bo for seg selv. Det kan være 
ulike årsaker til dette. Noen er for dårlige til å klare å bo 
alene, andre ønsker ikke å bo inne, det kan skyldes behovet 
for frihet, vegring for å bo på hospits, paranoide tanker el. 
 
”INGEN KJENNER REVEFAMILIEN SÅ GODT SOM JEG!” 

 
Et eksempel er en av våre klienter som i syv år har bodd i en 
bergsprekk utenfor Oslo sentrum. Han har stor vegring mot å 
flytte innomhus, og har i flere måneder takket nei til å gå på 
leilighetsvisning. Han sier han trives med å bo i skogen, og da 
først og fremst fordi han er blitt kjent med revefamilien som 
bor der inne. Her kommer vi som hjelpere i et dilemma. Vi 
skal respektere hans valg i forhold til bosted, men samtidig 
være ansvarlige for at han ikke forfaller eller er blir for syk 
til å se sin egen situasjon. Alternativene til den ordinære 
boligen er foreløpig en mangelvare i Oslo kommune, og 
denne klienten kunne hatt stor nytte av en egen hytte i 
skogen eller et skjevt hus. 

Modellvalg 

Når vi bruker en individuell modell, stiller dette store krav til 
kunnskap og erfaring hos den som skal utføre kartleggingen. 
Selv når man får likelydende informasjon fra flere brukere, 
kan den erfarne konkludere med vidt forskjellige 
anbefalinger. Man må altså evne og se hver enkelt klients 
nåværende situasjon og behov, samtidig som man må kjenne 
noe av dennes historie. Dette fordrer et kjennskap til 
klientgruppen, både for å kunne ”tolke” opplysningene i 
kartleggingsskjemaet, og for å kunne gi riktige anbefalinger. 
Like fullt er det viktig å få presisert at kartleggingen av 
klienten og dennes behov, er en kontinuerlig prosess, og 
behovet til klient vil kunne endres underveis og derfor også 
anbefalingene knyttet til boliggjøringsarbeidet. 
 
Kartleggingen er basert på en sirkulær modell, som i 
hovedtrekk betyr at kartleggingen er kontinuerlig. Etter 
kartlegging iverksettes de nødvendige tiltak, for så å igjen 
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evalueres. Evalueringen kan avdekke at tiltaket som ble 
iverksatt ikke er tilstrekkelig, eller er feil, og ny kartlegging 
iverksettes og tiltak endres. Klientgruppen kjennetegnes av å 
ha hyppige endringer av behov, og dette krever at 
tjenesteapparatet raskt må kunne endre tiltak underveis 
dersom evalueringen tilsier det. 
 

Realitetsorientering 

I en kartleggingsfase er det viktig å realitetsorientere 
klienten i forhold til dennes ståsted og ønsker. En må ta 
utgangspunkt i både den bokompetanse klienten har, og 
hvilke tjenester bydelen har til rådighet i sitt 
tjenesteapparat. Det kan være et stort sprik mellom hva 
klient og tjenesteapparat mener er realistisk å få til av 
boligløsninger. Her ligger det også et etisk aspekt i det å ikke 
love klienten mer enn det en kan holde. Det er vår erfaring 
at det ikke er uvanlig å love klienten en boligløsning det 
senere viser seg være helt utopisk å realisere.   Dersom 
klienten blir forespeilet en boligløsning, som i etterkant viser 
seg å være en umulighet, er dette både et tillitsbrudd fra 
tjenesteapparatets side, og i verste fall en påført 
nederlagsfølelse for klient. 
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9 Booppfølging 
 
Booppfølging er blitt vurdert som en sentral tjeneste i 
arbeidet med å integrere de bostedsløse i bolig. Tjenesten 
har som formål å bistå den enkelte klient med å mestre de 
ulike sidene av et boforhold, hva enten dette er i en ordinær 
bolig eller i boliger med bemanning. 
 
Prosjektet valgte å ta utgangspunkt i den definisjonen som 
Boligvirkemiddeletaten har utarbeidet: ” Booppfølging 
omfatter individuelt tilpassede tiltak som skal gjøre den 
enkelte mest mulig i stand til å ta ansvar for eget boforhold. 
Det knyttes primært opp til boforholdet, men kan også 
omfatte andre forhold i beboers liv”. 
 
Tjenesten skal med andre ord ta sitt utgangspunkt i den 
enkeltes særlige behov og problemstillinger, og være 
relatert til det å utvikle og beherske et boforhold. Målet er å 
få klienten i størst mulig grad til å beherske boforholdet 
selvstendig etter en tid. Erfaringer viser at noen trenger 
lange tid på denne prosessen, andre øker sin bokompetanse 
raskere og blir dermed tidligere mer selvhjulpne. Husk også 
at noen vil trenge former for oppfølging resten av livet for å 
kunne bo. 
 

Relasjon 

Booppfølging er praktisk orientert og krever at det utvikles 
god relasjon mellom oppfølger og klient. Mye av arbeidet 

foregår på klientens hjemmearena og det må derfor 
etableres en god kommunikasjon og en tillitt mellom 
booppfølger og klient, skal man lykkes med arbeidet. Det er 
videre viktig at man ikke setter opp standardkrav klienten 
vanskelig vil mestre, eller at booppfølger vurderer klientens 
bokompetanse ut fra egne behov og betraktninger. 
 
 

Skal man lykkes med booppfølgingsarbeidet må den bygge på 
en god kontaktetablering og en grundig kartlegging. Disse 
prosessene skjer både før og etter bosetting. Kartleggingen 
blir sirkulær i den forstand at den foregår etter hvert som 
man erfarer nye utfordringer og problemstillinger, eller når 
klientens ferdighetsnivå endres. 
 
Omfanget av booppfølgingen er avhengig av hvor omfattende 
bistandsbehov klienten har. Det må avtales et 
oppfølgingsomfang klienten er villig til å gå med på. I mange 
saker har vi erfart at klienten først er villig til å ta imot mer 
hjelp etter hvert som han/hun erfarer at det ikke går så bra. 
Da booppfølgingsarbeidet er arbeid innenfor klientens 
privatsfære er det av stor viktighet at booppfølgeren har høy 
toleranse. I tillegg kreves innsikt i blant annet 
rusproblematikk, psykiske lidelser, kulturelle forskjeller, 
økonomiske virkemidler og et godt kjennskap til det øvrige 
tjenesteapparatet. Booppfølger skal være praktisk og 
oppgaveorientert i sitt arbeid, og bidra til at klienten 
opplever en økt mestring og trivsel. 
 
Relasjonen mellom klient og booppfølger må være slik at den 
kan dyrke frem, understøtte og trene, den enkeltes evne til 
å realisere sine ønsker og behov på en slik måte at det 
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maksimerer fordelene og miniserer ulempene for en varig 
boliggjøringsprosess. 

Etiske dilemmaer 

Man støter på mange etiske dilemmaer og utfordringer i 
arbeidet som booppfølger. Det er derfor viktig å ha et forum 
til å ta opp slike dilemmaer, og få mulighet til å drøfte seg 
frem til løsninger. Det er videre viktig at slike 
problemstillinger også legges frem for klienten slik at 
klientens synspunkter også vektlegges. Åpenhet overfor 
klienten er essensielt, hvis man ikke får til dette, vil klienten 
kunne oppleve booppfølgingen som en beslastende kontroll – 
ikke som bistand. 
 
Tina Ussing Bømler beskriver svært godt denne 
problemstillingen. Hun sier: ” Selv om det er brugeren, der 
bestemmer i eget hjem, så rummer den profesjonelles 
tilstedeværelse i brugerens eget hjem nogle kontroll- og 
tilsynsfunksjoner. Den prosfesjonelle kommer ikke som 
privatperson, men som profesjonell.” Videre påpeker hun: ” 
Når brugerne oppsøges i eget hjem, vil grensen mellom hjelp 
og overgreb, samt respekt for privatlivets fred være en 
hårfin balance, især hvis brugeren har svært ved at sige fra.” 
 

Booppfølging for enhver pris? 

Det er sentralt å understreke at booppfølging ikke gir noen 
garanti for at klient mestrer sitt boforhold. Selv med tett 
oppfølging kan det vise seg at klienten ikke makter å bo i 
den valgte boligløsningen, og faktisk trenger et annet tilbud. 
Det er viktig å drøfte grensegangen mellom tett booppfølging 
og institusjonspreg. Blir behovet så omfattende at klienten 

faktisk trenger et botiltak med bemanning, så er det riktig å 
velge dette, fremfor å øke booppfølgingsfrekvensen i 
boligen. Dette fordi klientens opplevelse av mestring blir 
svakere og motivasjonen kan forsvinne i takt med økt 
booppfølging. Dessuten vil det kunne oppleves som 
krenkende. Det er videre viktig i noen sammenhenger å 
kunne tilby alternative boligløsninger med mindre grad av 
oppfølging, men hvor klienten kan leve sitt ”skjeve” liv. 
 
For mange bostedsløse kan overgangen inn i egen bolig, 
særlig hvis det er en ordinær bolig, være krevende. Deres 
tidligere livsførsel må tilpasses nye krav. Noen har aldri 
ervervet seg den kompetansen tidligere, og trenger derfor 
bistand til en rekke ”små” og praktiske oppgaver. Deres 
tidligere overlevelsesstrategier fungerer dårlig i en ordinær 
bolig, og de må lære seg nye strategier. Mange opplever 
etter en tid at boligen øker deres opplevelse av isolasjon og 
ensomhet, og de kan føle at selve boforholdet blir en 
belastning. Deres nettverk og vaner blir ofte ansett som 
problematisk for naboene og reduserer derved deres 
mulighet for integrasjon. Det er derfor av betydning at man 
får i gang en god dialog rundt nettopp slike forhold så tidlig 
som mulig i boetableringen. Åpenhet om rusnivå, rusadferd, 
kriminell aktivitet/ prostitusjon, trafikk(besøk) i boligen må 
derfor etableres. 
 
Når man kommer frem til at en klient har behov for 
booppfølging, skal man sammen med klient utforme en 
samarbeidsavtale hvor praktiske og konkrete oppgaver 
nedtegnes. Samarbeidsavtalen må kontinuerlig evalueres og 
tilpasses endrede forhold eller nye behov. Den skal gi 
forutsigbarhet og trygghet for både klient og booppfølger. 
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10  Forebygge bostedsløshet 
 
En prioritert oppgave for Prosjekt Bostedsløse har vært 
arbeidet med å forebygge bostedsløshet, samt sikre tiltak og 
rutiner som besørger dette. 

Bistand og veiledning ved etablering i bolig 

Bistand og veiledning ved etablering i bolig var en tjeneste 
som Prosjekt Bostedsløse anbefalte ble lagt til Boligtorget i 
bydelen. I andre kommuner kan det imidlertid være mer 
hensiktsmessig å knytte tjenesten til for eksempel 
sosialkontor, evt. tillegge utvalgte stillinger dette mandatet. 
Tjenesten skal bistå med å opprette kontakt med utleiere 
(som godtar sosial garanti) og skal kunne følge med klienter 

på visning. Vi har erfart at det er viktig å forberede 
klientene på hva som vil skje og hva som forventes av dem i 
de ulike situasjonene som under visning, på møter og under 
kontraktsskriving. Dette innebærer å gi klienten individuelle 
råd for å forebygge usikkerhet. Det kan være viktig å gi råd 
med hensyn til ens framferd, påkledning, rus og medisinering 
etc. 
I samråd med sosialkontor bør det fremskaffes tolk i de 
tilfeller det er nødvendig.  
 

Iverksetting av økonomiske hjelpetiltak 

Vi har erfart at uoversiktlig og dårlig styrt økonomi er en av 
hovedårsakene til varsler om utkastelse og oppsigelse av 
leieforhold. Dette er situasjoner som skaper uro og utrygghet 
for klientene, og det bør derfor være en prioritert oppgave å 
arbeide systematisk med å etablere håndterbare økonomiske 
systemer. 
 
For mange klienter kan en forvaltningsordning jfr Lov om 
sosiale tjenester, bidra til å håndtere egen økonomi. I de 
fleste tilfeller vil frivillige ordninger være mest 
hensiktsmessig.  Men vi erfarer at noen klienter etter en tid 
sier opp den frivillige avtalen, og dermed reverseres 
habiliteringsprosessen. Tvungen forvaltning bør vurderes i de 
tilfeller der frivillige ordninger ikke fungerer, og gjentatte 
utkastelser medvirker til å redusere den enkeltes 
funksjonsnivå vesentlig. 
Råd og veiledning innebærer at man blant annet bistår 
klientene med å opprette enkle budsjetter. Vi ser at 
økonomisk planlegging i svært mange tilfeller er manglende. 
Som en del av en læringsprosess kan det være hensiktsmessig 
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og eksempelvis bistå klientene med innkjøp av matvarer, 
klær etc. Vi anbefaler at klientene oppretter autotrekk for å 
sikre at de ikke opparbeider seg restanser. 
I oppfølgingsarbeid kan det være hensiktsmessig å 
rutinemessig ha gjennomgang av klientens økonomi. Dette er 
god læring for klient. I tillegg bidrar det til at hjelper kan 
være i forkant, samt bistå i de tilfeller restanser 
forekommer. 
Mange klienter har gjennom en årrekke opparbeidet seg en 
omfattende gjeldsbyrde. Vi vet at mange opplever gjeld som 
et vesentlig hinder for motivasjon, og det skaper en høy grad 
av frustrasjon. Det er derfor viktig at man igangsetter 
forhandlinger om sanering, samt gjeldsforhandlinger så raskt 
som mulig. I Bydel St. Hanshaugen benytter vi bl.a. jurist 
tilknyttet Sosialtjenesten til dette formålet. 
Det økonomiske inntektsgrunnlaget for klienten må 
gjennomgås grundig. I mange tilfeller har klientene krav på 
andre økonomiske ytelser enn det de mottar, dette er 
oppgaver som må prioriteres i boligarbeidet. Økonomisk 
uavhengighet er en vesentlig faktor for å bli selvhjulpen. 
 
 

Prisnivå og selvhjulpenhet 

I Oslo har man et generelt høyt prisnivå på boliger, dog er 
det store variasjoner fra bydel til bydel. En av de 
utfordringene vi har møtt i forbindelse med bosetting og 
etablering av klienter, er spørsmålene relatert til pris og 
selvhjulpenhet for klient. Dette viser seg ofte å være 
problematisk, spesielt i de tilfeller klient ikke er berettiget 
bostøtte eller ikke har annet enn svært lav inntekt. Dette 

medfører at målet om selvhjulpenhet er urealistisk, og man 
får faktisk en situasjon hvor boligen blir en fattigdomsfelle. 
 
Når man er tvunget til å bosette pga for høyt prisnivå vil ofte 
klientene bli tvunget over i ny bydel. Dette innebærer at de 
østlige bydeler blir belastet med en tung og 
tjenestekrevende klientmasse. I tillegg til å være en 
følelsesmessig belastning for en klient å måtte flytte til ny 
bydel, med nye hjelpere og systemer, er det 
kostnadsdrivende å gjentatte ganger reetablere. Vi mener 
derfor det bør opprettes incitamentsystemer som gir 
bydelene en gevinstrealisering, slik at de velger å gi tilbud i 
egen bydel. 

Samarbeid med Namsmannsprosjektet 

Deltakere fra Prosjekt Bostedsløse har i prosjektperioden 
hatt jevnlige samarbeidsmøter med Namsmannsprosjektet. 
Dette prosjektet har i oppgave å redusere begjæringer og 
utkastelser. Formålet med vårt samarbeid har vært å 
utveksle erfaringer, kunnskap og metoder, samt modeller for 
arbeidet med denne type problemstillinger. Vi har blant 
annet jobbet med konkrete saker fra arbeidshverdagen som 
et utgangspunkt for diskusjoner og drøftelser.  
Erfaringene i den senere tid er at det ikke kun er de svakeste 
gruppene som dominerer i utkastelsesbildet, men at det er 
prisnivå, betalingsmoral og betalingsprioriteringer som setter 
mange mennesker i utkastelsesfare, selv om de ellers har de 
nødvendige inntekter. Løsninger på en del av disse 
problemene, ligger langt utenfor førstelinjens 
ansvarsområde. 
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Konflikthåndtering, strategi, metode og virkemidler 

I løpet av 2004 har Prosjekt Bostedsløse arbeidet med 
konflikthåndtering i de kommunale gårdene. Vi har gjennom 
oppslag, klagekasser og dirkete kontakt med beboerne, samt 
med boligforvalter fått kjennskap til ulike konflikter. 
Prosjektmedarbeidere har vært inne i en rekke enkeltsaker 
og utredet konfliktene, tatt kontakt med de involverte 
partene og meglet mellom dem for å komme frem til en 
løsning. 
I følge nye føringer for tildeling av kommunale boliger skal 
nå de mest marginaliserte gruppene prioriteres. Vi vet at 
disse gruppene i mindre grad er i stand til å mestre ulike 
nabosituasjoner og husordensregler, og dermed i økende 
grad står i fare for å komme opp i konflikter som de ikke 
makter å håndtere. 
 
Bosetting av disse gruppene skjer ofte i bomiljøer hvor 
mennesker med helt annen bakgrunn har bodd i lang tid. De 
”nye” gruppene man nå bosetter kan skape frykt og 
polarisering blant beboerne. I praksis kan slike 
nabokonflikter foregå i lang tid, uten at det blir tatt hånd om 
av verken bydel, boligeier, eller andre. Prosjekt Bostedsløse 
anbefaler at konfliktløsningsarbeid prioriteres av bydelen.  

Anbefaling med hensyn til å forebygge bostedsløshet 

Erfaringer fra våre naboland viser at man kan redusere faren 
for bostedsløsehet ved å arbeide systematisk med 
bomiljøene og de kommunale leietagerne. Både Finland og 
Danmark har arbeidet systematisk med å bedre bomiljøene i 
de kommunale gårdene. Bla har man etablert en tjeneste 
med gårdskonsulenter/ miljøarbeidere som arbeider både 
med enkeltsaker og hele bomiljøer. I dette arbeidet inngår 

konflikthåndtering, forhindre utkastelser, husleierestanser og 
bidra til å bedre det ytre bomiljøet. Dette har vist seg å gi 
gode resultater. Våre naboland påpeker at det har vært 
sentralt at denne funksjonen er lagt til boligeier, ikke 
sosialtjenesten. I følge våre finske kollegaer begrunner de 
dette med den enkelte beboers opplevelse av en ryddig 
rollefordeling. De forteller at beboerne anser det mer 
ydmykende å bli oppsøkt av en sosialtjeneste, enn en 
representant for utleier. Vi anbefaler derfor at 
konflikthåndtering og miljøarbeid blir lagt til boligtjenesten i 
bydelen, og i nært samarbeid med boligforvalter. 
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11  Boligkjedens utfordringer og 
mangler 

 
Prosjekt Bostedsløse i bydelen har startet opp utviklingen av 
en boligkjede med både lokale løsninger og byomfattende 
tilbud. Boligkjeden er langt fra fullstendig utviklet, og vi 
erfarer daglig at det er mange boligløsninger som bør 
utvikles, skal tilbudet av boliger tilfredsstille brukergruppens 
behov. Vi ser behovet for forskjellige boformer med ulik grad 
av bemanning og tilsyn. 
 

Samlokaliserte boliger 

Som tidligere nevnt er det en del av klientene som ønsker og 
trenger samlokaliserte boligløsninger. De ber om boliger som 
gir dem større felleskap enn det de får ved etablering i en 
ordinær leilighet. Fellesskapet de ønsker seg er i forhold til 
mennesker som de kan sammenligne seg med, eller føler 
aksept fra. Det er mange måter å utforme samlokaliserte 
boliger. Trappeoppgangsfelleskap, Svalegangsfelleskap eller 
Etasjefelleskap er alle boligløsninger som gir den samme 
”samboerformen”. Denne boligformen har ikke fellesarealer, 
og det vesentlige er at de ligger nær hverandre. Dette fordi 
det gir beboeren en økt følelse av trygghet og tilgang på et 
nettverk. Det er viktig når man setter sammen slike 
fellesskap, at man bosetter de klientene som tjener på 
felleskapsmuligheten. 
 

Boliger med fellesareal 

Andre boformer som klienter etterlyser er boliger med 
tilgang på fellesarealer. De ønsker seg en mykere overgang 
fra institusjonslignende boligformer til ordinær bolig. 
Fellesarealene gir dem en enklere tilgang på naboene enn for 
eksempel i Trappeoppgangsfellesskapet. De opplever å bo 
”sammen” med noen, samtidig som de har egne leiligheter 
de kan trekke seg tilbake til.  Ved etablering av denne 
boformen er det viktig å etablere rutiner og regler for bruk 
av fellesarealet. Dette fordi fellesarealet kan utvikle seg til å 
bli en negativ arena og forårsake konflikter. Noen beboere 
kan ta seg særlig til rette og utøve negativ dominans over 
andre beboere, eller arealet kan bli okkupert av bostedsløse 
utenfra. 
 

Integrerte boliger 

I motsetning til de tidligere nevnte løsningene, er det flere 
blant de vanskeligstilte som ønsker seg boliger langt fra ”sine 
egne”. De beskriver behovet for å få avstand til miljøet og 
kunne sette grenser. For noen er det nødvendig å ikke 
fortelle sitt nettverk hvor man bor. Disse boligene bør ligge i 
ordinære bomiljøer med en ikke altfor homogen 
beboergruppe fra før. Dette fordi mange av klientene våre 
har både et påfallende ytre og en spesiell adferd, noe som 
gjør at de raskt utmerker seg i miljøer med en svært 
homogen befolkning. 
Det har i flere år vært arbeidet med å selge ut de store 
kommunale boenhetene i Oslo, bla fordi de etter hvert har 
utviklet seg til å bli belastende både for nabolagene og den 
enkelte beboer. Dessuten vet vi at enkelte adresser er 
stigmatiserende, pga svært dårlig omdømme. 
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Skjeve hus 

Prosjektet har erfart at det er en tradisjon i det norske 
helse- og sosialapparatet å overbehandle, utskrive/ utkaste 
eller øke bemanningen når klienter har en vanskelig og 
kaotisk adferd. Dette fører ofte til en runddans mellom ulike 
institusjoner og tiltak, noe som sjelden gir klienten en 
bedret adferd eller en økt mestring av eget liv. Det er derfor 
viktig å finne frem til metoder i arbeidet som forhindrer 
disse prosessene. I mange tilfeller har klientene vært 
gjennom det meste av behandling og rehabilitering, og det 
blir en tilleggsbelastning å stille for store krav til endret 
adferd og vesentlig bedret funksjonsnivå. Prosjektet har 
derfor sett at det viktige å la de mest marginaliserte 
bostedsløse slippe krav til behandling og bedring, for å få tak 
over hodet. Vår erfaring er videre at førstelinje arbeiderne 
trenger trenging i å erkjenne når boliggjøring også dreier seg 
om å la folk få være i fred, samtidig som vi påser at de får 
den omsorgen de trenger. Det er ikke alltid en sammenheng 
mellom antall ansatte og hvor vellykket det enkelte 
boforhold blir. 
 
Vi har erfart at flere av de mest marginaliserte blant de 
bostedsløse, har behov for boligformer som gir skjerming mot 
nabolag og mulighet for å leve sine ”skjeve” liv, uten å 
vekke motvilje og forakt fra nabolaget. Oslo bør, i likhet 
med København og Trondheim, utvikle skjeve boliger. Denne 
boformen er svært godt egnet for klienter som sliter med 
dobbeltdiagnoser og problematisk adferd og dermed har en 
livsførsel og adferd som virker skremmende og usosial på 
samfunnet for øvrig. Skjeve boliger må etableres i områder 
som gir mulighet for skjerming, samtidig så må det ligge i 
byen eller være svært bynært. De klientgrupper slike boliger 

passer for er avhengig av tilgang til byen og dens tilbud. I de 
skjeve boligene er kravet til adferdstilpassning redusert 
og det sentrale blir å yte tilstrekkelig med oppfølging slik at 
man påser at de får de tjenester de har krav på – og behov 
for. 
 

 

Avlastningsenheter 

For en velfungerende boligkjede, som skal gi et tilbud til alle 
bostedsløse uansett hvilke problemer de sliter med, er det 
avgjørende å ha et veletablert og smidig samarbeid med 
både behandlingsinstitusjoner og avlastningsenheter. I 
perioder vil psykisk syke, aktive rusmiddelmisbrukere og 
dobbeltdiagnosene ha behov for behandling/korrigering for 
sine plager. Dette skjer også når de har tett booppfølging i 
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boligen. Prosjekt Bostedsløse vurderer at det derfor er 
hensiktsmessig å utforme avtaler om avlastningstilbud innen 
ulike behandlingssystemer. Rask innleggelse, snarlig 
medisinering eller hvile og avrusing styrker den enkeltes 
funksjonsnivå. Vi antar at på sikt vil dette bidra til å 
redusere innleggelser, dessuten er det en forutsetning for at 
disse klientgruppene skal makte å beholde en bolig over tid. 
 

Små institusjoner 

Prosjektet har erfart at noen av klientene har en 
funksjonssvikt og en adferd som medfører at de har behov 
for institusjonsløsninger med døgnbemanning. 
Rusmiddeletaten har slike enheter i dag, men mange av disse 
er store (mange beboere), noe flere av klientene opplever 
som belastende å bo i fordi trykket fra øvrige beboere blir 
stort og de opplever utrygghet. Det vil være ønskelig på sikt 
å utvikle mindre institusjoner, hvor klientene får tettere 
oppfølging og en mer forutsigbar bosituasjon. 
Videre vet vi at flere av de tyngst belastede klientene, blir 
eldre og dermed utvikler lidelser som krever pleie. Det bør 
derfor etableres institusjoner som tilrettelegges for dette. 
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12  Utfordringer i tjenestesystemet 
 
Siden Prosjekt Bostedsløse startet opp i 2001 har vi gjort oss 
mange tanker og erfaringer rundt integrasjon og bosetting av 
utstøtte grupper. Vi har savnet en debatt og en refleksjon 
rundt en rekke temaer. Grunnen til at vi har savnet dette er 
at det har vært lagt føringer og forventninger både i 
tjenesteapparatet og hos brukergruppene, omkring mål og 
resultater som vi ser kan være lite gunstig. Vår erfaring er at 
dette kan ha bidratt til å skape vel idealistiske målsettinger 
som det ikke har vært grundige refleksjoner rundt. I arbeidet 
fremover ønsker vi å utfordre både det politiske apparatet, 
og hjelpesystemet som helhet til å reflektere over 
problemstillinger som vil få betydning for de mål man setter 
seg fremover i forhold til arbeidet med å integrere de 
bostedsløse. 
 
I 2000 tok politikerne initiativ til en nasjonal dugnad for å 
bedre livsvilkårene for de svakest stilte i samfunnet bla med 
vekt på boliggjøring. Man satte da i gang et arbeid for å 
erverve seg kunnskap om hvordan man best skulle forhindre 
ytterligere marginalisering av allerede utsatte grupper. I 
forlengelsen av dette ble det blant annet foretatt en politisk 
beslutning om at rusmiddelmisbruk skulle anerkjennes som 
en somatisk lidelse, og ikke kun som et sosialt problem. 
Blant annet har det resultert i at man på det politiske nivå 
mente at rettighetene til denne gruppen ville ivaretas bedre 
innenfor helseapparatet. Dette innebar at ansvaret 
for/eierforholdet til brukergruppen ble lagt under 
Helsedepartementet, blant annet fordi man antok at dette 

ville utløse rettigheter som gruppen tidligere ikke hadde 
samme tilgang på. Vi mener at det er betimelig i 
forlengelsen av dette, å stille spørsmål ved hvorvidt det har 
gitt de ønskede resultater. 
 
Vår erfaring har vært at det raskt oppstår en 
interessekonflikt både i og mellom faggruppene og 
forvaltningsnivåene. I fagmiljøene har vi sett at det oppstår 
interessekonflikter i tilnærming og forståelse av denne 
gruppens særlige behov. Vi har erfart at i møte med både 
somatiske og psykiatriske behandlingsinstitusjoner blir vi 
møtt med manglende forståelse for behovet av et tett og 
forpliktende samarbeid rundt den enkelte. Noe av dette kan 
forklares med at de behandlende instansene ikke lenger har 
ansvaret, når pasienten oppfattes som tilstrekkelig 
behandlet, og at de økonomiske rammevilkårene blir førende 
for at man foretar en utskriving uten å ha sikret at nødvendig 
hjelpeapparat er påkoblet. Dessuten ser vi at holdningene til   
gruppen rusmiddelmisbrukere og dobbeltdiagnoser bærer 
preg av manglende forståelse for disse lidelsens særegne 
karakter. Det eksisterer fortsatt en tydelig forskjell i 
holdning til det selvpåførte og det uforskyldte sykdomsbilde. 
Dette er en stor utfordring i helse- og sosialapparatet, og vi 
antar at det vil ta tid å endre denne holdningen. Ikke minst 
etter at også andre ”selvforskyldte” lidelser som fedme, 
røykerelaterte lidelser etc blir skambelagte og beskrives som 
samfunnsbelastende. 
 
Vi møter stadig argumentasjonen omkring den rusutløste 
psykose som en forklaring på at man ikke kan gi et adekvat 
tilbud innenfor psykiatrien. Denne fragmenteringen av et 
sykdomsbilde medvirker til å forhindre den nødvendige og 
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helhetlige behandlingen. Videre ser vi at ved utskriving fra 
somatiske behandlingsenheter blir pasienten sendt hjem til 
et manglende oppfølgings- og behandlingstilbud. Noe av 
dette kan forebygges ved å etablere et tettere og bedre 
kommunikasjonssystem mellom 1. og 2. linje i 
behandlingsapparatet. Det er i tillegg viktig å bemerke at 
denne gruppens særtrekk fordrer en annen måte å håndtere 
utskrivelser på. Deres atferd er svært ofte uforutsigbar, 
hvilket innebærer at pasienten ofte impulsivt avslutter 
behandlingsoppholdet.  Påkobling må derfor foretas i det 
sykdomsbilde er avklart, eller i det pasienten velger å gå. 
Dessuten vet vi at det apparatet som skal være utviklet i 
kommunen ikke er fullstendig etablert. Det er en 
kjensgjerning at disse gruppene savner et ettervern og en 
oppfølging som forlengelse av et behandlingsopplegg. Med en 
stram kommuneøkonomi kan man tenke seg at det oppstår 
en interessekonflikt mellom nivåene i forhold til når ansvar 
oppstår og avsluttes. 
 
Det er videre interessant å se at selv om man er på samme 
forvaltningsnivå, brukes lovverket som en begrunnelse for å 
skyve klienten over i et annet behandlingssystem. For 
eksempel har vi erfart at ved vurdering av tvangsinnleggelse 
oppstår det diskusjon mellom psykiatrien og sosialapparat 
om hvilke lovverk som er mest hensiktsmessig å benytte, for 
å kunne holde pasienten/ klienten lenge nok til å gi en god 
avklaring og en adekvat behandling. 
 
Et annet dilemma i arbeidet med å utvikle metoder og 
modeller for å bosette de hjemløse, er at vi i liten grad har 
maktet å nå de gruppene som ikke selv makter å ha kontakt 
med hjelpeapparatet. Vi har gjennom en omfattende 

intervjuundersøkelse forsøkt å kartlegge hvilke deler av 
hjelpesystemet som har kontakt med dem vi omtaler som 
”posefolket”. Med det mener vi den gruppen klienter som i 
tillegg til å være bostedsløse ikke er i stand til – eller 
opplever seg tjent med – å forholde seg til de systemer og 
strukturer som et gjennomregulert velferdssamfunn er. 
Preben Brandt beskriver denne gruppen som de usynlige som 
lever blant oss uten å påkalle vår oppmerksomhet. 
Under kartleggingen fant vi at den eneste instans som hadde 
en viss oversikt over, og også arbeider med denne gruppen, 
var Frelsesarmeen. De anslår gruppen i Oslo til å omfatte ca 
15 til 30 personer. Vi ser det som en stor utfordring å utvikle 
metoder for å gi denne gruppen verdige tilbud. Behovet for 
en oppsøkende tjeneste med psykiatrisk kompetanse som kan 
utvike en metode for å arbeide med denne gruppen er 
nødvendig. 
 
En annen og langt større gruppe blant de bostedsløse er de 
dobbeltdiagnosene som har kontakt med hjelpeapparatet, og 
da særlig rustjenesten, men som periodevis viser en adferd 
som vanskeliggjør tilbud til dem. Mange av dem har 
udiagnostiserte og ubehandlede psykiske lidelser kombinert 
med et ukritisk og ukontrollert rusmiddelmisbruk. De har 
derfor også økt risiko for å pådra seg somatiske sykdommer. 
Vi har erfart at for denne gruppen er behandlingstilbudet og 
metodikken dårlig utviklet. Dette medfører at de skyves 
mellom systemene, og de avvises svært ofte av hele 
apparatet. Når akutte psykoser oppstår, og behovet for 
behandling melder seg, er det vanskelig å få dem innlagt. I 
mange situasjoner må politiet til slutt tilkalles for å bistå 
førstelinjen med en fremstilling for innleggelse. Dersom man 
ikke får en innleggelse av klienten er det politiet som blir 
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siste skanse, og de erfarer ofte å måtte forsøke å ivareta 
dem i et system som både har begrenset kapasitet og ikke er 
beregnet til å behandle psykoser. 
Vi ser det derfor som helt sentralt at det utvikles tjenester 
og metoder som bedre ivaretar denne gruppen i slike 
situasjoner. 
 
Gjennom intervjuer av ulike aktører som arbeider med vår 
målgruppe, har flere gitt uttrykk for frustrasjon over det de 
opplever som et lite helhetlig tjenestetilbud fra psykiatrien. 
I tilfeller der man ser behov for en akutt vurdering av en 
klients psykiske tilstand, oppfatter man det som en stor 
utfordring at fremstillingene blir foretatt av de ulike DPS kun 
mellom kl. 09-13 på hverdagene. Psykiatrisk vakttjeneste 
åpner først kl. 16, og stenger kl. 24 alle hverdager, og i 
helgene er åpningstidene fra kl. 08 til 24. I prinsippet skal 
leger ved Legevakten gjøre øvrige vurderinger i det 
tidsrommet der psykiatriske tjenester ikke er tilgjengelig. 
Hjelpeapparatet opplever imidlertid at dette ikke skjer i 
praksis, og resultatet blir ofte at man må la klientene gå ut 
på gaten igjen. Dette oppleves som svært lite 
tilfredsstillende. 
 
Vi mener Oslo står overfor en stor utfordring i forhold til å 
etablere tilbud til menn, og i særdeleshet for den eldste 
brukergruppen. Med bakgrunn i at menn dominerer 
statistikken i forhold til risiko, samt faktisk bostedsløshet, er 
det et paradoks at denne gruppen ikke har bedre tilbud. I 
dag er det få tiltak og tilbud forbeholdt menn, og dette er 
like gjeldende uansett nivå. Derimot har man for kvinner 
opprettet flere særtiltak, som blant annet institusjon for 
personer med de mest kompliserte dobbeltdiagnosene, samt 

et godt utbygd akuttapparat. Vi har ikke tilsvarende for 
menn og legger til at de tjenestene som tidligere eksisterte, 
i dag er nedlagt. For eksempel arbeides det i følge PRO-
senteret ikke lenger med mannlig prostitusjon. Dette er 
naturligvis ikke en følge av manglende behov. 
 
I arbeidet med de utstøtte gruppene er det nødvendig at 
flere ulike faggrupper samarbeider om tiltakene rundt den 
enkelte klient. Hjelperne har ulikt fokus, og bærer i ulik grad 
preg av spesialisering. Vi mener at dette gir store 
utfordringer i forhold til håndteringen av taushetsplikten. En 
analyse av hvorvidt taushetsplikten tidvis kan være til hinder 
for gode arbeidsmetoder og kommunikasjon er viktig. 
Taushetsplikten fungerer ikke alltid som et verktøy for å 
beskytte klienten, men kan også benyttes til å fordekke egen 
kompetanse og innsats. Gode rutiner i forhold til 
taushetserklæringer er viktig, men vel så viktig er det at 
taushetsplikten må håndteres på en pragmatisk måte som 
ikke tilslører aktørenes arbeid og metoder. 
 
Vi ser utfordringene med å integrere nye grupper i allerede 
eksisterende tjenestetilbud. Det har vært et mål i prosjekt 
bostedsløse å sikre at de utstøtte gruppene mottar de samme 
tjenestene, som den øvrige befolkningen tilgodesees med. 
Dette er i tråd med den integrasjonstenkningen og det 
normaliseringsbehovet som følger av de verdier som er uttalt 
i samfunnet. For oss er det derfor et dilemma, og vi mener 
det bør være en pågående diskusjon hvorvidt det er våre 
behov for normalitet som projiseres gjennom klientgruppen. 
Det bør derfor reflekteres over om de tilbudene vi utformer 
faktisk samsvarer med brukergruppenes behov og faktiske 
ønsker. For flere av våre brukere opplever selve 
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normaliseringskravet som en utstøtningsmekanisme i seg 
selv. I sin ytterste konsekvens kan opplevelsen av 
stigmatisering forsterkes gjennom kravet til normalisering. 
Dersom alternativene for disse gruppene ikke tilpasses i 
større grad til de særegenheter som er karakteristiske ved 
deres livsførsel, vil bistanden i mange tilfeller spille fallitt. 
Avviket står alltid i kontrast til normaliseringskravet. Vi 
oppfatter det som viktig å diskutere avviketes funksjon i et 
rikt velferdssamfunn. Det kan fungere som en korreks til de 
uttalte verdiene vi som samfunn setter, og det kan i tillegg 
oppfattes som en påminnelse om et stort behov for fortsatt 
diskusjon rundt vår velferdspolitikk. 
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13  Oppsummering 
 
Prosjekt Bostedsløse i Bydel St. Hanshaugen har startet opp 
utviklingen av en boligkjede med både bydelsspesifikke og 
byomfattende boligtilbud for bostedsløse. 
 
Bydelens boligkjede tar utgangspunkt i kjedemodellen, men 
har valgt å integrere elementer fra både 
normaliseringsmodellen og trappetinnsmodellen. Dette for å 
tilfredsstille den store og sammensatte målgruppen vårt 
arbeid har vært rettet mot.  
I Bydel St. Hanshaugen har boligmodellen blitt utviklet i en 
allerede eksisterende organisasjonsstruktur, hvor målet har 
vært å implementere arbeidet med de bostedsløse i det 
øvrige arbeidet som utøves overfor vanskeligstilte grupper i 
bydelen. 
Det har vært naturlig å benytte de tiltak og tjenester som 
allerede er utviklet i Oslo for ulike grupper vanskeligstilte, i 
arbeidet med boliggjøringen. Dette har vært 
Rusmiddeletatens tiltak og tjenester, de frivillige 
organisasjonenes tiltak og boliger og Oslopsykiatriens tilbud 
og institusjoner. 
 
Modellen vi har utviklet tar utgangspunkt i kartlegging av den 
enkelte bostedsløse, for å finne frem til de boligløsninger og 
tjenester den enkelte har behov for, og kan nyttiggjøre seg. 
Vi har i den sammenheng utviklet et kartleggingsverktøy. 
I prosjektperioden er en del tjenester blitt etablert i 
bydelen, hvor formålet har vært å sikre de bostedsløse de 
tilbud og tjenester de har behov for. Et tverrfaglig 

boligtildelingsteam er blitt etablert for å sikre at de 
kommunale boligene blir tildelt de mest trengende 
bostedsløse. Videre har vi etablert et boligtorg hvis funksjon 
har vært å sikre tilstrekkelig tilgang på boliger ved å 
etablere et kontaktnett av profesjonelle og private utleiere. 
Prosjektet så behovet for et samarbeidsforum i arbeidet med 
boligkjeden og startet opp boligkjedeforum. Forumet har 
hatt som mål å fremme felles fokus og forståelse for de 
bostedsløses særlige problemer og behov.  
Vi har erfart at i arbeidet med de bostedsløse, var det særlig 
tre grupper som ikke tidligere hadde mottatt den bistanden 
som andre vanskeligstilte grupper har fått i forhold til bolig 
og tjenester. Disse var rusmiddelmisbrukere, mennesker med 
dobbeltdiagnoser og flyktninger. Vi har derfor hatt et særlig 
fokus på å få disse gruppene inkludert i tjenesteapparatet. 
Prosjektet har arbeidet med å utvikle metoder for 
booppfølging, med et særlig fokus på de nevnte gruppene. 
Det har også vært viktig å få etablert rutiner i 
tjenesteapparatet som sikrer bostedsløse rask avklaring, 
kartlegging og boligetablering eller et behandlingstilbud. 
 
Vår erfaring har vært at mange av de bostedsløse har store 
og sammensatte problemer som krever at ulike tjenester og 
etater samarbeider rundt den enkelte. Vi har prøvet ut ulike 
samarbeidsformer og erfart at ikke alle klienter mestrer og 
er tjent med, de samme samarbeidsmetodene. I mange saker 
er ansvarsgrupper og samarbeidsgrupper en god og 
hensiktsmessig metode, mens i andre saker har vi sett at 
klienten er best tjent med å få en koordinator å forholde seg 
til. Dennes oppgave er å trekke i trådene, påse at de 
nødvendige tjenestene og den rette behandlingen kommer i 
gang og bistå klienten under hele prosessen. 
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Prosjekt Bostedsløse i Bydel St. Hanshaugen har bestått av 
en prosjektleder og fire prosjektmedarbeidere. Tre av 
stillingene har vært finansiert av midler fra Husbanken, to 
med midler fra Sosial- og helsedirektoratet. 
Alle, inkludert prosjektleder, har arbeidet direkte med 
brukergruppene. Dette har vi erfart har vært av sentral 
betydningen i utviklingen av boligløsninger og tjenester for 
de bostedsløse. 
Det er klientene som har vært våre viktigste rådgivere og 
”læremestere” under arbeidet med å finne frem til de rette 
tilbudene.  
De har lært oss viktigheten av å etablere stabile tillitsfulle 
relasjoner og være fleksible både med hensyn til de 
tjenester som påkobles, og de boligløsninger man tilbyr. En 
kaotisk virkelighet må møtes med fleksibilitet og toleranse 
fra det tjenesteapparatet som skal gi de bostedsløse et 
tilbud. 
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