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PROSJEKT BOSTEDSLØSE - SLUTTRAPPORT FRA OSLO KOMMUN E 
 
Oslo kommune avgir med denne redegjørelsen med vedlegg sluttrapport for sin deltagelse i det 
nasjonal Prosjekt bostedsløse. 

1. Oppsummering/ Kortversjon  
 
Oslo kommune har deltatt med fire delprosjekter i Prosjekt bostedsløse; 
 
Prosjekt bostedsløse i Bydel St. Hanshaugen. 
Informasjonsprosjektet, Helse- og velferdsetaten 
Prosjekt store bostedsløse barnefamilier, Helse- og velferdsetaten 
Botrenings- og kvalifiseringsprosjekt for bostedsløs ungdom med minoritetsbakgrunn, Helse- 
og velferdsetaten 
 
Det foreligger en sluttrapport fra hvert av delprosjektene, jf vedlegg 1-4. Sluttrapportene gir en 
grundigere gjennomgang av hvert enkelt delprosjekt. 
 
Denne redegjørelsen tar sikte på å gi en kortfattet oversikt over Oslo kommunes deltagelse i 
prosjektet. Hovedvekten i denne redegjørelsen legges på helheten i Oslos deltagelse og arbeid 
med boligtiltak for vanskeligstilte. For mer detaljerte redegjørelser for hvert enkelt delprosjekt 
vises til rapportene fra disse. 
 
I denne redegjørelsen gjengis en rekke erfaringer/resultater/synspunkter/anbefalinger fra 
delprosjektene. Sluttrapporteringen er p.t. ikke behandlet av politiske organer i Oslo kommune. 
Det er derfor ikke gitt at Oslo kommune vil følge alle anbefalinger eller innta de samme 
synspunkter som kommer fra delprosjektene. 
 

2. Prosjektets organer 

Forankring i kommunen/organisasjonen 

Hvert delprosjekt har hatt en prosjektleder. Pga sykdom har imidlertid to av prosjektene i 
Helse- og velferdsetaten fra august 2003 hatt felles prosjektleder.  
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I tillegg har Oslo kommune hatt en sentral prosjektkoordinator. Denne har vært plassert i 
Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester. Nærmere opplysninger om forankring innad i 
Bydels St. Hanshaugen/Helse- og velferdsetaten fremkommer av rapportene fra delprosjektene. 

Styringsgruppe 

Styringsgruppen har bestått av følgende personer; 
Morten Mjelve, Oslo kommune, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester, 
sosialtjenestesjef 
Mari Jerman, Oslo kommune, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester, rådgiver 
(prosjektkoordinator) 
Lilleba Fauske, Oslo kommune, Rusmiddeletaten, direktør 
Sven Bue Berger, Oslo kommune, Bydel St. Hanshaugen, avdelingssjef 
Ellen Kobro, Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten, avdelingsdirektør 
Bård Øistensen; Husbanken, regiondirektør. 
 
Fra 01.01.2004 trådte Mari Jerman ut av styringsgruppen. I stedet tiltrådte; 
Harald Nævdal, Oslo kommune, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester, 
spesialrådgiver. Nævdal overtok samtidig som prosjektkoordinator.  
 
Styringsgruppens mandat har vært å legge overordnede føringer for utviklingen av Oslos 
metoder og modeller i tilknytning til det nasjonale prosjektet og sørge for forsvarlig fremdrift 
av kommunens delprosjekter. Styringsgruppen skulle videre drøfte og avklare prinsipielle 
problemstillinger, lage innstilling til fordeling av midler og sørge for nødvendig 
politisk/administrativ forankring for utvikling av kommunens delprosjekter. Styringsgruppen 
skulle videre legge til rette for tverrfaglig kontakt mellomkommunale virksomheter og andre 
aktører, og legge vekt på å få dokumentert at Oslo er i en særstilling og har helt spesielle behov 
når det gjelder bostedsløshetsproblematikk.   

Andre organer og personalressurser i delprosjektene 

• Det er i prosjektperioden avholdt jevnlige møter mellom prosjektkoordinator og 
delprosjektlederne. Møtene har fungert som en arena for erfaringsutveksling og 
samarbeid mellom kommunens delprosjekter. 

 
• 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. De organer som har vært opprettet i 
delprosjektet inngikk i tiltakene, og er beskrevet i avsnitt 4. 

 
• Informasjonsprosjektet, Helse- og velferdsetaten. Prosjektet har bestått av en 

prosjektleder. Det har vært en intern styringsgruppe i Helse- og velferdsetaten. 
 

• Prosjekt store bostedsløse barnefamilier, Helse- og velferdsetaten 
Prosjektet hadde 1 ½ årsverk. Dette ble etter hvert redusert pga sykdom og 
svangerskapspermisjon. Det har vært vurdert som nødvendig med en fleksibel utnyttelse 
av personalressursene i dette prosjektet og i ungdomsprosjektet. Prosjektene har i 
perioder hatt to personer på tiltak gjennom A-etat. Prosjektet har hatt en intern 
styringsgruppe i Helse- og velferdsetaten. Fire bydeler var samarbeidspartnere for 
prosjektet. Hver bydel opprettet en prosjektgruppe. I tillegg ble det opprettet en 
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nettverksgruppe med eksterne aktører; Husbanken, Primærmedisinsk verksted, 
Ressurssenter for somaliske kvinner og Somalisk velferdsforening.  

 
• Botrenings- og kvalifiseringsprosjekt for bostedsløs ungdom med minoritetsbakgrunn, 

Helse- og velferdsetaten. Prosjektet hadde 3 ½ årsverk, se for øvrig under 
familieprosjektet. Foruten intern styringsgruppe i Helse- og velferdsetaten har det vært 
opprettet arbeidsgrupper i hver av de samarbeidende bydelene. 

 

Fremtidig organisering 

Samarbeidsorganene som sådan ble opphevet ved avslutningen av prosjektet. 
Samarbeidsorganene har likevel bidratt til å bygge nye relasjoner, som i noen tilfeller kan bli 
videreført, om enn i en annen formell tilknytning.  
 
Ut over dette er målsettingen at prosjektets erfaringer, modeller og tiltak i størst mulig grad skal 
integreres i det ordinære tjenesteapparatet. 
 

3. Prosjektets planer 

Oslo kommunes opprinnelige søknader ble ikke innvilget. Ny søknad ble utformet, og ved 
oppstarten av prosjektet deltok kommunen med Bydel St. Hanshaugens delprosjekt.  
 
I januar 2002 ble det søkt om midler til ytterligere tre delprosjekter, i regi av Helse- og 
velferdsetaten (den gang Boligvirkemiddeletaten). Det ble bevilget tilskudd til prosjektene, men 
da tilskuddet var lavere enn stipulerte kostnader måtte opprinnelige planer omarbeides. Ny 
prosjektskisse ble godkjent medio mai 2003. 
 
Detaljer om nødvendige justeringer under veis, og samsvar mellom prosjektplan og 
måloppnåelse er nærmere omtalt under det enkelte delprosjektet. 
 

4. Prosjektets tiltak og erfaringer 

4.1 Prosjekt bostedsløse i Bydel St. Hanshaugen  
 
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 arbeid har vært rettet mot.  
 
Boligmodellen er 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. I 
tillegg er noen nye tiltak kommet til i prosjektperioden, jf avsnitt 7. 
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Modellen 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. Det er 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; 

• Boligtildelingsteam; Et tverrfaglig team for å sikre at de kommunale boligene blir tildelt 
de mest trengende bostedsløse.  

• Boligtorget: Skal sikre tilstrekkelig tilgang på boliger ved å etablere et kontaktnett av 
profesjonelle og private utleiere. 

• Boligkjedeforum; Forumet har hatt som mål å fremme felles fokus og forståelse for de 
bostedsløses særlige problemer og behov.  

• Booppfølging av grupper som tidligere ikke har mottatt en slik tjeneste 
(dobbeltdiagnoser, rusmisbrukere og flyktninger). 

• Kollektivene i Nedre Ullevål; To bokollektiver med plass til tre beboere i hver. Avtaler 
etter husleieloven § 11-2. Det ytes veiledning både individuelt og i grupper. Erfaringene 
har vært delte. Både personsammensetning og antall personer har gitt problemer. 

 
Etter delprosjektets erfaring 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. En 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. 
 
Deprosjektets erfaring har vært at mange av de bostedsløse har store og sammensatte problemer 
som krever at ulike tjenester og etater samarbeider rundt den enkelte. En har derfor prøvet ut 
ulike samarbeidsformer. For mange klienter er ansvarsgrupper og samarbeidsgrupper en god og 
hensiktsmessig metode, mens andre klienten er best tjent med å få én 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. 
 
Alle, inkludert prosjektleder, har arbeidet direkte med brukergruppene. Dette har vært av 
sentral betydning i utviklingen av boligløsninger og tjenester for de bostedsløse. 
Det er klientene som har vært prosjektets viktigste rådgivere og ”læremestere” under arbeidet 
med å finne frem til de rette tilbudene.  
 
For en mer detaljert fremstilling henvises til vedlegg 1.  
 

4.2 Informasjonsprosjektet, Helse- og velferdsetaten 

Informasjon, erfarings- og kunnskapsformidlingen har hovedsakelig foregått via Internett. I den 
sammenhengen ble www.bostedsloshet.no etablert som et informasjonssenter for ulik kunnskap 
om arbeidet med bostedsløshet i Norge, med hovedfokus på det arbeidet som ble utført i 
delprosjektene i Prosjekt bostedsløse. Informasjonsprosjektets nettsted har blitt meget godt 
mottatt og antall besøk har steget jevnt i perioden. Enkelte måneder har www.bostedsloshet.no 
hatt i underkant av 500 besøk.  
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På grunn av den gode mottagelsen skal www.bostedsloshet.no fortsette å være i drift, men i noe 
endret form og omfang. Erfaringene med nettstedet så langt og tilbakemeldingene fra publikum 
har vist at det var et stort behov for et nettsted hvor informasjon knyttet til arbeidet med 
bostedsløshet var godt tilgjengelig.  
 
For en mer detaljert fremstilling henvises til vedlegg 2. 
 

4.3 Prosjekt store bostedsløse barnefamilier, Helse- og velferdsetaten 

Prosjektet var begrenset til store barnefamilier med etnisk minoritetsbakgrunn, med tre barn 
eller flere, som hadde tilhørighet i Oslo og som bydelene ikke hadde lykkes med å bosette.  
 
Målsettingen var, i nært samarbeid med deltagende bydeler, å utvikle modeller for bosetting og 
oppfølging av store barnefamilier ved hjelp av boligmarkedet og eksisterende boligsosiale 
virkemidler og tjenestetilbud. Det var lagt opp til maksimal utnyttelse av det private 
leiemarkedet og ordinære personrettede virkemidler. Øvrige tiltak og virkemidler:  

• Kartlegging, erfaringsformidling 
• Etablering av nettverksgruppe  
• Utvikling av metoder for bosetting og individuell oppfølging overfor målgruppen 
• Utvikling av et nettbasert læringsprogram 
• Etablering av Minoritetsrådgivere 

 
Familiene i prosjektet oppgir å ha flyttet fra to til ni ganger etter ankomst Norge. Bydelene 
oppgir at mange store barnefamilier får avslag på sine søknader om kommunal boligtildeling. 
Noen av søkerne oppfyller ikke kriteriene men i all hovedsak blir avslagene fattet fordi 
bydelene ikke disponerer nok store boliger.   
 
Prosjektet arbeidet gjennom hele prosjektperioden bevisst for å benytte og prøve ut effekten av 
Husbankens ordinære ordninger. Bydelene fikk bistand med å behandle innkomne 
lånesøknader og kjøper fikk hjelp i kjøpsprosessen; visningsassistanse osv.  
 
Tre av de 19 familiene i prosjektet har så langt kjøpt egen bolig. Prosjektet vurderer lav inntekt, 
bruk av namsmannens satser for vurdering av livsopphold, behov for høyt tilskudd og fravær av 
statlig bostøtte som sentrale elementer for at ikke flere familier kan kjøpe egen bolig.  
 
Oppfølgingstilbudet var basert på en løsningsfokusert tilnærming, med stor grad av involvering 
av de aktuelle familiene. Prosjektets språk- og kulturkompetanse var viktige element for å 
oppnå dialog og samarbeid med familiene for å nå ønsket mål.  Prosjektet viser at det gjennom 
å tilrettelegge et oppfølgingstilbud tilpasset målgruppens ønsker og behov er mulig å etablere et 
samarbeid med de aller fleste familier med minoritetsbakgrunn. 

 
Prosjektet anbefaler at det utvikles en kommunal strategi for å samordne framtidige prosjekter 
og tiltak rettet mot målgruppa for å legge til rette for integrering gjennom stabile botilbud.  
 
For en mer detaljert fremstilling henvises til vedlegg 3. 
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4.4 Botrenings- og kvalifiseringsprosjekt for bostedsløs ungdom med minoritetsbakgrunn, 
Helse- og velferdsetaten 

Ungdomsprosjektet ”Veien til egen bolig” har henvendt seg til gruppen bostedsløse unge i 
alderen 17 – 23 år med minoritetsbakgrunn. Prosjektet har konsentrert sin oppmerksomhet mot 
unge med bakgrunn fra Asia og Afrika.  
 
Ungdomsprosjektet har samarbeidet med fire utvalgte bydeler. All rekruttering av ungdommer 
til prosjektet har vært formidlet av bydelens sosial- og barneverntjenester.  
 
Ungdomsprosjektet har vært organisert som et treningsprogram med fire hovedarenaer for 
trening: Botrening, Opplæring, Sysselsetting og Nettverksbygging (”de fire ben”). Prosjektet 
har drevet kompetansetrening ved å inngå en samarbeidsavtale mellom beboerne/ungdommen 
og en booppfølger. Den praktiske gjennomføringen av både kartlegging og koordinering samt 
botrening har vært forestått av booppfølgere i treningsboliger. Treningsboligene har vært 
organisert som bokollektiv. Ungdommene har tegnet midlertidig kontrakt etter husleielovens § 
11-2. Det er også utarbeidet egne husordensregler. 
 
Prosjektet har tatt utgangspunkt i løsningsfokusert tilnærming (LØFT) for 
metodeutviklingsarbeidet og kjedemodellen for modellutviklingsarbeidet. 
Prosjektmedarbeiderne har arbeidet med nærmiljøet og vært i dialog med både naboer og 
borettslagets styrer. Det har gjennom denne kontakten vist seg at ikke alle klager som har vært 
rettet mot beboerne i kollektivet har vært berettiget og at dette har kunnet avklares tidlig og 
dermed bidratt til at problemene har blitt løst på effektiv måte.   
 
Prosjektet har fra 2002 til 2004 fulgt opp totalt 22 ungdommer. 20 av disse flyttet inn i bolig. 
Ca halvparten av ungdommene hadde bodd i institusjoner, og noe under halvparten hos familie 
eller venner. Ved innflytting i prosjektet var ca. halvparten av ungdommene i en eller annen 
form for beskjeftigelse. Ungdommene har i snitt bodd i prosjektboligen i ca. 9 mnd. Ved 
avslutning av prosjektet vil 15 av 20 ungdommer være i en ordnet bosituasjon. 
 
Det ser ikke ut til at prosjektet har klart å fange opp de unge med kortest botid i Norge. Dette er 
en gruppe som etter prosjektets erfaring ikke henvender seg til bydelens sosialkontorer med 
spørsmål om hjelp til bolig. 
 
Den kollektive boformen stiller store krav til medlemmene i gruppen. Prosjektet har vurdert 
bokollektiv som uegnet boform for botrening dersom beboerne ikke får anledning til å velge 
hverandre eller at det er flere bokollektiv å velge mellom. 
 
Lån og tilskuddsordningene vil ikke være tilgjenglige for prosjektets målgruppe, fordi de 
mangler stabil inntekt og egenkapital. De mangler også ofte et nettverk og støtteapparat som 
kan veilede dem om hva det vil være lønnsomt å foreta seg på boligmarkedet. For disse 
ungdommene vil det derfor i første rekke være aktuelt å hjelpe med kompetanse og veiledning.  
 
I to av bokollektivene har det vært bosatt en voksen beboer. Erfaringene med dette er delte. 
Flere av ungdommene har reagert negativt, mens ordningen har fungert som et positivt 
bindeledd mellom bokollektivet, naboene og borettslaget. Delprosjektet mener at ordningen 
avhenger av at voksenpersonen er akseptert av gruppen og at språk og kultur lar seg forene. 
 
For en mer detaljert fremstilling henvises til vedlegg 4. 
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5. Plan for å motvirke og forebygge bostedsløshet 

Oslo kommune har de senere årene arbeidet aktivt med overordnede planer og strategier for å 
bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er vedtatt en rekke saker, og mål og strategier er på 
noen punkter blitt justert under veis.  
 
Oslo kommune har lagt vekt på et helhetlig perspektiv i arbeidet. Det er derfor tatt 
utgangspunkt i de generelle problemene på boligmarkedet for personer som ikke selv klarer å 
ivareta sine interesser, uavhengig av om disse faller inn under definisjonen ”bostedsløs” eller 
ikke. Dette er gjort for å kunne se både problemer og virkemidler i en bredere sammenheng enn 
kun dem som faller inn under definisjonen ”bostedsløs”. Uten et slikt helhetsperspektiv har en 
sett en fare for at tiltak for noen grupper vil være fraværende, for at sammenhengen mellom 
tiltakene vil mangle, og at manglende mobilitet mellom tiltakene kan føre til propper i 
systemet. Det er likevel laget enkelte saker på mer avgrensede områder, for å utforme tiltak og 
eventuelt justere målsettinger.  
 
Dette innebærer at Oslo kommunes planer for å motvirke og forebygge bostedsløshet er 
integrert i mer omfattende mål- og strategiformuleringer.  
 
Det har videre vært satset på langsiktighet i dette arbeidet. Dette har vært viktig med sikte på å 
oppnå mer enn kortsiktige resultater ut fra en gitt akutt situasjon. Dels har det vært viktig fordi 
problemene er sammensatte og kompliserte, og derfor krever langsiktig arbeid.  
 
18.12.1997 avga byrådet ”Sosialt boligprogram”, byrådssak 499/97, jf vedlegg 5. Denne 
omhandlet strakstiltak for akutt bostedsløse. De akutte problemene i 1997 var først og fremst 
knyttet til et stort antall barnefamilier i døgnovernattingssteder. Ved to anledninger ble det stilt 
til sammen 70 boliger til disposisjon for å bosette barnefamilier som oppholdt seg i 
døgnovernatting. Dette løste problemene på kort sikt. Etter kort tid var det igjen et stort antall 
barnefamilier i døgnovernatting og andre midlertidige tilbud. 
 
Sosialt boligprogram ble i 1998 fulgt opp av ”Sosialt boligprogram II”, byrådssak 280/98 av 
10.08.1998 (vedlegg 6), som ble behandlet av bystyret 05.05.1999, sak 286. Denne saken 
omhandlet mål og mer langsiktige strategier. 
 
I 1999 fremmet byrådet sak om ”Avtale om kvalitetskrav ved døgnovernattingssteder” 
(byrådssak 140/99). Bystyret behandlet saken 22.06.1999, sak 425. Her ble det fattet vedtak om 
kvalitetskrav som skal ligge til grunn når sosialtjenesten skal betale for oppholdet ved 
døgnovernattingssteder. Kravene har senere dannet grunnlag for nasjonale kvalitetskrav. 
 
Kommunens mål og strategier vedrørende bruk av døgnovernatting er også behandlet av 
byrådet og bystyret senere. Byrådet fremmet 08.05.2001 saken ”Sosialtjenestens bruk av 
døgnovernatting”, byrådssak 114/01. Denne ble behandlet av bystyret 20.06.2001, sak 291. Her 
ble det vedtatt både mål og hovedstrategi for kommunens arbeid med døgnovernattingstilbud. 
Bystyret behandlet 19.03.2002 et privat forslag om ”avvikling av bruken av hospits”, sak 92. 
Her ble det tidligere vedtatte målet noe justert.  
 
Byrådet fremmet 30.07.2002 bystyremelding nr 3/2002 ”Et inkluderende Oslo – strategier for 
sosialpolitikken”, byrådssak 175/02, jf vedlegg 7. En stor del av meldingen var viet ”boliger for 
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vanskeligstilte”. Her ble det blant annet slått fast at en trygg og hensiktsmessig bolig er et 
sentralt element i enkeltmenneskets velferd.  
 
Byrådet fremmet 17.08.2004 ”Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004-
2008, som en oppfølging og implementering av Oslo kommunes arbeid med den statlige 
opptrappingsplanen for psykisk helse. En sentral pilar i opptrappingsplanen er boseting i egne 
nærmiljøer. Planen inneholder derfor en beskrivelse av eksisterende boligtiltak, og etablering 
av flere boliger for den aktuelle gruppen. Bystyret sluttet seg til handlingsplanen. 
 
Oslo kommune vedtar også måltall i de årlige budsjettdokumenter. De siste årene er det på 
denne måten vedtatt mål vedrørende bruken av døgnovernatting. 
 
Oslo kommunes vedtatte mål på det boligsosiale området kan i hovedsak oppsummeres slik: 
 

• Borgerne skal i størst mulig grad være selvhjulpne (sosialt boligprogram II) 
• Boligtilbudene til vanskeligstilte differensieres etter individuelle behov (sosialt 

boligprogram II) 
• Den kommunale ressursbruken skal være effektiv og tiltakene kvalitetssikres (sosialt 

boligprogram II) 
• Bruken av døgnovernatting reduseres til et absolutt minimum (bystyrets vedtak av 

19.03.2002, sak 92) 
• Ingen henvisning til private døgnovernattingssteder uten kvalitetsavtale (budsjett 2004, 

videreført i budsjett 2005) 
• Ingen skal oppholde seg over tre måneder i døgnovernatting (budsjett 2005) 

 
Oslo kommunes vedtatte hovedstrategier på boligområdet kan i hovedsak oppsummeres slik 
(noen strategier er vedtatt mer enn én gang, med noe ulik formulering. Noen vedtakspunkter er 
derfor ikke med i oppregningen. Likevel er noen av punktene til dels overlappende. Noen 
tidligere vedtatte punkter anses i dag mindre aktuelle og er derfor ikke med i oppregningen.);  
 

• Øke antallet boligtildelinger gjennom en fleksibel boligfremskaffelse (sosialt 
boligprogram II) 

• Bruke etableringslån og tilskudd for at flere kan etablere seg i egen bolig (sosialt 
boligprogram II) 

• Sikre kvaliteten på døgnovernattingssteder (hospits og lignende) og kontroll med den 
kommunale ressursbruken (sosialt boligprogram II) 

• Booppfølging og bomiljøtiltak for å integrere vanskeligstilte i vanlige bomiljøer (sosialt 
boligprogram II) 

• Spredning av den kommunale boligmasse gjennom målrettet salg og kjøp av boliger 
(sosialt boligprogram II) 

• Samarbeid med statlige myndigheter og nabokommuner med sikte på bedre regionale 
løsninger (sosialt boligprogram II) 

• Redusere etterspørselen etter døgnovernattingsplasser, blant annet ved å tilby andre 
tilbud (bystyrets vedtak av 22.06.2001) 

• Følge opp beboerne og kontrollere kvaliteten i tilbudene som benyttes (bystyrets vedtak 
av 22.06.2001) 

• Arbeide med et bredt spekter av tiltak, som samlet sett skal både redusere kommunens 
utgifter til døgnovernatting og sikre kvaliteten i de stedene som benyttes (bystyrets 
vedtak av 22.06.2001) 
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• Boligvirkemidlene skal danne en kjede slik at personer med behov for boligbistand ikke 
faller ”mellom to stoler” (Bystyremelding nr 3/2002) 

• Forenkle og målrette kommunale boligtilskuddsordninger mot dem som trenger det 
mest (Bystyremelding nr 3/2002) 

• Videreutvikle sosialtjenestens arbeid med å fremskaffe leieboliger på det ordinære 
boligmarkedet, og benytte seg av private tilbydere (Bystyremelding nr 3/2002) 

• Kommunale boliger skal ved utleie primært være et sosialt boligvirkemiddel for 
vanskeligstilte på boligmarkedet (Bystyremelding nr 3/2002) 

• Sørge for at flest mulig blir stimulert til å få egen bolig ved å eie eller leie og klare seg 
selv (Bystyremelding nr 3/2002) 

• Kommunale leietakere som vurderes i stand til å betjene lån skal hjelpes til lån- og 
tilskuddsordninger for å kjøpe egen bolig (Bystyremelding nr 3/2002) 

• Videreutvikle modeller og tiltak i bydelene med kombinasjoner av boliger og tjenester 
for å ivareta et bredt spekter av booppfølgingsbehov (Bystyremelding nr 3/2002) 

• Bydelene skal ha et boligtilbud i Oslo kommune til mennesker med psykiske lidelser 
som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten og som har behov for bolig. (Handlingsplan 
for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004-2008, byrådssak 184/04) 

• Bydelene skal foreta en vurdering av hver enkelt beboer med psykisk lidelse og med 
varig opphold på et døgnovernattingssted, og planlegge bosetting i egnet bolig eller 
behandling på institusjon for disse. (Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo 
kommune 2004-2008, byrådssak 184/04) 

• Oslo kommune tar sikte på å etablere ytterligere 120 omsorgsboliger til totalt 450 som 
er den statlige kvoten for Oslo. Bydelene utarbeider med bistand av Helse- og 
velferdsetaten planer for 120 omsorgsboliger slik at Husbankens tilskuddsordninger 
utnyttes fullt ut. (Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004-2008, 
byrådssak 184/04) 

• Bydelene må utarbeide planer for ytterligere ca. 400 boliger forbeholdt mennesker med 
psykiske lidelser innen utgangen av 2008. (Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo 
kommune 2004-2008, byrådssak 184/04) 

• Bydelene skal utvikle nødvendig booppfølging for mennesker med psykiske lidelser 
som bor i ordinære boliger. (Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 
2004-2008, byrådssak 184/04) 

• Bydelene skal ha tjenester i omsorgsboliger og samlokaliserte boliger tilpasset 
beboernes behov. (Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004-2008, 
byrådssak 184/04) 

• Bydelene skal etablere et samarbeid om mennesker med psykiske lidelser som har de 
mest omfattende behov for bistand. Dette kan organiseres som byomfattende tiltak. 
(Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004-2008, byrådssak 184/04) 

• Det tas sikte på etablering av et byomfattende tilbud med 15-20 boliger etter modell av 
offentlig og privat samarbeid (OPS). (Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo 
kommune 2004-2008, byrådssak 184/04) 

• Byrådet utreder konsekvenser av høye husleieutgifter i omsorgsboliger og vurderer 
tiltak for å sikre at mennesker med psykiske lidelser ikke kommer i et økonomisk uføre. 
Byrådet vil i den forbindelse vurdere alternativ anvendelse av Husbankens oppstartings- 
og kompensasjonstilskudd som et virkemiddel for å redusere den enkelte beboers 
utgifter. (Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004-2008, byrådssak 
184/04) 

• Bydelene skal etablere boenheter for eldre mennesker med psykiske lidelser. 
(Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004-2008, byrådssak 184/04) 
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I tillegg til de mål og strategier det er redegjort for her vil Oslo kommune selvsagt arbeide 
videre med implementering av statens mål vedrørende nasjonal strategi for å forebygge og 
bekjempe bostedsløshet. En vil også se nærmere på erfaringene fra prosjekt bostedsløse.  
 
I tillegg til de sakene det er redegjort for her er det gjennomført en rekke tiltak for å 
implementere strategiene. Det er redegjort for disse under punkt 7.  
 

6. Andre tiltak/Utredninger som prosjektet har frembra kt 

En fremstilling av aktivitetene er gitt i avsnitt 4. I tillegg kan en peke på følgende tiltak; 
 
I delprosjektet ”Store bostedsløse barnefamilier” er det utarbeidet og utgitt et idehefte; ”Store 
barnefamilier med etnisk minoritetsbakgrunn”, jf vedlegg 8. Heftet er ment som et praktisk 
oppslagsverktøy for arbeidet med bosetting av store barnefamilier.  
 
Det er laget en film på DVD om Ungdomsprosjektets arbeid. Filmen har tittel ” Veien til egen 
bolig”, jf vedlegg 9. Tre av beboerne i Ungdomsprosjektet og to av prosjektmedarbeiderne har 
deltatt i filmen. Interesserte kan henvende seg til Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten.  
 
Det vises til de enkelte delrapportene for mer detaljerte opplysninger. 
 

7. Utvikling av andre tiltak for bostedsløse parallelt med prosjektperioden 

I Bydel St. Hanshaugen er det i prosjektperioden igangsatt flere boligtiltak som ikke har vært 
driftet i regi av prosjektet. For flere av tiltakene har imidlertid prosjekt bostedsløse i større eller 
mindre grad vært involvert i utformingen av tiltaket og dets plass i boligkjeden. Noen av 
tiltakene har fått andre former for statlig støtte.   
 

• Fredensborg bosenter: Midlertidig botilbud med utredning/kartlegging av fremtidig 
behov for tjeneste og bolig. Bosenteret er døgnbemannet av helse- og sosialfaglig 
personell. Det drives også en feltpleiestasjon og et møtested med kantine og 
aktivitetstilbud ved bosenteret. Tilbudet er byomfattende. 

• Schwensensgate bosenter: Tiltak for flyktninger som trenger botrening før bosetting i 
egen bolig, eventuelt personer som har vist seg å ikke klare seg i egen bolig. Det 
vurderes å endre målgruppen for deler av bosenteret, for å utnytte kapasiteten bedre. 
Tilbudet er byomfattende. 

• Ullevålsveien 34: Tilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming med alvorlige 
former for problemadferd. Tilbudet er byomfattende. 

 
I tillegg til dette arbeides det i Bydel St. Hanshaugen med opprettelse av et botiltak for personer 
med såkalt dobbeltdiagnose, og et byomfattende botiltak for døve med tilleggsproblematikk.  
 
I prosjektperioden har det også vært en rekke andre aktiviteter innenfor virksomhetsområdet, 
som direkte eller indirekte innebærer styrking av arbeidet mot bostedsløshet. Dette er dels 
aktiviteter som var igangsatt før prosjektperioden, og dels aktiviteter som er igangsatt i 
prosjektperioden: 
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I tråd med strategiene beskrevet i avsnitt 5 har det vært gjennomført tiltak for å øke 
boligtildelingen, dels gjennom økt målretting av bruken av de kommunale boligene, og dels 
gjennom innleieprosjekter. Målrettingen av de kommunalt eide boligene har skjedd gjennom at 
bydelene er gitt rett til å tildele kommunale boliger som ligger i bydelen, og ved å innføre et 
felles regelverk for retten til å leie kommunal bolig. Innleie søkes i stor grad gjennomført i 
kombinasjon med bruk av boligtilskudd.  
 
Arbeidet med redusert bruk av døgnovernatting og sikring av kvaliteten i stedene som brukes 
har pågått hele denne perioden. Oslo kommune har nå kvalitetsavtaler for til sammen ca 180 
plasser. I følge foreløpige regnskapstall har det gjennomsnittlige forbruket i 2004 lagt på ca 120 
plasser pr døgn. Regnskapstallene viser et forbruk på døgnovernatting i 2004 på ca 18 mill, 
som var en nedgang på ca 40 % i forhold til året før. Dette er en betydelig forbedring siden 
slutten av nittitallet. Utgiftene nådde toppen i 1999, med 87,7 mill (løpende kroneverdi).  
 
Det har også vært fokus på å forebygge bostedsløshet, gjennom å forebygge og forhindre 
utkastelse fra bolig. I perioden 1999-2002 ble det gjennomført et booppfølgingsprosjekt i regi 
av Ungbo. Videre er det utarbeidet rutiner for å forhindre utkastelser. Dette er dels interne 
kommunale rutiner, og dels rutiner utarbeidet i samarbeid med namsmannen. Oslo kommune 
har også et samarbeidsprosjekt med namsmannen i Oslo for å forebygge og forhindre utkasting 
fra bolig.  
 
Oslo kommune har også startet et prosjekt med sikte på å utvikle OPS som samarbeidsmodell i 
boligsosialt arbeid. I forsøksprosjektet skal det fremskaffes egnede boliger med 
oppfølgingstjenester til målgruppen under opptrappingsplanen for psykisk helse. 
 

8. Arrangementer i prosjektets regi 

Informasjonsprosjektet har arrangert tre seminarer;  
• ”Prosjekt bostedsløse i Oslo”, hvor prosjektledere fra Oslo kommune og Susanne 

Søholt fra Byggforsk holdt foredrag. Målgruppen for seminaret var bydelene i Oslo.  
• ”Bostedsløsheten i Oslo – hva har skjedd?” , hvor forskerne Thorbjørn Hansen og Siri 

Ytrehus holdt foredrag basert på sin kartlegging av bostedsløshet. Her ble representanter 
fra bydelene, Husbanken, frivillige organisasjoner og andre relevante partner invitert.   

• ”Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid – en nødvendig belastning eller en positiv 
utfordring?”, hvor psykolog Erik Larsen holdt foredrag. Samme målgruppe som i 
forrige punkt. 

 
Familieprosjektet har avholdt en oppstarts- og en erfaringskonferanse. Oppstartskonferansen 
var en åpen konferanse for samtlige bydeler og private aktører som arbeidet med bosetting og 
oppfølging av ulike grupper med minoritetsbakgrunn. Den avsluttende erfaringskonferansen 
var forbeholdt prosjektbydelene og prosjektets øvrige samarbeidspartnere. I tillegg har 
prosjektet formidlet informasjon om prosjektet på faglige arrangementer engasjert av andre 
aktører herunder på en erfaringskonferanse arrangert av Husbanken, region Oslo, Kontaktforum 
tilknyttet Flyktning- og innvandreretaten osv.   
 
Nærmere detaljer finnes i rapportene fra delprosjektene. 
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9. Prosjektets økonomi 

Oslo kommune har i prosjektperioden mottatt følgende tilskudd fra staten; 
 
2001   2002   2003   2004 
kr 2 240 000  kr 3 800 000  kr 3 800 000  kr 4 000 000 
 
Oslo kommune har bidratt med egeninnsats fra andre deler av organisasjonen, som ikke har 
vært dekket av prosjektstøtten. 
 
Endelige regnskapstall for 2004 foreligger ikke. Pt. har imidlertid Helse- og velferdsetaten 
meldt at de ønsker å overføre til sammen kr 170 000 til 2005, og benytte til arbeid med 
www.bostedsloshet.no og Ungdomsprosjektets DVD. 
 

10. Prosjektets nytteverdi  

 
Vi er kjent med at det vil bli laget en evaluering av Prosjekt bostedsløse ved ekstern konsulent. 
Vår redegjørelse i dette avsnittet er derfor ikke lagt opp som en total evaluering av egne 
prosjekter, men en kort redegjørelse for noen betraktninger om erfaringer en har gjort seg. Vi 
viser også til at en del erfaringer er omtalt i avsnitt 4, og at mer detaljerte fremstillinger finnes i 
delrapportene. 
 
Den kanskje viktigste nytteverdien av Prosjekt bostedsløse har vært et økt fokus på problemet 
bostedsløshet og på at en har en utfordring for å skape bedre tilbud for denne gruppen. 
Prosjektet har således bidratt til å forsterke den holdningsendring som i Oslo har skjedd i 
perioden fra 1997 i forhold til boligbehov og kommunal bistand. Utfordringen fremover blir å 
holde prosessen i gang, både for å ta vare på det man har oppnådd, for å omsette nyvunnet 
kunnskap til resultater i praksis, og for å videreutvikle kunnskap og modeller. 
 
Metode- og modellutvikling 
 
I prosjektet har det vært en del fokus på utvikling av metoder og modeller. Dette er nærmere 
omtalt i rapportene fra delprosjektene. På generell basis vil vi understreke at det er grunn til å 
være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner om at den ene eller andre modell eller 
metode er bedre enn den andre. Det vil ofte ikke finnes et klart svar, eventuelt kan det finnes 
flere klare svar.  
 
Vi vil herunder peke på at Bydel St. Hanshaugen tok utgangspunkt i kjedemodellen. Likevel 
fant bydelen det snart nødvendig å nyansere dette utgangspunktet ved å ta i bruk flere strategier 
og metoder. Dermed ble både kjedemodellen, normaliseringsmodellen og trappemodellen 
benyttet. Bakgrunnen for dette valget var at målgruppen var alle som var eller sto i fare for å bli 
bostedsløse i bydelen. De bostedsløse er som kjent en uensartet gruppe, med svært ulike behov. 
At dette innebærer at virkemidlene/tilbudene må være differensierte har vært anerkjent. 
Bydelens erfaringer bekrefter at også valg av prosess, metode, modell bør være differensierte, 
og ta utgangspunkt i den enkeltes behov. En hovedutfordring med en slik ”behovsmodell” eller 
”kartleggingsmodell” er først og fremst at den er krevende, både med hensyn til ressurser og 
kompetanse. Dette gjelder både i kartleggings- og oppfølgingsfasen.  
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Positive og negative erfaringer som andre kommuner kan bruke 
 
Kommunene er og må forventes å fortsatt være i en situasjon med relativt knappe ressurser i 
forhold til oppgavene. Dette innebærer et stort fokus på økonomien i de tilbudene som gis den 
enkelte, og en fare for at den enkeltes velferd ikke blir tilstrekkelig prioritert. Å gi et bedre 
tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet innebærer ofte økte utgifter, men kan også innebære 
reduserte utgifter. Noen av de som har bodd i døgnovernatting kan for eksempel skaffes 
billigere løsninger, andre er avhengig av et oppfølgingsnivå som øker utgiftene i forhold til 
døgnovernatting. Et annet eksempel er at booppfølging i ordinær bolig er kostnadskrevende, 
men kan på den annen side redusere antallet utkastelser, og kan også redusere slitasjen på 
boligmassen og dermed redusere vedlikeholdskostnader. Disse forholdene er det viktig at en er 
oppmerksom på i arbeidet med å redusere og forebygge bostedsløshet, og at en i størst mulig 
grad prøver å overskue de samlede økonomiske konsekvensene for kommunen. 
 
Både i ”Prosjekt bostedsløse” og i det boligsosiale arbeidet som har pågått i Oslo siden arbeidet 
med ”Sosialt boligprogram” i 1997, er vår erfaring at det er helt avgjørende med et 
helhetsperspektiv. Boligfremskaffelse alene er ikke nok. Mange personer trenger tiltak i tillegg 
til et trygt sted å bo. Booppfølging er derfor sentralt for å gi den enkelte en bedre tilværelse, og 
for å forebygge utkastelser. 
 
Problemstillinger og behov varierer. Både fra person til person, og for samme person over tid. 
Derfor kreves det også en rekke forskjellige tiltak. Det kreves en sammenheng mellom disse 
tiltakene. Dette er nødvendig både for å finne et tiltak som passer den enkelte, og for å sørge for 
at den enkelte har mulighet til å gå fra et tiltak til et annet, med sikte på å oppnå størst mulig 
grad av selvhjulpenhet og selvstendighet.  
 
Videre er det vår erfaring at det er viktig å ha fokus på mobiliteten i kjeden. Uten mobilitet 
oppstår det propper i systemet, som innebærer at kapasiteten ved noen tiltak blir sprengt. 
 
Arbeid med bostedsløse og andre vanskeligstilte krever rutiner i det apparatet som skal bistå 
den enkelte. Behovene er ofte akutte, og krever umiddelbar oppfølging. Arbeidet vil ofte 
involvere flere. Det er da behov for å avklare dette tidligst mulig, slik at relevante 
instanser/personer kan kobles inn.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Bjørg Månum Andersson 
kommunaldirektør 

Morten Mjelve 
sosialtjenestesjef 

  
  
 
 
Vedlegg: 1. Sluttrapport fra prosjekt bostedsløse Bydel St. Hanshaugen 

2. Sluttrapport fra Informasjonsprosjektet, Helse og velferdsetaten 
3. Sluttrapport fra delprosjekt store, bostedsløse barnefamilier, Helse og 
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velferdsetaten  
4. Sluttrapport fra Botrenings- og kvalifiseringsprosjekt for bostedsløs ungdom 

med minoritetsbakgrunn, Helse- og velferdsetaten 
5. Sosialt boligprogram 
6. Sosialt boligprogram II 
7. Bystyremelding nr 3/2002 
8. Ideheftet Store barnefamilier 
9. DVD: Veien til egen bolig (ett eksemplar til Husbankens hovedkontor) 

 
 

  
 
Kopi: Bydel St. Hanshaugen 

Helse- og velferdsetaten 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


