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1 Kort oppsummering 
Organisering 
Prosjekt Store barnefamilier med etnisk minoritetsbakgrunn ble etablert i høsten 2002 og 
startet opp sitt arbeid i januar 2003. Prosjektets ressurser har bestått av prosjektleder samt en 
prosjektmedarbeider i 50% stilling. Prosjektleder overtok i august 2003, p.g.a sykdom, også 
ledelsen av Helse- og velferdsetatens andre prosjekt som var rettet inn mot 
minoritetsbefolkningen; ungdomsprosjektet ”Veien til egen bolig”. Avdelingsdirektør i Bolig- 
og sosialavdelingen var prosjektansvarlig for samtlige prosjekter knyttet opp til Prosjekt 
bostedsløse i etaten.  I tillegg til en intern styringsgruppe i Helse- og velferdsetaten var det 
etablert en styringsgruppe i Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester for alle 
delprosjektene i Oslo som var knyttet opp mot den nasjonale satsningen. 
 
Minoritetsprosjektene i etaten har samarbeidet med bydelene Alna, Gamle Oslo, Stovner og 
Søndre Nordstrand. Bydelene ble valgt ut fordi de hadde høy andel innbyggere med  
innvandrerbakgrunn samt henholdsvis flest ungdommer plassert i Ungbo og familier i 
midlertidige botilbud. Det var etablert prosjektgrupper i hver enkelt bydel.   
 
I tillegg til ovennevnte organer ble det i 2003 etablert en nettverksgruppe knyttet opp til 
prosjekt store barnefamilier.  Målsetting for nettverksarbeidet var å skissere strategier og 
metoder for å forebygge bostedsløshet blant store barnefamilier med etnisk minoritets- 
bakgrunn. Nettverksgruppa besto av representanter fra de fire prosjektbydelene, Husbanken, 
region Oslo, Primærmedisinsk verksted (Kirkens Bymisjon), Ressurssenter for somaliske 
kvinner og Somalisk velferdsforening.  
 
Målgruppe, måltall og målsetting 
Prosjektet var begrenset til store barnefamilier med etnisk minoritets bakgrunn, med tre barn 
eller flere, som hadde tilhørighet i Oslo kommune og som bydelene ikke hadde lykkes med å 
bosette ved hjelp av ordinære tjenestetilbud/hjelpetiltak. Det ble i oppstartsmøtene med 
bydelene antydet et måltall på 10 familier, men at dette kunne justeres ut fra en helhetlig 
vurdering av prosjektets kapasitet og bydelenes behov. 
 
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. 
 
Skisserte tiltak og virkemidler for å nå prosjektets målsetting 
Helse- og velferdsetatens samlede ressurser var tenkt benyttet i prosjektet. Det var lagt opp til 
et nært samarbeid med ulike interne avdelinger og øvrige prosjekter med tanke på maksimal 
utnyttelse av det private leiemarkedet og personretta virkemidler Prosjekter/beboere som er 
tilknyttet Husbankens nasjonale bostedsløsprosjekt var forventes prioritert for tildeling av 
statlige tilskuddsmidler til innleie og kjøp av bolig. 
 Øvrige tiltak og virkemidler:  
• Kartlegging, erfaringsformidling 
• Etablering av nettverksgruppe (Eldrerådet) 
• Utvikling av metoder for bosetting og individuell oppfølging av store barnefamilier som 

er i behov av ekstra støtte for å erverve seg/opprettholde et stabilt botilbud 
• Utvikling av et Nettbasert læringsprogram 
• Etablering av Minoritetsrådgivere 
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Brukergruppa 
Prosjektet har hatt kontakt med 19 familier.  Familiene består av  29 forsørgere og 109 barn. 
11 av familiene har Somalia som opprinnelsesland. De øvrige familiene kommer fra 
henholdsvis Afghanistan, Irak, Marokko og India.  
 
Bruk av Husbankens ordinære ordninger 
Prosjektet arbeidet gjennom hele prosjektperioden bevisst for å benytte og prøve ut effekten 
av Husbankens ordinære ordninger. I dialog med Husbanken, region Oslo ble det avsatt en 
”sentral” pott tilskuddsmidler på fem millioner kroner og nedsatt en gruppe bestående av 
representanter fra henholdsvis Husbanken, region Oslo og Helse- og velferdsetaten for å se på 
muligheten for at flere barnefamilien kunne kjøpe egen bolig.  Gruppa tilbød bydelene bistand 
med å behandle innkomne lånesøknader og kjøper fikk hjelp i kjøpsprosessen; 
visningsassistanse osv.  
 
De fire bydelene har pr. 01.12.04 totalt anmodet om bistand til å vurdere 12 lånesøknader for 
tildeling av tilskudd over den sentrale potten. Seks av de tolv lånesøkerne har fått avslag på 
sin søknad og seks familier har fått forhåndsgodkjenning om lån og tilskudd. Av disse har tre 
familier kjøpt bolig, et vedtak er trukket tilbake p.g.a samlivsbrudd, 1 søker fant ikke egnet 
bolig og valgte å leie bolig i sin nåværende bydel framfor å flytte til annen bydel med lavere 
boligpriser. Den siste familien har fortsatt gyldig vedtak, men har ikke funnet egnet bolig 
enda. 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.  
 
Bostabilitet 
Samtlige familier oppgir å ha flyttet flere ganger etter ankomst Norge.  Antall flyttinger 
varierer fra to til ni ganger.  Åtte av de ni familiene som leide bolig på det private leiemarked, 
leide bolig av annen person med minoritetsbakgrunn. De fleste utleiere med 
minoritetsbefolkning er ikke profesjonelle utleiere, men personer som leier ut sin egen bolig 
p.g.a utenlandsopphold eller har en bolig nummer to for utleie.  En del av boligene i 
sistnevnte gruppe er kun tenkt benyttet som utleiebolig over en kort periode inntil de overtas 
av andre personer i eierens familie.  De som leier risikerer således hyppige flyttinger.  
 
Bydelene oppgir også at mange store barnefamilier får avslag på sine søknader om kommunal 
bolitildeling. Noen av søkerne oppfyller ikke kriteriene men i all hovedsak blir avslagene 
fattet fordi bydelene ikke disponerer nok store boliger.  Det er de mest vanskeligstilte av de 
vanskeligstilte som får tildelt kommunal bolig. 
 
Framskaffelse av flere store kommunale boliger og bedre strategier for å hjelpe flere familier 
inn på det private leiemarked skisseres her som viktige tiltak. 
 
Oppfølging  
Oppfølgingstilbudet var basert på en løsningsfokusert tilnærming. Det var familiene som var 
ekspertene og satt med kompetansen på hvordan konkrete situasjoner best kunne løses. 
Prosjektets språk og kulturkompetanse var viktig 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 det mulig å etablere et samarbeid 
med de aller fleste familier med minoritetsbakgrunn. 
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Videreføring av prosjektets erfaringer 
Prosjektet skulle ha ønsket seg ytterligere et års arbeidstid for å få utviklet mer spesifikke 
metoder for bosetting og oppfølging. Det bør utvikles en kommunal strategi for å samordne 
framtidige prosjekter og tiltak rettet mot målgruppa for å legge til rette for integrering 
gjennom stabile botilbud.  
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2 Prosjektorganisering  
Oslo kommune oversendte den 30.01.02 søknad til Husbanken om å styrke Oslo kommunes 
innsats i prosjekt Bostedsløse med tre mindre prosjekter knyttet opp til daværende 
Boligvirkemiddeletaten, nå Helse- og velferdsetaten. Søknaden var vedlagt skisser til 
etablering av følgende prosjekt: 

1. Botrenings - og kvalifiseringsprosjekt for unge i alderen 17- 23 år med etnisk 
minoritetsbakgrunn 

2. Bosetting og oppfølging av store barnefamilier med etnisk minoritetsbakgrunn 
3. Formidling av erfaringer og informasjon om tiltak for bostedsløse i Oslo 

  
Husbanken ga i tilsagnsbrev av 19.04.02 sin godkjenning til etablering av samtlige prosjekter. 
Bevilget tilskudd fra Husbanken var imidlertid langt lavere enn stipulerte kostnader for de 
beskrevne prosjekter, hvilket medførte at opprinnelige prosjektskisser måtte omarbeides og 
tilpasses tilskuddets størrelse.  
  

Ansettelser og bemanning 
Prosjektstillingene, 2 prosjektledere og 3 prosjektmedarbeidere, ble utlyst høsten 2002. I 
oktober 2002 ble Ulla Waal Sæbø ansatt som leder av ungdomsprosjektet og Bodil Storm-
Olsen av prosjekt store barnefamilier. I utlysningen etter prosjektmedarbeidere ble personer 
som behersket somali oppfordret til å søke. Dette på bakgrunn av at begge prosjektene 
primært var rettet inn mot den somaliske befolkningen.  Ali Osman Egeh og Bashe Musse ble 
valgt ut blant flere andre kvalifiserte søkere med somalisk opprinnelse. Inger Sigfridsson ble 
ansatt i den siste stillingen. Foruten tidligere prosjekterfaring fra arbeid med 
minoritetsbefolkningen vurderte man hennes kompetanse innen sysselsetting som en viktig 
ressurs. Prosjektmedarbeiderne ble ansatt i januar 2003. 
 
Personalressursene var opprinnelig fordelt med 3 ½ stilling til arbeidet med ungdommene og 
1 ½ stilling knyttet opp til de store barnefamiliene. 
 

Organisering Oslo kommune 
Bydel St. Hanshaugen ble inkludert i det nasjonale Prosjekt Bostedsløse ved prosjektets 
oppstart i 2001.  Det ble denne sammenheng etablert en kommunal styringsgruppe og senere 
utnevnt en prosjektkoordinator i byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester (VST). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styringsgruppe Oslo 
kommune  

Prosjektkoordinator 
Oslo kommune 

Helse og velferdsetaten Bydel St.Hanshaugen 

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester (VST) 
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Bydel St. Hanshaugen og Helse- og velferdsetaten var representert i den kommunale 
styringsgruppa ved henholdsvis helse- og sosialsjef Sven Bue Berger og avdelingsdirektør 
Ellen Kobro. Prosjektlederne i Bydel St. Hanshaugen og Helse- og velferdsetaten hadde 
jevnlig møter med kommunens prosjektkoordinator. Møtene fungerte som en arena for 
erfaringsutveksling og samarbeid mellom kommunens delprosjekter. 
 

Intern organisering i Helse- og velferdsetaten 
Helse- og velferdetaten er organisert på følgende måte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektene var direkte underlagt avdelingsdirektør i Bolig- og velferds avdelingen. 
Avdelingsdirektør var prosjektansvarlig med overordnet ansvar for at prosjektene ble 
gjennomført i henhold til mandat. Prosjektlederne var tillagt operativt ansvar for 
gjennomføringen. 
 
Det ble opprettet en intern styringsgruppe bestående av representanter fra direktørgruppa samt 
en spesialkonsulent med ansvar for bosetting av flyktninger. 
  
Styringsgruppa – mandat og møtehyppighet 
Styringsgruppas mandat ble definert som følger: 

• Godkjenne oppdragbeskrivelse og påse av prosjektet drives i henhold til gjeldene 
planer 

• Følge opp saker som behandles i styringsgruppa 
• Støtte prosjektleder i arbeidet for å sikre ønsket framdrift 
• Kommunisere med Husbanken, oppdragsgiver (VST) og andre aktører etter behov 
• Bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser og status 

 
Det ble totalt avholdt syv styringsgruppemøter i prosjektperioden.  Av aktuelle saker som ble 
drøftet og vedtatt kan nevnes: 

• Godkjenning av oppdragsbeskrivelse 
• Budsjett - økonomi 
• Samarbeid med og bruk av kompetanse og  ressurser internt i etaten 
• Modell- og metode utvikling 
• Erfaringsformidling  

 

Direktør 

Adm. Folkehelse Bolig- og  
sosial 

Omsorg Bolig 
finansiering 

Strategi- og 
utvikling 

Prosjekt 
bostedsløse 
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Utvelgelse av bydeler 
Bydelene Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Furuset, Stovner og Bjerke ble utvalgt som 
samarbeidspartnere for prosjektene.  
 
Bydelene ble valgt ut på bakgrunn av Oslo statistikken Innvandrerbefolkning p.r. 1.1.2001 
samt statistikk over hvilke bydeler som hadde henholdsvis flest ungdommer plassert i Ungbo 
og familier i midlertidige botilbud.  
 
Samtlige av de fem inviterte bydelene takket ja til å samarbeide med prosjektene. Det ble 
imidlertid tidlig i prosjektperioden avklart at Bydel Bjerke ikke ønsket å etablere et eget 
botilbud for ungdom. Bydelen ønsket primært å få vurdert muligheten for å få etablert en 
bogruppe i egen bydel forvaltet av Ungbo. Bydelen hadde på daværende tidspunkt heller ikke 
store barnefamilier plassert i midlertidige botilbud eller som sto i overhengende fare for å bli 
bostedsløse i nærmeste seks måneders periode. Prosjektet formidlet kontakt til Ungbo for 
nærmere drøftelser vedrørende etablering av et Ungbo kollektiv i bydelen og avsluttet deretter 
samarbeidet med bydel Bjerke. 
 
Opprettelse av bydelsvise prosjektgrupper  
De ble ved prosjektets oppstart etablert prosjektgrupper i de bydelene prosjektet samarbeidet 
med. Bydelene er ulikt organisert hvilket avspeilet seg i prosjektgruppenes størrelse og 
sammensetting. Antallet personer i prosjektgruppene varierte fra fire til seks personer. 
Sosialtjenesten og boligkontoret var representert i samtlige grupper. Øvrige funksjoner og 
tjenestesteder som var representert; bydelsadministrasjon, barnevern, servicekontor, 
introduksjonsprogram og innvandrerseksjonen. Fra prosjektet deltok prosjektleder samt de av 
prosjektets medarbeidere som var knyttet opp til brukere i den respektive bydel. 
 
Møtehyppighet og mandat  
Det er gjennomført mellom seks til åtte møter pr. år i hver av prosjektgruppene. Følgende 
mandat var vedtatt for prosjektgruppene: 

• Formidling av brukere til prosjektet 
• Drøfting av tiltak og samarbeidsavtaler knyttet opp til enkeltbrukere 
• Metodeutvikling 
• Erfaringsformidling 

 

Nettverksgruppe knyttet opp til Prosjekt store barn efamilier 
I tillegg til ovennevnte organer ble det i 2003 etablert en nettverksgruppe knyttet opp til 
prosjekt store barnefamilier.  Målsetting for nettverksarbeidet var å skissere strategier og 
metoder for å forebygge bostedsløshet blant store barnefamilier med etnisk minoritets- 
bakgrunn.  
 
Nettverksgruppa besto av representanter fra de fire prosjektbydelene, Husbanken, region 
Oslo, Primærmedisinsk verksted (Kirkens Bymisjon), Ressurssenter for somaliske kvinner og 
Somalisk velferdsforening.  
 
Islams råd ble invitert med i nettverksgruppa, men takket nei til innbydelsen da de fant det 
vanskelig å delta i møtevirksomhet på dagtid. 
 Nettverksgruppas arbeid har munnet ut i et Idehefte med tittelen ”Bosetting og oppfølging av 
store barnfamilier med etnisk minoritetsbakgrunn.  
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Framtidig organisering 
Samarbeidsorganene som var etablert i tilknytning til etatens prosjekter ble avviklet høstet 
2004. Det videre arbeidet med å videreutvikle modeller og metoder for bosetting av unge og 
store barnefamilier med etnisk minoritetsbakgrunn implementeres i henholdsvis Ungbos og 
Helse- og velferdsetatens arbeidsoppgaver. Det generelle arbeidet med å forebygge og 
bekjempe bostedsløshet vil bli videreført av Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester.  
 
 
 
 
 

3 Prosjektets planer 
Som nevnt under punkt 2, prosjektorganisering, innsendte Helse- og velferdsetaten sin første 
prosjektsøknad til Husbanken i januar 2002. Denne ble godkjent i Husbankens tildelingsbrev 
av 19.94.04. I det bevilget tilskudd fra Husbanken var langt lavere enn stipulerte kostnader for 
de beskrevne prosjekter, måtte opprinnelige prosjektskisser omarbeides og tilpasses 
tilskuddets størrelse.  Ny prosjektskisse ble godkjent medio mai 2003. 
 

Prosjektetablering og omorganisering 
Prosjektene har vært etablert og gjennomført i en periode preget av omorganisering internt i 
etaten, så vel som i Oslo kommune generelt.  Dette har i en viss grad også påvirket 
planleggingstid og gjennomføring av prosjektet. Ved prosjektets oppstart var daværende 
Boligvirkemiddeletaten inne i en omorganisering med planlagt flytting fra Trondheimsveien 2 
til Stenersgata 1D. Den interne omorganiseringen medførte blant annet at utlysningen av 
stillingene som henholdsvis prosjektledere og prosjektmedarbeidere tok noe lengre tid enn 
forventet. Prosjektlederne var på plass i oktober 2002, mens prosjektmedarbeiderne først 
tiltrådte sine stillinger i januar 2003. I januar 2004 ble Boligvirkemiddeletaten en del av den 
nyetablerte Helse- og velferdsetaten. Omorganiseringen resulterte i ansettelse av ny 
avdelingsdirektør og endringer i den interne styringsgruppa.  Omorganiseringen av bydelene 
med opprettelse av 15 nye bydeler medførte likeledes enkelte endringer i de bydelsvise 
prosjektgruppene. 

Samsvar mellom opprinnelig plan, justert plan og gj ennomføring 
Prosjektenes planer og forslag til tiltak oppleves å ha bli tatt godt i mot i styringsgruppa så vel 
som i de bydelsvise prosjektgruppene. Samsvar mellom prosjektplan og måloppnåelse vil bli 
nærmere beskrevet under det enkelte delprosjektet. 
 

Utfordringer som prosjektene har møtt  

Sykefravær resulterer i intern omorganisering i pro sjektene   
Forsommeren 2003 ble Ulla W. Sæbø langtidssykemeldt. Dette resulterte i at Bodil Storm-
Olsen overtok prosjektledelsen for begge prosjektene ut prosjektperiode.  Sæbø var tilbake i 
full stilling i april 2004 og ivaretok det daglige faglige ansvaret for ungdomsprosjektet.  
 
I mai 2004 ble prosjektet redusert med en stilling da Sigfridsson gikk ut i fødselspermisjon. 
Også Sigfridsson var sykemeldt i perioder som følge av svangerskapet.  
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I hvor stor grad det høye sykefraværet har påvirket resultatoppnåelsen i prosjektene er 
vanskelig å si, men det har uten tvil medført en stor ekstrabelastning på samtlige av 
prosjektets medarbeidere, sykemeldte som friske, samt resultert i omprioriteringer av 
arbeidsoppgaver.  Sykefraværet har spesielt vært merkbart i forhold til ivaretakelse av 
ungdomsprosjektet da de etablerte bogruppene i all hovedsak var basert på oppfølging fra 
prosjektets medarbeidere. Her var man i perioder, med høyt sykefravær og under 
ferieavvikling, fullstendig avhengig av en fleksibel bruk at prosjektenes samlede ressurser for 
å opprettholde kontinuitet i oppfølgingsarbeidet. Resultatet ble at flere store barnefamilier 
måtte vente på å bli inkludert i prosjektet.  
 
Fra november 2003 og ut prosjektperioden hadde prosjektene to personer på tiltak gjennom 
Aetat. Begge personene var somaliere hvorav den ene var knyttet til prosjektet i 2 måneder og 
den andre i 11 måneder.  Ovennevnte personer representerte et viktig supplement i det daglige 
arbeidet selv om de var  på arbeidstrening, og således ikke utførte selvstendige arbeids 
oppdrag. På den andre siden har prosjektet gitt mulighet for arbeidstrening for to langtids 
arbeidsløse personer, hvilket vi håper kan bedre deres muligheter for å bli integrert i 
arbeidslivet.  
 

Økonomiske begrensninger 
Prosjektene har hovedsakelig vært finansiert gjennom statlige midler.  Helse- og 
velferdsetatens egenandel har bestått i tilgjengelighet til og et nært samarbeid med ulik 
fagkompetanse intern i etaten.  Prosjektet har samarbeidet på tvers av avdelinger og nytt godt 
av etatens samlede ressurser. 
 
Prosjektene har hatt et meget stramt budsjett, hvilket blant annet medførte at man ikke hadde 
økonomi til å tilsette ny prosjektmedarbeider da Sigfridsson gikk ut i fødselspemisjon våren 
2004.  Begrensede driftsmidler har også resultert i strenge prioriteringer når det gjelder 
kompetansehevende tiltak.  
  
Økonomiske og øvrige utfordringer prosjektene har møtt vil bli omtalt under delprosjektene. 
 
 
 
 
 

4 Prosjektets tiltak 

Kort beskrivelse av prosjektskisse 
Prosjekt store barnefamilier ble etablert på bakgrunn av en rekke urovekkende rapporter om 
boligsituasjonen til de store barnefamiliene med etnisk minoritetsbakgrunn: 
 

• Byggforskrapport 327/20021 rapporterte om 271 registrert barn i døgnovernatting i 
2000. 10% av barna hadde etnisk minoritetsbakgrunn. Somalierne utgjorde den største 
gruppa. 

                                                 
1 Holm, Arne og Yrti, Dag: Barnefamilier. Fra hospits til varig bosetting. 
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• I en undersøkelse utført av Oslo kommune i 2000 rapporterte bydelene inn 200 
bostedsløse familier med totalt ca 400 barn.  Det framkom ingen fullgod forklaring på 
differensen i de mellom de to kartleggingene, men man antok at det for de resterende 
bostedsløse familiene var funnet fram til andre løsninger, herunder midlertidig 
opphold hos venner og familie. 

•  I desember 2001 opplyste Boligbedriften, nå Boligbygg Oslo KF, at det var registrert 
47 store barnefamilier som ventet på boligtildeling. En registrering utført på samme 
tidspunkt i de fem opprinnelige prosjektbydelene ga et vesentlig høyere antall. Bare i 
Bydel Gamle Oslo ble det registrert 31 familier som ventet på tildeling av henholdsvis 
4 og 5 roms leilighet.  

• En annen byggforskrapport2 ytret spesiell bekymring for somaliernes situasjon på 
boligmarkedet. Somalierne kjennetegnes ved relativt kort botid i Norge og at mange 
av de store barnefamiliene kun består av en kvinnelig forsørger. Mange barn, svak 
tilknytning til arbeidsmarkedet, lav grad av utdannelse er noen av forklaringsårsakene 
til at de er mindre etablert på boligmarkedet enn de to øvrige gruppene som inngikk i 
studien; henholdsvis pakistanere og tamiler.  

 
Ved prosjektets oppstart kunne bydelene vise til en nedgang i bruk av døgnovernatting. I 2003 
var kun registrert 10 barn i døgnovernatting.  
 
 
Bydelene framhevet følgende forhold som sentrale i det boligsosiale arbeidet:  

•  Mange barn, dårlig økonomi, manglende norsk- kunnskaper og skepsis til utleie blant 
private utleiere ble fremhevet som faktorer som vanskeliggjorde arbeidet med å 
framskaffe stabile boforhold.  

• Familiegjenforening ble framhevet som en hyppig årsak til bostedsløshet. 
•  Kulturelle forskjeller i byggeskikk og klimatiske ulikheter ble trukket fram som 

årsaksforklaringer til en overrepresentasjon av vann- og råteskader i boligene.  Foruten 
at dette økte utleiernes skepsis, ble også manglende kunnskaper om ivaretakelse av 
egen bolig sett som en mulig sammenheng med mange astma diagnosene blant barn 
med etnisk minoritetsbakgrunn.  

• Mange familier er i behov av individuell booppfølging. Dette ble knyttet opp til 
naboklager. Bydelene etterlyste her både ressurser og metoder. 

• Manglende språkkunnskaper vanskeliggjorde ønsket dialog og integrering samt 
muligheter for lønnet arbeid. 

 

Målgruppe  
Prosjektet var begrenset til store barnefamilier med etnisk minoritets bakgrunn som hadde 
tilhørighet i Oslo kommune og som bydelene ikke hadde lykkes med å bosette ved hjelp av 
ordinære tjenestetilbud/hjelpetiltak.  
 
Prosjektet var rettet inn mot de barnefamiliene som er mest vanskeligstilte på boligmarkedet 
og som faller inn under sosialtjenestens ansvarsområde i henhold til Lov om sosiale tjenester 
§ 4.1.   

• Husstander som er registret som bostedsløse eller husstander som står i 
overhengende fare for å bli bostedsløse i løpet av nærmeste seksmåneders periode.  

                                                 
2 Søholt, Susanne: Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet i Oslo. Byggforskrapport 297/01 
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• Husstander som er folkeregisteret i Oslo kommune.  
• Husstander med tre eller flere barn under/i skolepliktig alder 
• Husstander med barn med spesielle behov 
• Husstander som har flytter mer enn to ganger 
• Av ressursmessige hensyn vil somaliske familier bli prioritert 

Måltall 
Det var relativt små personalressurser knyttet til prosjektet. Foruten prosjektleder var det 
avsatt en ½ stilling til arbeidet med de store barnefamiliene. Aktivt bruk av etatens samlede 
kompetanse var tenkt inn som en supplerende ressurs.  
   
I prosjektbeskrivelsen ble det ikke utformet noe endelig måltall for hvor mange familier som 
skulle tilknyttes prosjektet. Det ble her sagt at antallet familier til en hver tid ville bli vurdert 
opp mot bydelenes og familiens bistandsbehov og prosjektets ressurser.  
 

Prosjektets målsetting 
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. Prosjektet tok utgangspunkt i en normaliseringsmodell der 
fravær av tiltak og virkemidler ville bli kartlagt og fremmet etablert på bakgrunn av uttalte 
behov. Prosjektet ønsket også å være lydhør for målgruppas ønsker og behov for alternative 
botilbud. Med alternative botilbud tenkte vi her på ”kollektiv” for to barnefamilier bestående 
av enslige forsørgere, familieleilighet med ungdomsboliger i sokkeletasjen osv.  
 
•    Styrke bydelenes forutsetninger for å lage gode bo- og oppfølgingstilbud til målgruppa 
• Sikre integrering i bomiljøet..  
• Fremme familienes mulighet for aktiv deltakelse i storsamfunnet gjennom etablering av 

vennefamilier, alternative arbeidstreningsplasser osv. 
• Trygge barnas oppvekstvilkår gjennom å motivere for/legge til rette for deltakelse i ulike 

aktiviteter med tanke på språkmestring, nettverksbygging og integrering 
• Utvikle alternative botilbud tilpasset målgruppens behov.  
 

Skisserte tiltak og virkemidler for å nå  prosjekte ts målsetting 
Følgende tiltak og virkemidler ble skissert tatt i bruk for å nå prosjektets målsetting: 
 
• Aktiv bruk av kommunale og statlige boligvirkemidler  

Helse- og velferdsetatens samlede ressurser var tenkt benyttet i prosjektet. Det var lagt 
opp til et nært samarbeid med ulike interne avdelinger og øvrige prosjektet med tanke på 
maksimal utnyttelse av det private leiemarkedet og personretta virkemidler 
Prosjekter/beboere som er tilknyttet Husbankens nasjonale bostedsløsprosjekt var 
forventes prioritert for tildeling av statlige tilskuddsmidler til innleie og kjøp av bolig.  
 

• Kartlegging, erfaringsformidling 
Ved prosjektets oppstart hadde man, gjennom ulike studier, ervervet seg generelle 
kunnskaper om etniske minoritetsgruppers strategier og muligheter på boligmarkedet. Det 
var imidlertid lite systematisk kunnskap om hvordan de store barnefamiliene ønsker å bo 
og hvilke virkemidler og modeller som fremmer ønsker bosetting. 
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• Etablering av nettverksgruppe (Eldrerådet) 
Oslo, som storby, har det privilegium at det eksisterer mange spennende offentlig og 
private tiltak som hver for seg og samlet sett besitter en enorm kompetanse. Oslo har også 
den høyeste andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn og kan nyte godt av de 
ressursene som finnes innen de ulike minoritetsgruppene. Dette var ressurser prosjektet 
ønsket å benytte gjennom etablering av en nettverksgruppe.  Nettverksgruppa skulle sikre 
at metodeutviklingen var i samsvar med brukergruppas ønsker og behov.   
  

• Utvikling av metoder for bosetting og individuell oppfølging av store barnefamilier 
som er i behov av ekstra støtte for å erverve seg/opprettholde et stabilt botilbud 
Prosjektet skulle bistå bydelene med å utvikle metoder for bosetting og oppfølging både 
gjennom direkte kontakt med beboerne og gjennom individuell og gruppebasert 
veiledning av bydelenes personale. Oppfølgingen var tenkt forankret i prinsippet om hjelp 
til selvhjelp. 

 
• Utvikling av et Nettbasert læringsprogram 

Nettbasert læring er tatt i bruk som redskap i norskundervisning og kvalifisering av 
fremmedspråklige og er således ikke noe nytt. Migranorsk er et av flere eksempler på 
dette. Prosjektet ønsket å vurdere muligheten for utvikle en boligmodul som omhandler 
temaene: strategier på boligmarkedet, ivaretakelse av den fysiske boligene, naboer og 
naboskap. Dette ville kreve samarbeid med databransjen og utredning av alternative 
finansieringsordninger. 

 
• Bruk av flyktningguider - vennefamilier 

Røde Kors sa seg interessert i et samarbeid med etatens prosjekter. Prosjekt 
Flyktningguide arbeider hovedsakelig med å formidle kontakt mellom enkeltindivider. 
Prosjektet ønsket, sammen med Røde Kors og bydelene, å se på muligheten for å formidle 
kontakt mellom familier.  

 
• Etablering av Minoritetsrådgivere 

Bydel Furuset har etablert et spennende minoritetsrådgiverprosjekt. ”Minoritetsrådgiverne 
formidler informasjon og kunnskap i møtet mellom minoritetsbefolkningen og det 
offentlige. De er kontaktskapere, nettverksbyggere og veiledere.” Tiltaket ble vurdert som 
et godt virkemiddel i det boligsosiale arbeidet tilknyttet visning, etableringsbistand, 
klagesaksbehandling osv. Prosjektet ønsket å vurdere muligheten for å etablere lignende 
tiltak i flere bydeler. 
 

Brukergruppe 
Prosjektet har hatt kontakt med 19 familier.  Familiene består av 29 forsørgere og 109 barn. 
 
Familier fordelt på bydel: 
Bydel Antall familier Voksne Barn 
Alna 5 7 22 
Gamle Oslo 4 7 29 
Stovner 2 3 17 
Søndre Nordstrand 8 12 41 
Totalt 18 29 109 
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Barn fordelt på alder 
Barn 0-5 år Barn 6 – 11 år Barn 12- 18 år 
19 36 53 
 
 
11 av familiene har Somalia som opprinnelsesland. De øvrige familiene kommer fra 
henholdsvis Afghanistan, Irak, Marokko og India.  
 
Ser vi på familienes botid i Norge varier denne fra 2 til 16 år. Gjennomsnittelig botid i Norge 
er 6 år og 2 måneder. Ni av familiene har vært bosatt i andre kommuner før de flyttet til Oslo. 
De øvrige er ankommet direkte fra asylmottak til Oslo kommune. Fire av familiene oppgir å  
ha kommet til Norge som kvoteflyktninger gjennom FN. De øvrige har fått oppholdstillatelse 
på humanitært grunnlag. 15 av familiene oppgir å ha fått familiegjenforening etter ankomst 
Norge.  I 12 av familiene kom mannen først og kona og barna på et senere tidspunkt. 
 
Helse 
Seks av familieforsørgerne er uføretrygdet pga fysiske krigsskader eller psykiske traumer.  
Fire øvrige familier har barn med alvorlige fysiske eller psykiske handikap. I tillegg sliter 
mange av familiemedlemmene, voksne så vel som barn med astma og øvrige 
luftveisinfeksjoner.  
 
Antall flyttinger etter ankomst Norge 
Samtlige familier oppgir å ha flyttet flere ganger etter ankomst Norge.  Antall flyttinger 
varierer fra  to til ni ganger. Gjennomsnittelig har familiene flyttet fire ganger på det tidspunkt 
de kom i kontakt med prosjektet. Fire av familiene har i kortere eller lengre perioder vært 
midlertidig bosatt på Deichmannsgata bosenter (døgnovernatting). To av familiene oppgir å 
ha to opphold på Deichmannsgata.  En familie oppgir å ha blitt kastet ut fra bosenteret på 
grunn av brudd på inngått samarbeidsavtalen. 
 
Økonomisk situasjon 
Hovedandelen av familiene er økonomisk selvhjulpne. Deres økonomiske inntekt fordeler seg 
som følger: 
Inntekstgrunnlag   Antall familier  
Ordinært lønnet arbeid:   2 
Introduksjonsprogram   1 
Arbeidstreningstiltak    2 
Uføretrygd     6 
Dagpenger (arbeidsledighetstrygd)  2 
Overgangsstønad    5 
Kun sosialhjelp    1 
 
3 av familiene som er tilnyttet introduksjonsprogrammet/mottar dagpenger får supplerende 
sosialhjelp. 
 

Bakgrunn for at familiene ble ønsket inkludert i pr osjektet 
I motsetning til de fleste andre prosjektene i den nasjonale satsningen fokuserte ikke 
prosjektet på etablering av nye botilbud til målgruppen. Prosjektet arbeidet ut fra en 
normaliseringsmodell. Ved å etablere et prosjekt i nært samarbeid med utvalgte bydeler, 
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ønsket vi å belyse familienes situasjon på boligmarkedet og utvikle metoder for bosetting og 
oppfølging som sikrer familiene stabile botilbud. Målet var således ikke å etablere nye 
botiltak for bostedsløse familier, men å utvikle metoder som bidro til å forebygge at familiene 
ble utsatt for uønskede flyttinger og perioder med bostedsløshet.  
 
Tabellen nedenfor viser hvorfor familiene ble henvist til prosjektet: 
 
Leiekontrakten  
utløper i nærmeste 6 
måneders periode + 
trenger  oppfølging 

Fare for 
utkastelse p.g.a 
naboklager  

Har bolig, men i 
behov for oppfølging 
for å forebygge 
naboklager  

Vurderes for lån og 
tilskudd til kjøp av egen 
bolig 

7 2 4 6 

 

Bruk av Husbankens ordinære ordninger 
Prosjektet arbeidet gjennom hele prosjektperioden bevisst for å benytte og prøve ut effekten 
av Husbankens ordinære ordninger. 
 

Personrettet lån og tilskudd 
”Det er et mål for regjeringen at flest mulig skal kunne eie sine boliger, og dermed dra nytte 
av de fordelene det er å eie bolig i Norge. Kommunene kan tildele etableringslån (startlån) og 
tilskudd slik at vanskeligstilte husstander har muligheter til å kjøpe bolig. Alle faste og 
langvarige trygdeinntekter, iberegnet bostøtte regnes som inntekt.3” 
 
Politikken er tydelig og virkemidlene foreligger. Allikevel er veien til egen bolig vanskelig og 
kronglete, eller rett og slett uoppnåelig for mange store barnefamilier med etnisk 
minoritetsbakgrunn., spesielt i storbyen og i særdeleshet i Oslo. Dette skyldes mange ulike 
faktorer: 

• Høy arbeidsledighet innen gruppen 
• Mange er ansatt i lavlønnsyrker 
• Mange eneforsørgere 
• Høye boligpriser 
• Valgt bruk av tilgjengelige virkemidler 
• Beregning av alminnelige levekostnader  

 
Prosjektet signaliserte tidlig at de ønsket å motivere prosjektbydelene til høyt bruk av tilskudd 
for gi flere barnefamilier mulighet til å kjøpe egen bolig. Bydelene ble i mai 2003 invitert til 
et første felles møte for å drøfte strategier for å nå denne målsettingen. En representant fra 
Husbanken, region Oslo deltok på møtet. Bydelene stilte seg i møtet skeptiske til å benytte 
høyt bruk av tilskudd som virkemiddel. Skepsisen ble begrunnet med følgende argumenter: 
• Bydelene disponerer en begrenset pott med tilskuddsmidler. Å benytte høyt tilskudd til 

store barnefamilier, som er i behov av relativt store boliger, medførte at tilskuddet ble 
fordelt på færre søkere. 

                                                 
3 Boligsosialt arbeid – bistand til å mestre et boforforhold, Rundskriv U10 -2002 
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• Det ble også framhevet som umoralsk å skulle ”gi bort ” mellom 500- 800 000 til en 
enkelt familie.  

• Bydelene etterlyste mulighet for å vurdere om dagens avskrivningsregler burde endres slik 
at tilskuddet ikke ble avskrevet over 10 år, men fulgte boligen som et hvilende avdrags – 
og rentefritt lån inntil boligen ble solgt og tilskuddet tilbakebetalt til kommunen. 

 
Våren 2004 ble problemstillingen drøftet på nytt i den interne styringsgruppa. Møtet resulterte 
i at det i dialog med Husbanken ble avsatt en ”sentral” pott tilskuddsmidler på fem millioner 
kroner og nedsatt en gruppe bestående av representanter fra henholdsvis Husbanken, region 
Oslo og Helse- og velferdsetaten. Gruppa skulle yte bydelene bistand med å behandle 
innkomne lånesøknader samt tilby kjøper hjelp i kjøpsprosessen; visningsassistanse osv. 
Målgruppa var spesielt vanskeligstilte store barnefamilier med etnisk minoritetsbakgrunn 
bosatt i de fire prosjektbydelene.  
 
Vurdering av lånesøknader 
De fire bydelene har pr. 01.12.04 totalt anmodet om bistand til å vurdere 12 lånesøknader for 
tildeling av tilskudd over den sentrale potten.  De første søknadene ble vurdert i fellesmøter 
bestående av representanter fra boligkontoret i bydel, Helse- og velferdsetaten og Husbanken, 
region Oslo.  
 
Ut fra vanlige saksbehandlingsrutiner ville samtlige søknadene i utgangspunktet blitt avslått 
på grunn av manglende betjeningevne av et eventuelt låneopptak. Gruppa valgte imidlertid å 
rette oppmerksomheten på følgende faktorer: 

• Namsmannens satser for livsopphold  
• Familienes utgiftsbyrde dags dato og betjening av denne 

 
Namsmannens satser for livsopphold og familiens reelle forbruk 
Oslo kommune benytter namsmannens veiledende livsoppholdssatser i gjeldsordningssaker 
som utgangspunkt for utregning av hvor stort beløp som må avsettes til å dekke vanlige 
levekostnader i en husstand før lånekostnadene legges inn. Ut fra en skjønnsmessig vurdering 
fant gruppa at de veiledende satsene lå langt over det som ble vurdert som familiens 
normalforbruk over tid. Det faktum at familiene betalte husleier dags dato som var vesentlig 
høyere enn stipulerte lånekostnadene styrket denne teorien. For familier som mottok 
supplerende sosialhjelp ble beløpet de mottok i sosialhjelp lagt inn i beregningen av familiens 
disponible midler til livsopphold. 
 
Gruppa fant å kunne justere livsoppholdssatsene gjennom å legge inn en stordriftsfordel på 
mellom 20-25 prosent for hele familien og ikke kun fra husstandsmedlem nummer tre slik 
Oslo kommunes felleskriv til bydelene anbefaler.4 
 
Gjennom dette grepet ble 6 av de 12 lånesøkerne i utvalget vurdert til å kunne betjene et lån 
som sammen med mellom 40 – 60 % i tilskudd ville sikre dem mulighet for å kjøpe en egnet 
bolig. To av de 6 familiene hadde arbeidsinntekt, mens de øvrige fire familiene hadde 
uførepensjon som eneste inntekt. Tre av familiene hadde en bevegelseshemmet forsørger. Her 
ble de gitt mulighet for å benytte opp til 60 % tilskudd for å finne en bolig som var tilrettelagt 
for vedkommende. 
 
 

                                                 
4 Oslo kommune, Fellesskriv  9/2003: Saksbehandling  av søknader om startlån. 
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To eksempler  
Eks 1 ”Sofia – eneforsørger med 4 hjemmeboende barn 
Sofa er i fast arbeid og bodde i en gjennomgangsbolig disponert av bydel. Husleia var 8000 
pr. måned.  Hun hadde søkt både om tildeling av kommunal bolig og lån, men fått avslag på 
begge søknadene. Begrunnelsen var at hun tjente for mye for å kvalifisere for tildeling av 
kommunal bolig og for lite til å betjene et lån. Alternativet for Sofia var å leie en bolig på det 
private leiemarked hvor hun ville ha fått langt høyere boutgifter.  
 
 I 2004 vurderte bydelen søknaden om kjøp av bolig på nytt og innvilget 40% tilskudd.  Hun 
kjøper seg da en 4-roms leilighet til 850 000 kroner i et borettslag i den bydelen hun bor og 
arbeider. Lånet har 30 års nedbetalingstid og renten er bundet.  Hennes boutgifter etter kjøp 
utgjør kr 7200 pr. måned, altså mindre enn i den kommunale 3-roms gjennomgangsboligen.  
Hennes årlige inntekt er for høy til å få statlig bostøtte. 
 
Eks 2 Familien Mohammed med 6 barn 
Familien består av to voksne og seks barn. Inntektsgrunnlaget er en uføretrygd og barnetrygd. 
Familien kjøpte en leilighet i et borettslag i en av Oslo drabantbyer til kr 1 390 000.  Familien 
bor i samme bydel som de kjøpte bolig og barna slipper å bytte skole. 
 
Familien har fått 52 % i tilskudd. Familieforsørger er bevegelseshemmet og familien var i 
behov for bolig i 1. etasje eller i en blokk med heis. Familiens boutgifter etter kjøp er kr 7300. 
Dette er kr 2700 lavere enn husleia de hadde i sin utleiebolig på det private leiemarked.  
Familiens disponible midler til livsopphold etter kjøp ligger under namsmannens satser, men 
familien, som hele tiden har vært økonomisk selvhjulpen, har fått en mindre anstrengt 
økonomi. 
Familiens inntekt, en uføretrygd med tillegg, er for høy til å få statlig bostøtte. 
 

Bistand til kjøp av bolig 
Alle familiene som fikk forhåndsgodkjenning om lån, har fått hjelp til å kjøpe seg en egnet 
bolig. Fem av familiene snakket meget dårlig norsk og det var behov for å kommunisere ved 
hjelp av henholdsvis tolk, minoritetsrådgiver eller nære venner av familien for å formidle 
nødvendig informasjon Den siste familien leste og forsto godt nok norsk til selv å følge med 
på boligmarkedet. Her var bistanden begrenset til telefonisk kontakt samt å besiktige boligen 
familien ønsket å legge inn bud på før de tok den endelige avgjørelsen. 
 
Varierende boligpriser begrenser familiens valg av bydel 
Familiene som fikk forhåndsgodkjenning om lån og tilskudd har mellom fire og syv barn og 
var i behov av minimum en fire roms bolig. Lånetilsagnets størrelse begrenset deres mulighet 
til valg av geografisk beliggenhet for sin nye bolig. Prisnivået på 4-roms boliger tilsa at de 
kun kunne forvente å kjøpe bolig i 4 av Oslos 15 bydeler.  I de øvrige bydelene lå 
gjennomsnittsprisen for en 4- roms bolig mellom 300 – 800 000 over det beløpet familiene 
var innvilget i lånetilsagn.  En av familiene fant flere boliger de separat sett vurderte som 
”gode og egnede boliger” og som lå i en prisklasse de hadde råd til å kjøpe, men boligene lå 
imidlertid i ”feil ” bydel.  Familien, med en sterkt bevegelseshemmet forsørger, ønsket å bli 
boende i den sentrumsbydelen de nå leide bolig i eller en annen sentrumsbydel. Etter tre 
måneder og utallige visninger innså familien at denne drømmen ikke kunne gå i oppfyllelse. 
Boligprisene var for høye i de sentrumsnære bydelene. Familien holdt familieråd og 
konkluderte med at de valgte å leie i sentrum framfor å eie bolig i en drabantbydel. 
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Konklusjon 
Flere barnefamilier kan hjelpes til å kjøpe egen bolig, men dette krever: 
• Høyt bruk av tilskudd 
• En skjønnsmessig vurdering av veiledende retningslinjer for livsoppholdssatser 
• Tilbud om bistand til kjøp av bolig 
• Familiene må akseptere å bosette seg  i de bydelene som boligprisene er lavest, hvilket 

betyr utenfor sentrum 
 
Tabellen nedenfor viser resultatet av lånebehandlingen for de 12 søkerne: 
 
Fått avslag 
på sin 
lånesøknad 

Fått 
forhåndsgodkjenning 
om lån, men ikke 
funnet bolig i ønsket 
bydel. Valgt å leie 
framfor å eie 

Forhåndsgodkjenningen 
trukket tilbake p.g.a  
samlivsbrudd 

Fått 
forhåndsgodkjenning, 
men ikke funnet 
bolig enda 
(fortsatt gyldig 
vedtak) 

Kjøpt 
bolig 

6 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 
 

 
 

Tilskudd til tilpasning av bolig 
Den største familien i utvalget ble i 2003 sagt opp fra sin kommunale bolig, et rekkehus,  p.g.a 
naboklager.  Det ble i første omgang inngått en avtale med Boligbygg Oslo KF om å la 
oppsigelsen ”ligge på is ” inntil man fikk vurdert og prøvd ut om oppfølging og 
konflikthåndtering kunne stabilisere situasjonen i borettslaget. Sommeren 2004 konkluderte 
man med at konflikten var så fastlåst at en utflytting var uunngåelig. 
 
Dårlig støyisolering og innvendig trapper medførte at nærmeste nabo var svært plaget av støy 
fra den store husstanden. Støy og bråk inngikk som et av flere punkter i naboklagen.  Ulike 
løsninger ble drøftet, herunder innkjøp av enebolig. Den enslige forsørgeren ga klart uttrykk 
for at hun ikke ønsket å bli omplassert til enebolig, men ønsket en leilighet på et plan.  Dette 
hadde sin klare sammenheng med at hun verken hadde lyst til eller tid og krefter til å ivareta 
hage og uteområder.  Manglende deltagelse i dugnader og ivaretakelse av uteområder inngikk 
som punkt to i naboklagen. Samarbeidsutvalget i Oslo hadde på sin side fattet et vedtak om at 
husstander som ble sagt opp fra en kommunal bolig beliggende i et borettslag ikke skulle 
omplasseres til bolig i annet borettslag, men eventuelt omplasseres til en kommunalt eid gård.  
Valg av botilbud var således begrenset. Familien ble til slutt valgt omplassert til en 4- roms 
terrasseleilighet med to bad beliggende i kommunalt eid gård i bydelen.  Leiligheten hadde en 
god planløsning, men familien trengte minst et ekstra soverom.  Helse- og velferdsetatens 
arkitekter fikk i oppdrag å utforme skisser til løsninger. Forslag til tilpasning skjedde i 
forståelse med familien som deltok i prosessen gjennom befaringer og drøftinger av ulike 
potensielle romløsninger.  Kjøkkenets spiseområde ble besluttet omgjort til et 4. soverom, 
mens grovkjøkkendelen ble valgt ombygget til spiseplass. Av andre tilpasninger kan nevnes, 
forhøyelse av rekkverk på begge terrasser grunnet leilighetens høye beliggenhet i blokka, 
innsetting av hyller i boder, garderobeløsning i entre osv.  Boligen vil være klar for innflytting 
i romjula 2004.  Familien vil få færre kvadratmeter til disposisjon enn hva de hadde i 
rekkehuset og boforholdet er å defineres som trangbodd.  Denne situasjonen vil bedre seg 
etter hvert når et par av de eldste barna flytter hjemmefra.  På den positive siden kan nevnes at 
familien er sikret et stabilt og rimelig botilbud og ingen av barna trenger å bytte skole.  



 20 

 

De store barnefamiliene og bostøtte  
Av de totalt 19 husstandene mottar 10 statlig bostøtte.  Samtlige av familiene som har 
arbeidsinntekt og de fleste av familiene som lever av en uførepensjon med forsørger- og 
barnetillegg faller utenfor. Mottagere av statlig bostøtte er familier som lever av 
overgangsstønad, der en forsørger deltar i introduksjonsprogrammet eller mottar dagpenger. 
 
Ordningen synes spesielt å være feilslått i forhold til de store barnefamiliene som mottar 
uførepensjon.  Dette er familier som lever under den definerte fattigdomsgrensa i Norge. De 
av familiene som ikke kvalifiserer for/får avslag på søknad om kommunal bolig havner i en 
særskilt utsatt posisjon. Erfaringer fra prosjektet viser at det er vanskelig å oppfylle 
regjeringens målsetting, om at de fleste skal eie sin egen bolig, for denne gruppen.  Fravær av 
statlig bostøtte medfører at familienes betjeningsevne av lån reduseres og at behovet for bruk 
av høyt tilskudd økes tilvarende.  Familiene er i snitt i behov av mellom 50 og 60 prosent 
tilskudd for å kunne kjøpe en 4- roms leilighet av meget nøktern standard. De færreste 
familiene vil få innvilget så høyt tilskudd. 
 
 I Boligmeldinga, St.meld 23 (2003 –2004), heter det: For å avgrense bruken av tilskudd til de 
som trenger det mest, foreslås det å avgrense bruken av tilskudd til varig økonomiske 
vanskeligstilte, dvs. grupper som trolig ikke vil oppnå arbeidsinntekt. 
 
For å kunne likestille de store barnefamilienes muligheter for å kunne komme inn på 
eiemarkedet må den statlige bostøtteordningen justeres.  Utregninger viser at flere familier 
ville ha kvalifisert for statlig bostøtte dersom de hadde hatt et barn mindre og man forutsetter 
at barnetillegget i uførepensjonen var tilsvarende likt for samtlige barn. 
 
Et annet fenomen som må tas i betraktning når det gjelder valg av boligform er at noen 
muslimer, spesielt i den somaliske befolkningen, ikke finner det forenlig med Sharialoven å 
oppta noen form for lån som innbefatter betaling av rente. Dette er utsagn som prosjektet har 
fått bekreftet både av familier som har vært inkludert i prosjektet så vel som av andre 
muslimske familieforsørgere, blant annet gjennom mange samtaler med drosjesjåfører på våre 
reiser til og fra oppdrag og møter i bydel. 
Det pågår en diskusjon blant imamer og muslimske organisasjoner vedrørende rente og 
muslimer i diaspora, men det er ikke fattet noe vedtak eller ”fatwa” enda. 
 
Antall familier som mottar statlig bostøtte Antall familier som ikke mottar statlig 

bostøtte 
10 9 
 

Øvrige erfaringer fra prosjektet 

Bostabilitet  
Inkluderer vi de seks husstandene som søkte om lån og tilskudd til kjøp av egen bolig ble 13 
av familiene vurdert til å falle innenfor definisjonen bostedsløs eller til å befinne seg i en 
meget ustabil livssituasjon ved det tidspunkt de ble inkludert i prosjektet. Ser vi bort fra de 
syv familiene som ble vurdert for bolig ved hjelp av Husbankens ordinære ordninger, 
lån/tilskudd og boligtilpasning, står vi igjen med seks familier som ble prøvd hjulpet på ulikt 
vis: 
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• 1 familie inngikk leiekontrakt med Ungbo. Den 5-roms boligen var tidligere benyttet 

som bokollektiv, men ble av ulike årsaker vurdert som uegnet for videre bruk til dette 
formål.  Familien, bestående av enslig forsørger og tre barn, hadde flyttet mange 
ganger. Dette ble ansett som meget uheldig da et av barna var i behov av 
spesialundervisning og trengte et stabilt bo- og skoletilbud for å mestre hverdagen. 
Familien, som pr dags dato har bodd i leiligheten i 2 år, trives meget godt i 
borettslaget. Mor legger spesielt stor vekt på at barna trives og har falt inn i 
nærmiljøet. Hun uttrykker ønske om å kunne bo i boligen til barna blir store. 

 
• 1 familie fikk tilbud om en 5- roms kommunal leilighet som tidligere var disponert av 

Ungbo, men på daværende tidspunkt tilbakelevert Boligbygg.  Familien, bestående av 
enslig forsørger og fem barn hadde to år tidligere flyttet til Oslo fra en annen 
kommune. Familien hadde to ulike botilbud etter ankomst Oslo og var nå ønsket 
utkastet av den pakistanske eieren. Familien takket først ja til den 5- roms leiligheten, 
men valgte  av familiære årsaker å flytte tilbake til den kommunen de først var bosatt 
i. Her hadde de bodd i samme enebolig i syv år før de valgte å flytte til Oslo. 
Prosjektet har senere hatt kontakt med familien som nå er godt og stabilt etablert i sin 
opprinnelige hjemkommune. 

 
• I det den ovennevnte familien takket nei til tilbudet, ble denne boligen tilbudt en 

annen familie. Familien, bestående av enslig forsørger og 4 barn ventet 
familiegjenforening med mann og to barn.  Boligen de leide av en person med 
pakistansk opprinnelse var av helsesøster i bydelen vurdert som uegnet på grunn av 
fuktskader.  Familien avslo dette tilbudet og ytterligere tre botilbud fra prosjekt og 
bydel. Begrunnelsene var mange og varierte.  Familien takket i utgangspunktet ja til 
det fjerde botilbudet, en bolig eid av en annen somalier med beliggenhet i annen 
bydel enn den familien var bosatt i. Prosjektet hadde en lang samtale med familien og 
den av forsørgerne som hadde bodd lengst i Norge var på to visninger i boligen, før 
leiekontrakt ble underskrevet. Ved tidspunkt for kontraktunderskrivning framviste 
den av forsørgerne som var til stede stor begeistring for boligen, og det ble avtalt gitte 
forbedringer av boligen som ble innbakt i leiekontrakt. Den andre forsørgeren hadde 
frastått fra å delta på kontraktmøtet stikk i strid med prosjektets anbefaling. En uke 
etter at leiekontrakten var underskrevet, ombestemte familien seg igjen.  Familien 
hevdet overfor bydel at de var blitt ”tvunget av prosjektmedarbeider til å undertegne 
leieavtalen” og det oppsto en meget vanskelig situasjon for alle involverte parter.  
Familiens begrunnelse for ikke å ta imot tilbudet var knyttet opp til at mannen ville få 
lang reisevei for å delta i Introduksjonsprogrammet og at barna måtte bytte skole.  I  
og for seg relevante problemstillinger som også var drøftet underveis i prosessen, men 
da ikke vurdert som noe stort problem av familien. Etter et fellesmøte mellom bydel, 
familien og prosjektet ble det konkludert med at man ikke kunne tvinge familien til å 
flytte selv om de hadde inngått en juridisk bindende kontrakt.  Prosjektet forhandlet 
ned depositumkravet fra utleier og utgiftene ble delt mellom bydel og prosjektet. 
Bydelen forhandlet deretter fram en avtale om kontraktforlengelse av det opprinnelig 
leieforholdet som også omfattet  utbedringer og diverse indre vedlikehold. Prosjektet 
avsluttet kontakten med familien. 

 
• En familie med enslig forsørger og 5 barn ble omplassert fra en kommunal bolig 

beliggende i et borettslag i en prosjektbydel til kommunal eid bolig i en annen 
prosjektbydel.  Familien var sagt opp p.g.a vedvarende naboklager.  Familien som 
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mistrivdes og følte seg uglesett i borettslaget samt i utgangspunktet ønsket seg et mer 
sentrumsnært botilbud var meget tilfreds med løsningen. De har ikke, etter 1 år i 
nåværende bolig, mottatt noen form for naboklager.  

 
• En bostedsløs familie, bestående av enslig forsørger og 3 barn, fikk hjelp av 

prosjektet til å inngå leiekontrakt med en somalisk utleier. Boforholdet har så langt 
fungert uproblematisk for begge parter. 

 
• Tre familier har etter drøftelser mellom bydel og prosjekt fått tilbud om kommunalt 

disponert bolig. En av familiene, med to voksne og 4 barn, leide bolig av en person 
med pakistansk opprinnelser, de øvrige to familiene med seks barn hver bodde i 
gjennomgangsboliger i bydelen.  Maksimum vedtatt botid i gjennomgangsboligene 
var utløpt da prosjektet ble koblet inn i saken.  En av familiene som bodde i en 
gjennomgangsbolig, og som hadde åtte boforhold og to utkastelser bak seg, fikk 
opprettholdt sitt boforhold ved at gjennomgangsboligene, som var leid inn av 
Boligbygg, ble omdefinert til ordinær kommunal bolig. Familien hadde ikke mottatt 
naboklager i gjennomgangsboligen og uttrykte stor glede og takknemlighet over å 
endelig få et stabilt botilbud hvor de kunne skape seg et hjem. Dette til tross for at den 
4- roms leiligheten var relativt liten i størrelse og familien pr definisjon var å betrakte 
som trangbodd. 

 
De to øvrige familiene fikk tildelt henholdsvis en 4-roms og en 5-roms leilighet.  
Familien som fikk tildelt 5-roms leiligheten hadde fått innvilget familieforening og var 
samlet som familie etter 5 års atskillelse.  Mor, som nylig var ankommet Norge følte 
det vanskelig å tilpasse seg norsk kultur og levesett, herunder krav til å delta i 
Introduksjonsprogrammet.  Mor og barn valgte å flytte ut av Norge, mens far valgte å 
bli boende igjen på ubestemt tid. Han er nå bosatt i en mindre bolig i en annen bydel.  

 

Nomadeliv eller stabilitet – hvordan ønsker barnefa miliene å bo? 
Ved prosjektets oppstart ble vi både av ansatte i bydel og andre presentert for påstanden om at 
den somaliske befolkningen ikke fant det særlig problematisk å flytte fra bolig til bolig. Dette 
ble begrunnet med at de fleste som kom til Norge hadde tilhørt nomadebefolkningen i sitt 
hjemland.  Det ble likeledes framstilt at de ikke hadde samme forhold til begrepet 
”trangboddhet” da de var vant til å bo tett og leve i en storfamilie. 
 
Prosjektet hadde som en av sine uttalte målsettinger å innhente mer systematisk kunnskap om 
hvordan familiene ønsket å bo.  Kartleggingen ble utført ved at samtlige familier som 
prosjektet kom i kontakt med ble bedt om å gi et bilde av hva de opplevde som en 
drømmebolig.  Drømmebildet skulle inkludere både den fysiske boligen og bomiljøet rundt. 
 
Samtlige av familiene framstilte sitt første ønske som mulighet for et stabilt botilbud hvor de 
kunne bo til barna ble store og flyttet hjemmefra. De uttrykte forskrekkelse når vi presenterte 
dem for myten om en fortsatt ønsket nomadetilværelse i Norge.  Hvis vi flytter er det fordi vi 
må eller fordi vi mener at en flytting er viktig og nødvendig ut fra en totalvurdering av 
familiens ve og vel; for å få arbeid, p.g.a. mistrivsel osv, var et gjennomgående utsagn. 
 
 Øvrige faktorer som inngikk i drømmebildet: 

• Kun to av de 19 familiene hadde bil. Nærhet til offentlig kommunikasjon, butikker, 
barnehager og skoler ble derfor framhevet som meget viktig. 
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• 18 av de 19 familiene oppga at de ønsket å bli boende i den bydelen de bodde i. De 

henviser til barnas urolige oppvekst og viktigheten av at de fikk fortsette på 
nåværende skole og får beholde nærmiljøet og vennene sine. Det er store ulikheter i 
Oslos bydeler når det gjelder tilbud om språkopplæring, Introduksjonsprogram, 
barnehager og sosiale møteplasser. Ved å flytte til en annen bydel risikerte familiene 
å miste barnehageplassen og å bli stilt på ventetliste til både språkopplæring og 
inkludering i Introduksjonsprogrammet. Foreldrene, i de familiene som snakker 
dårligst norsk, framhever også kjennskapen til nærmiljøet som en trygghetsfaktor. 
Relasjonen til saksbehandleren på sosialkontoret, språklæreren og kjøpmannen på 
hjørnet medfører at de tør prøve å snakke norsk.  ”De forstår meg....” I nye og 
ukjente sammenhenger oppleves dette vanskeligere.   

 
• Når det kom til boligtype; enebolig, rekkehus eller leilighet ble bildet mer nyansert, 

men de aller fleste i utvalget, 75%, foretrakk en leilighet på et plan. Lavblokker 
hadde høy prioritet. Mange av familiene, spesielt de som besto av en eneforsørger, 
opplevde det som utrykt å bo i en enebolig. Ivaretakelse av uteområder samt ytre 
vedlikehold, maling osv, ble framholdt som andre negative faktorer.  Sist, men ikke 
minst ble innvendig trapper vurdert som et minus. Dette ble forklart både ut fra en 
redsel om at barna kunne falle å slå seg, men også på bakgrunn av at  romfordeling 
over to plan fratok mødrene mulighet for å holde kontroll og oversikt over barnas  
aktiviteter. 

 
• De fleste ønsket størst mulig bolig. En 5-roms bolig ble framstilt som meget bra. 

Boligens størrelse ble viktigere etter som barna vokste til.  Med flere barn på et 
soverom var det uunngåelig å unngå krangling mellom barna. Plass og ro til 
lekselesing ble også redusert.  Trangboddhet resulterte også i at de eldste barna ble 
presset ut / ønsket seg ut av hjemmet når de ble myndige. Dette var i strid med den 
tradisjonen de brakte med seg fra sitt opprinnelsesland.  De uttrykte bekymring for de 
ungdommene som må flytte tidlig ut av hjemmet og således ble avskåret for 
familiens omsorg og kontroll. 

 
• Familiene hadde ulik oppfattelse av hvilke etasje som var den ideelle. Her delte 

utvalget seg omtrent i to. Den ene halvdelen framhevet det som ideelt å bo i 1. etasje, 
mens den andre halvparten foretrakk 2. eller 3. etasje.  Dette ble begrunnet med 
henholdsvis trygghet og oppvarmingskostnader.  Boligene måtte imidlertid være godt 
støyisolert. 

 
• Familiene ønsket to bad eller avskilt bad og wc samt avskilt kjøkken med spiseplass.  

Dette ønsket ble forklart ut fra praktiske behov og for å unngå matos og lukt i resten 
av boligen. Kjøkkenet ble også framholdt som ”et sted å være” for kvinnene og de 
yngste barna. Kvinnene tilbrakte mye tid på kjøkkenet sammen med barna, og det var 
også her venninnene slo seg ned når de kom på besøk. Stua var derimot mennenes 
domene. 

 
• Fargevalget var like ulikt i disse familiene som i familier flest. Noen ønsket lyse og 

duse farger mens andre foretrakk sterkere farger.  Gult ble imidlertid framhevet som 
en god farge av mange. 
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• Balkong eller terrasse ble framhevet som viktig for å kunne tørke tøy og oppbevare 
ulike uteleker osv. 

 
• Mange av familiene trakk fram nordmenns begeistring for skråtak og synlige bjelker. 

Dette hadde de liten eller ingen forståelse for.  I deres drømmebilde var rommene 
store og firkanta, med høy takhøyde og ”normale” vinduer (ikke takvinduer).  

 
•  Peis ble heller ikke satt høyt oppe på ønskelista av familiene i utvalget. Fjernvarme 

og dernest elektrisitet ble foretrukket som oppvarmingskilde.   
 

De store barnefamiliene og leiemarkedet 
I henhold til Folke- og boligtellingen for 2001 bor 23 % av husholdningene i Norge i en 
utleiebolig. Antallet er noe høyere for de store byene. I Oslo bor ca 29 % av alle hustander i 
en utleiebolig.  De kommunale boligene i Oslo utgjør ca 16 % av den totale leiemassen.  
Profesjonelle utleiere utgjør 25 % av markedet. Privatpersoner, som leier ut en eller flere 
boliger, utgjør det øvrige utleiemarkedet (59 %), noe som ofte medfører korttidskontrakter og 
lite stabilitet i leiemarkedet. I de fleste andre land, inkludert våre naboland, er det et betydelig 
større utbud av leieboliger. 
 
Åtte av de ni familiene som leide bolig på det private leiemarked, leide bolig av annen person 
med minoritetsbakgrunn. Dette er bekymringsfullt i den forstand at det vitner om en 
manglende integrering i den ordinære leiemarked og at boligsøkere med innvandrerbakgrunn, 
spesielt personer fra ikke vestlige land, stiller bakers i køen både i forhold til beliggenhet, 
standard og pris. Dette slår særlig ut i pressområdene De fleste utleiere med 
minoritetsbefolkning er ikke profesjonelle utleiere, men personer som leier ut sin egen bolig 
p.g.a utenlandsopphold eller har en bolig nummer to for utleie.  En del av boligene  i 
sistnevnte gruppe er kun tenkt benyttet som utleiebolig over en kort periode inntil de overtas 
av andre personer i eierens familie.  De som leier risikerer således hyppige flyttinger.  

 

Diskriminering på boligmarkedet 
Det finnes undersøkelser som viser at nordmenn i liten grad ønsker å leie ut sin privatbolig til 
etniske minoriteter, og husleieloven fravikes. Mange utleiere kvier seg også for å leie ut sin 
privatbolig til store familier med mange barn på grunn av fare for større slitasje og 
ødeleggelser på boligen.  Spesielt sentrale leiligheter leies heller ut til grupper av studenter og 
andre unge som samlet betaler mye mer enn en familie 
 
Et par av prosjektbydelene har også siste år gitt tilbakemelding om at de for første gang har 
opplevd at familier, som er tildelt kommunal bolig, er blitt nektet framleiegodkjenning i det 
borettslaget de er tilvist bolig. I den ene saken ble søknaden avvist fordi familiene var av 
somalisk opprinnelse. Avslaget var begrunnet med at det fra tidligere bodde et relativt høyt 
antall husstander med somalisk opprinnelse i borettslaget og at en ytterligere økning kunne få 
negative konsekvenser for bomiljøet.  Den andre framleiegodkjenningen, som også gjaldt en 
somalisk familie, ble avvist på grunn av husstandens størrelse.   
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Naboforhold 
Flere av familiene har før eller i prosjektperioden vært sagt opp fra sine leieforhold p.g.a 
naboklager.  Prosjektet har totalt vært involvert i fire klageforhold. 

• To klageforhold var knyttet til kommunalt disponert bolig i borettlag 
• Et forhold var knyttet til utleie på det private leiemarked 
• Et forhold var knyttet til en alvorlig nabostrid mellom to familier med 

minoritetsbakgrunn, men fra ulikt opprinnelsessted. Her var prosjektet inne og 
meglet mellom familiene. 

 
Samtlige av klageforholdene hadde pågått over tid, opp til 1 år, da prosjektet ble involvert. 
Forholdene det ble klaget over var sammensatte og omfattet forhold som bråk og støy, 
manglende ivaretakelse av boligen og uteområder, søppelhåndtering, bruk av eget 
nasjonalflagg, uthenging av klesvask 17. mai, oppsetting av parabolantenner samt konflikter 
mellom barn og mellom barn og voksne. 
 
Klageforholdenes kompleksitet synliggjøres ved at deler av de omtalte klageforhold var reelt 
begrunnet og ville ha blitt fremmet også dersom familiene var etniske nordmenn, mens andre 
elementer i klagene bar preg av kulturkollisjon og håndhevelse av uskrevne normer for hva 
man gjør og ikke gjør i dette konkrete bomiljøet.  En fastlåst konflikt og manglende vilje til å 
finne fram til løsninger vanskeligjorde situasjonen. 
 
Eksempel på fastlåst nabokonflikt 
Et borettslag har over lang tid klaget på ulike forhold, herunder familiens søppelhåndtering; 
overfylt søppeldunk samt fravær av kildesortering.  Borettslaget henviste til at fugler kom og 
hakket opp søppelposer både i og utenfor dunken, hvilket medførte at søppel ble slengt utover 
og i neste omgang kunne tilkalle seg rotter osv. 
 
Prosjektet viser familien hvor og hvordan de skal kaste pairavfall. Den enslige 
familieforsørgeren visste utmerket godt hvor containeren til papp og papir var plassert og 
hun hadde vært der flere ganger, men funnet den låst med hengelås. Det hun ikke hadde sett 
og forstått at det var en sprekk til innmating på siden av containeren.  Vi anmoder deretter 
borettslaget om at familien kunne gå til anskaffelse av en større søppeldunk og at de selv ville 
dekke de økonomiske merkostnadene dette innebar.  Svaret var at her skulle man kun benytte 
en og samme standard, hvilket var en meget liten dunk, og familien fikk greie seg med den 
som alle andre. 
 
Denne kurdiske  familien fra Irak fikk også klager på at de hadde hengt ut det irakske flagget 
på verandaen den dagen amerikanerne innvandrete Irak, fordi de hadde ødelagte møbler  
lagret på terrassen og fordi deres tørkestativ stakk 5 cm over kanten på verandaen osv.   
 
Formannen i borettslaget kom i en av flere samtaler med prosjektet med uttalelser om at 
”sånne som dem passer ikke her”, hvilket den enslige forsørgeren tydelig hadde forstått. 
Kvinnen som var analfabet og snakket meget dårlig norsk var på sammenbruddets rand da 
prosjektet kom inn i bildet. Hun opplevde at alt hun gjorde var feil uten selv å forså hvorfor 
det var feil. Hun nærmest snek seg langs husveggene til og fra egen bolig i det ordentlige og 
homogene borettslaget.   Det som ut fra prosjektets vurdering var det reelle klageforholdet 
som måtte løses, bråk og larm fra husstandsmedlemmer og et TV apparat som sto på uti de 
sene nattetimer, var blitt en del av en sementert konflikt det ikke fantes noen god løsning på.  
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Denne familien ble omplassert til en kommunal gård og trives i dag, med fravær av 
naboklager, på sitt nye bosted.  
 
Det hører med til historien at siste gang prosjektet besøkte familien i borettslaget,  fikk vi med 
selvsyn se at flere  av rekkehusene hadde gått til anskaffelse av større søppeldunk. Familien 
var ikke blitt orienter om endret praksis.   
 
Eksempelet er ikke representativt for samtlige klagesaker eller borettslag, men det viser, som 
vi også har sett i de øvrige klagesakene at de ofte er sammensatte både når det gjelder de 
forhold som påklages og alvorlighetsgraden av disse. 

Hvordan oppnå bedre naboforhold ?  
I utgangspunktet er det kun naboer seg i mellom som kan lage gode naboforhold. Kommunen 
har et ansvar for å tilrettelegge for at husstander i kommunalt disponerte boliger får 
informasjon, råd og veiledning om gjeldene husordensregler samt skrevne og uskrevne 
normer og regler i bomiljøet.  
 
Det er korrekt når styrene i borettslagene framhever at de ikke er sosialarbeidere. De etterlyser 
at ”kommunen” kommer på banen før og ikke etter at problemene oppstår. Dette ønsket blir 
ikke overkommet p.g.a manglende ressurser til oppfølging. På den andre siden stilles det krav 
til et veldrevet borettlag at de arbeider for å skape og opprettholde et godt bomiljø.  Ofte skal 
det enkle grep og små ressurser til for at ny husstander føler seg velkommen og får nødvendig 
veiledning i bruk av vaskekjeller, søppelhåndtering osv. 

Oppfølging 
Prosjektet har vært inne med en eller annen form for oppfølgingstilbud overfor 12 av 
husstandene i utvalget.  Det har kun vært benyttet individuell oppfølging, men innholdet, og 
oppfølgingens varighet og hyppighet har variert. I enkelte perioder har noen familier hatt 
ukentlig kontakt med prosjektet, andre har hatt faste hjemmebesøk hver 14 dag, mens noen 
familier harkun hatt sporadiske hjemmebesøk og selv tatt kontakt når det har hatt behov for en 
samtale.  Likeledes har enkelte oppfølgingsoppdrag vært utført i nært samarbeid med 
sosialtjenesten, mens øvrige oppdrag kun har vært gjenstand for informasjon og drøftelser i 
prosjektgruppa. Dette har berodd på ulike faktorer: 

• Mange av familiene har vært økonomisk selvhjulpne og ikke hatt noen kontakt med 
ansatte i sosialtjenesten 

• Noen familier er henvist til prosjektet fordi det ikke har lykkes bydelen å etablere noe 
samarbeid med familiene 

• For noen familier, der bydelen utgangspunktet har etablert god kontakt med familien, 
har oppfølgingen strandet p.g.a språkbarrierer og manglende ressurser til oppfølging  

 
Prosjektet har oppnådd god kontakt og blitt vurdert som et ønsket tilbud av 11 av de 12 
familiene.  Den siste familien som nylig var flyttet inn i en kommunal bolig ble av bydelen 
vurdert til å være i behov av oppfølging for å oppretthold nåværende botilbud. Familien hadde 
et fysisk handikappet barn som man også ønsket å få utredet tiltak for, både i boligen og 
utenfor boligen.  Det var i tillegg nedsatt en ansvarsgruppe for å ivareta barnets skolegang og 
medisinske behandling. Familien på sin side ønsket kun prosjektets hjelp til å framskaffe en 
annen bolig da de opplevde den 4-roms borettslagsleiligheten som uegnet for sitt 
handikappede barn tiltross for adkomst med heis osv. De var heller ikke interessert i å utrede 
videre tiltak for å tilrettelegge leiligheten for å imøtekomme barnets behov. Barnet selv, som 
på lik linje med resten av familien, fortsatt befant seg i en sjokktilstand over sin nylig 
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inntrufne situasjon, drømte kun å komme tilbake til et gitt område i bydelen der han tidligere 
hadde bodd med tilgang til hage og med gode venner i nærområdet.  Prosjektet gjennomførte 
først et par hjemmebesøk på egenhånd og deretter et fellesbesøk med saksbehandler i 
sosialtjenesten med tanke på å etablere en allianse med familien.  Familien på sin side gav 
klart uttrykk for at de ikke ønsket noen videre kontakt med prosjektet dersom målsettingen 
ikke var å framskaffe dem et nytt botilbud.  Kontakten ble på dette grunnlag avsluttet fra 
prosjektets side.  Situasjonen ble drøftet i prosjektgruppa i bydel, og familien fikk senere et 
tilbud om rekkehus med hage nettopp i det området barnet drømte om å flytte tilbake til. 
Familien avslo imidlertid tilbudet, da de anså rekkehus over to plan som uegnet. 

Metoder i oppfølgingsarbeidet 
Prosjektet har prøvd ut ulike metoder i oppfølgingsarbeidet. Vi vil her skissere nærmere tre 
sentrale metoder og prinsipper oppfølgingsarbeidet har vært forankret i: 

• Bruk av kulturrådgivere 
• Løsningsfokusert tilnærming 
• Læring gjennom deltakelse 

 
Bruk av kulturrådgivere og minoritetsarbeidere 
Prosjektets somaliske medarbeider har hatt en meget viktig rolle i oppfølgingsarbeidet.  
Foruten somali behersket han arabisk og var således den språklige nøkkelen til kontakt med 
familiene. Kun et par av familiene snakket så godt norsk at de kunne holde en flytende 
samtale med prosjektleder. 
 
Prosjektmedarbeiders etniske opprinnelse, og det faktum at vi representerte et prosjekt som 
hadde som ”formål å hjelpe målgruppa” var andre viktige døråpnere.  Kjennskapen til 
prosjektet ble spredt, spesielt rundt i det somaliske miljøet, og flere familier både fra de 
opprinnelige prosjektbydelene og øvrige bydeler kontakter prosjektet for etterspørre mulighet 
for å delta.  Noen få familier fikk råd og veiledning i konkrete enkeltsaker. De øvrige ble 
henvist til egen bydel for å anmode om å bli inkludert i prosjektet eller fikk sin forespørsel 
avvist p.g.a annen bydelstilhørighet. 
 
Prosjektleder deltok på mange av hjemmebesøkene og representerte den norske majoriteten, 
herunder også det nye og ukjente. Erfaringen fra vårt prosjekt tilsier at vi ikke hadde oppnådd 
et tilsvarende samarbeid med familiene dersom prosjektet ikke hadde hatt en 
prosjektmedarbeider som snakker somali. Ved å snakke samme språk nådde informasjonen 
fram og familiene fikk i større grad anledning til å oppleve seg som likeverdige 
samtalepartnere. Dette ga mulighet for å danne seg et bilde av familienes situasjon og for å 
kartlegge familienes ressurser samt deres målsettinger og drømmer for eget liv.  Ved å ha en 
person til stede som snakket deres eget språk ble også familiene tryggere på å kunne formidle 
og drøfte problemstillinger med prosjektleder. 
 
Prosjektet har også samarbeidet med minoritetsrådgiverne i Bydel Furuset tilnyttet 
kjøpsbistand for familier som snakket et annet morsmål enn somali og arabisk. Også her var 
språkkompetansen meget sentral for å yte familiene adekvat bistand. 
 
Løsningsfokusert tilnærming 
Oppfølgingstilbudet var basert på en løsningsfokusert tilnærming i den forstand at vi var 
meget opptatt av at det var familiene som var ekspertene og satt med kompetansen på hvordan 
konkrete situasjoner best kunne løses.  Vår rolle som prosjekt var å formidle informasjon og 
gi ønsket råd og veiledning for at de kunne finne fram til riktig løsning.  
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Eksempel 
Mor med 10 barn har fått gjentatte naboklager på bråk og larm fra boligen. Både den enslige 
forsørgeren og prosjektet har en felles forståelse av at naboene er reelt plaget av bråk fra den 
dårlig støyisolerte boligen.  Det er imidlertid mor som ene og alene vet hvordan hun eventuelt 
kan redusere støynivået.  Det er hun som kjenner barna og deres personlighet og det hun som 
kjenner sine egne ressurser og begrensninger på hva hun makter å få til som forsørger og hva 
de eldste barna eventuelt kan stille opp med.  Prosjektets rolle var å hjelpe henne med å 
kartlegge situasjonen og definere mål. Kartleggingen ble gjennomført delvis på bakgrunn av 
mors selvstendige observasjoner og vurderinger og delvis ved at prosjektet framsto som 
borettslagets stemme ved å framstille ulike tablåer som ” naboene sover middag og somalisk 
kvinne står på terrassen og overvåker og kommunisere med sine barn som leker 30 meter 
unna”.  
 
Læring gjennom deltakelse (learning by doing) 
I hear, and I forget. 
I see, and I remember. 
I do, and I understand 
 
Learning by doing innebærer at man lærer seg ferdigheter gjennom deltagelse i aktiviteter, 
istedenfor at noen viser og forteller hvordan ting fungerer. John Dewey (1859 –1952) er kalt 
pedagogikkens far. Han la stor vekt på interaksjon, aktiviteter, gruppearbeid, erfaring, 
samvirke og samhandling. Han mente at kunnskap er erfaring og individuelt for hver person. 
 
Prosjektet har benyttet denne pedagogiske teorien for å formidle kunnskap om hvordan man 
ivaretar ulike praktiske gjøremål i og i tilknytning til boligen.   Eksempler på praktiske 
oppgaver som har vært utført sammen med familiene er høytrykksspyling, gressklipping og 
maling av fasade og innvendige vinduskarmer, felles handletur for å kjøpe 
rengjøringsprodukter tilpasset norsk gulv og møbler osv.   Foruten at familiene får en 
opplæring som tilsier at de kan klare tilsvarende oppgaver selv neste gang, har vi opplevd som 
kontaktskapene å gjøre ting i felleskap.  De fleste av familiene vi har vært i kontakt med har 
liten erfaring med å utføre små reparasjoner og vedlikehold. En del av forklaringen er at 
mange av familiene består av en enslig forsørger. Men flere, herunder både menn og kvinner, 
framhever at de ikke er vant med å utføre denne form for oppgaver fra sitt hjemland.  De har 
der benyttet seg av tjenestene til andre personer som utfører denne form for oppgaver for en 
meget rimelig penge. I Norge har de ikke råd til å benytte håndverkere og de mangler 
kunnskap og verktøy til å gjøre det selv.  
 
 
 
 
 

5  Arrangementer i prosjektets regi 
Prosjektet har avholdt en oppstarts og en erfaringskonferanse. Oppstartskonferansen  som ble 
avviklet våren 2003 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 avviklet et felles møte for prosjektbydelene 
vedrørende bruk av lån og tilskudd samt formidlet informasjon om prosjektet på faglige 
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arrangementer engasjert av andre aktører herunder på en erfaringskonferanse arrangert av 
Husbanken, region Oslo, Kontaktforum tilknyttet Flyktning- og innvandreretaten osv.   
 
En av de somaliske prosjektmedarbeiderne har deltatt på flere fagmøter i en av bydelene for å 
orientere om Somalia og drøfte ulike utfordringer som tjenesteapparatet står overfor i møte 
med andre kulturer.  
 
 
 
 
 

6  Prosjektets nytteverdi  

Modellutvikling 
Som tidligere nevnt har prosjektet ikke bestrebet seg på å utvikle nye modeller for bosetting 
og oppfølging av store barnefamilier. Prosjektet har arbeidet ut fra normaliseringsmodellen og 
innsatsen har vært konsentrert om å utvikle metoder for å sikre familiene stabile botilbud som 
fremmer integrering i bomiljøet og aktiv deltagelse i storsamfunnet. 
 

Metodeutvikling 
Prosjektet har vært spesielt opptatt av å kartlegge behov og utprøve metoder innenfor 
områdene informasjon, bosetting og oppfølging og kompetanseutvikling. 

Informasjon  
Boligmarkedet er komplekst og krevende å forholde seg til. Tilgjengelig og sammenfattende 
informasjon er et viktig tiltaksområde for å hjelpe vanskeligstilte store barnefamilier og andre 
med etnisk minoritetsbakgrunn til å sikre seg stabile og trygge boforhold. 
 

Det er de senere årene lagt stor vekt på informasjonsformidling. Spesielt har satsningen på 
nettbasert informasjon tiltatt etter hvert som tilgangen til internett er blitt alminneliggjort. 
Ulike instanser har også satset på informasjon til minoritetsbefolkningen blant annet ved å 
utarbeide informasjonsmateriale på ulike språk. Flere bydeler har også etablert Servicetorg 
eller Boligtorg for å sikre innbyggerne bedre informasjonen om tilgjengelige tjenester og 
tiltak. Her får brukerne informasjon ” ansikt til ansikt”.  Erfaringene fra prosjektet viser 
imidlertid at manglende norskkunnskaper og manglende kompetanse om det norske 
boligmarked hindrer mange av de store barnefamiliene i å nyttiggjøre seg tilgjengelig 
informasjon.  Dette skyldes blant annet at de ikke er godt nok orientert om hvilke informasjon 
de skal etterspørre og hvor de kan finne relevant informasjon på eget språk.  Servicetorgene 
mister også noe av sin tiltenkte informative effekt dersom ikke alle brukerne forstår  
informasjonen om blir gitt.  Så langt er det kun to bydeler som har etablert en 
Minoritetsrådgivertjeneste som kan tilby brukerne informasjon på eget språk  
 
Prosjektet innledet våren 2003 et samarbeid med henholdsvis VOX 
(Voksenopplæringsinstituttet) og Husbanken, region Oslo for å vurdere muligheten for å 
utvikle en interaktiv boligmodul på flere språk tilpasset målgruppas behov. Gjennom bruk av 
lyd og bilder ville således informasjonen også være tilgjengelig for analfabeter.   Programmet 
var tenkt benyttet i Introduksjonsprogrammet, på Servicetorget og øvrige tjenestesteder så vel 
som i familienes eget hjem. Det eneste tekniske hjelpemiddelet som behøves er en PC og 
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derfor lett tilgjengelig.  Det kan i denne sammenheng nevnes at flesteparten av familiene som 
var inkludert i prosjektet hadde PC.  Programmet vil kunne benyttes av samtlige kommuner i 
Norge. 
 
Husbanken, region Oslo overtok sommeren 2003 det videre arbeidet med å vurdere 
hensiktsmessigheten av å utvikle en boligmodul og eventuelt finansieringen av denne. De 
første forundersøkelsene er nå gjennomført og Husbanken avsatte høsten 2004 midler til å 
gjennomføre et forprosjekt med tanke på å urede muligheten for å utvikle ønsket 
informasjons- og opplæringsprogram. 
 

Bosetting 
Det metodiske arbeidet har her vært knyttet opp til bruk av statlige og kommunale 
virkemidler. Metodeutviklingen har vært basert på brukergruppas reelle situasjon og uttalte 
behov.  Foruten drøftninger i prosjektbydelene har det metodiske arbeidet hovedsklig vært 
forankret i nettverksgruppa og i ulike samarbeidsfora internt i etaten. 
 
Lån og tilskudd 
Prosjektets systematiske utprøving av lån og tilskudd til kjøp av egen bolig har vist at det er 
mulig å hjelpe flere store barnefamilier til å eie egen bolig. Skal satsingen lykkes i større grad 
må den statlige bostøtten nå en høyere andel av de store barnefamiliene.  Det er spesielt viktig 
å vurdere en forbedring av den statlige bostøtten overfor familier med uførepensjon som 
eneste inntekt. 
 
Deler av prosjektets satsning vil bli videreført gjennom et annet prosjekt i Helse- og 
velferdsetaten; prosjekt Kjøpsbistand. Prosjektet tar sikte på å rekruttere og skolere hjelpere 
med ulik etnisk bakgrunn til å veilede i kjøpsprossessen og bistå med visningsassistanse. 
Hjelperne er tenkt ansatt på timebasis for å arbeide med praktisk bistand.  
 
Kommunal boligtildeling 
Helse- og velferdsetaten har inneværende år etablert et godt samarbeid med Boligbygg Oslo 
KF med tanke på å framskaffe flere kommunalt disponerte boliger til ulike grupper 
vanskeligstilte.  Bydelenes behov for flere store boliger til barnefamiliene har hatt en sentral 
plass i dette samarbeidet. Dialogen og samarbeidet mellom bydelene, Helse- og velferdsetaten 
og Boligbygg, Oslo KF vil opprettholdes i 2005 med tanke på å oppdatere bydelenes behov 
og drøfte strategier for framskaffelse av flere store boliger gjennom sammenslåinger av 
mindre enheter, kjøp av nye enheter osv.  
 
Oslo kommune har gjennomført en bestiller og utfører modell. Ovennevnte samarbeid vil 
kunne ha en positiv innvirkning på at partene blir mer bevisste og profesjonelle i sine tildelte 
oppgaver og roller.  
 
Det private leiemarkedet 
Den etablerte nettverksgruppa har fokusert mye på det private leiemarkedet og hva det 
innebærer av muligheter og begrensninger. Mange av de store barnefamiliene faller, gjennom 
avlag på henholdsvis lån og tilskudd til kjøp av egen bolig og kommunal boligtildeling, 
mellom de tilgjengelige virkemidlene.  Det etterlyses en satsing på rimelige utleieboliger til 
målgruppa. 
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Prosjektet har skissert ulike tiltak som kan være med på å framskaffe flere stabile botilbud på 
det private leiemarkedet, herunder et mer aktivt og forpliktende samarbeid  fra bydelenes side 
med profesjonelle og private utleiere, visningsassistanse og tidlig intervenering i klagesaker.  
Tiltakene er primært tenkt rettet inn mot brukere som er i behov av  økonomisk bistand i form 
av depositum-/sosialgaranti for å komme inn på leiemarkedet. Det er lagt ut ulike linker på 
etatens hjemmesider som kan lette bydelenes arbeid, herunder en standard leiekontrakt og 
skjemaer til bruk ved teknisk befaring og utforming av tilstandsrapport ved leieforholdets 
inngåelse.    

Individuell Oppfølging 
Prosjektet har vist betydningen av å benytte kulturarbeidere i oppfølgingen som behersker 
brukergruppens morsmål.  Dette forutsetter imidlertid at de som ansettes har relevant 
utdanning og en god forankring i det norske samfunn slik at det kan etableres et nært 
samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser i bydel. Prosjektet søkte i 2003 om midler fra 
Sosial og helsedirektoratet for å styrke oppfølgingsinnsatsen i bydelen gjennom å kunne 
ansette minoritetsrådgivere i flere bydeler.  Disse var tenkt å ha sin arbeidsplass i bydel. 
Målsettingen var å styrke innsatsen overfor de store barnefamiliene og videreutvikle metoder 
for dialog og samarbeid med det øvrige tjenesteapparatet.  Dessverre ble søknaden avslått. Det 
er således fortsatt kun en av de fire prosjektbydelene som kan benytte de ressursene 
minoritetsrådgiverne utgjør i sitt videre daglige arbeid.  
 
Bydelenes største utfordring framover vil være å framskaffe nødvendige ressurser til 
individuell booppfølging.  Booppfølging er omtalt som et stort og viktig område i Byrådssak 
78/01 Sosialt boligprogram. Det har imidlertid vist seg i praksis at manglende ressurser til 
ikke lovpålagte oppgaver gjør det vanskelig å følge opp intensjonen.   Faren ved å opprette 
prosjekter er således at det skapes faglig entusiasme i tjenesteapparatet og forventninger i 
brukergruppa som det blir vanskelig å følge opp når prosjektperioden er over.  Når det er sagt 
tror vi allikevel at prosjektet har hatt en reel nytteverdi også når det gjelder individuell 
booppfølging.  
 
Bydel Gamle Oslo og Bydel Stovner har konkrete planer om å utvide antall årsverk til 
oppfølging i 2005. Det vurderes mulighet for et mindre prosjekt som kan tilføre i disse og 
øvrige bydeler en ønsket kultur- og språkkompetanse for å videreutvikle det metodiske 
arbeidet med å implementere gode oppfølgingstilbud overfor minoritetsbefolkningen. 
    

Fokus på fagområdet – kompetanseheving 
Det er utvilsomt blitt et større fokus på fagområdet i bydelen så vel som i helse- og 
velferdsetaten i løpet av prosjektperioden. Dette i seg selv er viktig nytteverdi som blir 
framhevet av bydelene. Ved å bli invitert med i et prosjekt blir bydelene ”tvunget ” til å 
stoppe opp i det daglige arbeidet og analysere situasjonen. Hvem er de store barnefamiliene i 
vår bydel, hvordan bor de, hvilke råd, veiledning og bistand har vi gitt dem osv?  Det faglige 
fokuset har likeledes hatt en positiv innvirkning på holdninger til og samhandling med 
brukergruppa. 
 
Prosjektets planer om å arrangere kurs i oppfølging av beboere med minoritetsbakgrunn er 
ikke gjennomført.  Et slikt kurstilbud bør settes på kommunens agenda for 2005. Det 
anbefales at både utvikling og gjennomføring av et eventuelt kurstilbud gjennomføres i nært 
samarbeid med ressurspersoner av begge kjønn fra minoritetsbefolkningen. 
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Begge prosjektene har hatt en utstrakt kontakt og samarbeid med frivillige organisasjoner og 
øvrige prosjekter som arbeider inn mot minoritetsbefolkningen. Nettverksarbeidet har blant 
annet medført at enkelte bydeler har benyttet seg av ressurser og tjenester fra frivillige 
aktører. 
 

På vei til egen bolig - anbefalinger    
”På vei til egen bolig” er regjeringens strategi for å bekjempe bostedsløshet. Strategien er 
basert på Stortingsmelding 23 (2003- 2004 – populært kalt Boligmeldinga.  Boligmeldinga 
signaliserer at det videre satsningen i all hovedsak vil fokusere på gruppene 
rusmiddelemisbrukere og psykisk syke som helt klart utgjør de største gruppene i den siste 
kartleggingen av bostedsløse i Norge.  Det er imidlertid prosjektet klare oppfatning at det 
generelt og spesielt i en storby som Oslo også bør videreføres en satsning som er spesifikt 
rettet inn mot vanligstilte grupper innen minoritetsbefolkningen. Dette er et viktig tiltak for å 
forebygge at barn og ungdom med minoritetsbakgrunn vokser opp i egnede og stabile 
botilbud som sikrer mulighet for integrering i storsamfunnet.  Bydelene melder fortsatt om 
store utfordringer. Utfordringer som bør tas på alvor og som kan avhjelpes gjennom utvikling 
av en kommunal strategi for å sikre alle grupper med minoritetsbakgrunn trygge boforhold.  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  
 

 


