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1. KORTVERSJON 
 
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 denne gruppen unge med bakgrunn fra Asia og Afrika. 
 
Ungdomsprosjektet har samarbeidet med fire utvalgte bydeler. Disse bydeler er Alna, Gamle 
Oslo, Stovner og Søndre Nordstrand. 
Bydelene er valgt ut på bakgrunn av antallet registrerte unge i målgruppen, samt 
innvandrerbefolkningen generelt.  
 
Ungdomsprosjektet har vært organisert som et treningsprogram med fire hovedarenaer for 
trening. Det fire hovedarenaer for trening :Botrening, Opplæring, Sysselsetting og 
Nettverksbygging, også kalt ”de fire ben”. 
 
Prosjektet har drevet kompetansetrening innen de fire primærområdene ved å inngå en 
samarbeidsavtale mellom beboerne/ungdommen og booppfølgeren. Den praktiske 
gjennomføringen av både kartlegging og koordinering samt botrening har vært forestått av  
booppfølgere i treningsboligen. Treningsboligene har vært plassert i leiligheter som har vært 
organisert som bokollektiv. 
 
Prosjektet har tatt utgangspunkt i løsningsfokusert tilnærming som metodeutviklingsarbeidet 
og kjedemodellen for modellutviklingsarbeidet.  
 
Ungdomsprosjektet har samarbeidet nært med bydelenes sosial- og barneverntjenester, samt 
boligkontorer.  
Ungdomsprosjektet har også prøvet ut samarbeid med andre eksisterende hjelpetiltak.  
 
All rekruttering av ungdommer til prosjektet har vært formidlet av bydelens sosial- og 
barneverntjenester. Dette har medført at alle unge som har deltatt i prosjektet har hatt en 
pågående sosial- eller barnevern sak.  
 
Prosjektet har i perioden år 2002 til år 2004 fulgt opp totalt 22 ungdommer. 20 av 
ungdommene har fysisk flyttet inn i boligen.  
Ungdommenes alder var ved innflytting fra 19 – 25 år. 4 av ungdommene var over 23 år ved 
innflytting. 
De fleste av ungdommene har vært i prosjektet i aldersgruppen 20 – 22 år. 
De fleste av ungdommene i prosjektet har hatt Somalia som opprinnelsesland. Dette til tross 
for at prosjektet har åpnet opp for deltakelse fra to kontinenter, Afrika og Asia. 
 
Det ser ikke ut til at prosjektet har klart å fanget opp de unge med kortest botid i Norge. Vi 
har konstatert at dette ikke er en gruppe som etter prosjektets erfaring henvender seg til 
bydelens sosialkontorer med spørsmål om hjelp til bolig. 
 
Ca halvparten av ungdommene hadde i sin tidligere bokariere bodd i institusjoner og noe 
under halvparten hos familie eller venner. Familie i denne sammenhengen omfatter også nær 
slekt (onkel eller tante) og også ”storfamilie” og klan. 
 



 4 

Ved innflytting i prosjektet var ca. halvparten av ungdommene i en eller annen form for 
beskjeftigelse.  
Under halvparten hadde en skoleplass. For disse ungdommene var igjen halvparten i 
videregående opplæring og den andre halvparten enten i voksenopplæring eller 
språkopplæring. 
Den andre halvparten ble definert som arbeidsledige 
 
Til sammen har 20 ungdommer har bodd i prosjektboligene. Den første flyttet inn i mars 
2003. Ungdommene har i snitt bodd i prosjektboligen i ca. 9 mnd. Den ungdom som har bodd 
lengst har bodd i 20 mnd. 
Ved avslutning av prosjektet vil 15 av 20 ungdommer være i en ordnet bosituasjon.  
 
Beboerne i bokollektivet har tegnet korttidskontrakt. Det har vært inngått 20 
korttidskontrakter. ( Jf. Husleielovens § 11.2) 
 
Prosjektets boform har vært bokollektiv. Bydelene har fremskaffet boliger til bruk for 
prosjektet. Dette har vært leiligheter, som for tre av bydelenes vedkommende, har vært en del 
av den ordinære boligmasse, og for en av bydelene vært leid inn av UNGBO.  

 
Alle leilighetene har vært beliggende i blokkbebyggelse. Fire av de fem leilighetene som 
prosjektet har benyttet, har også tidligere vært benyttet til kollektivt boende enten som et ledd 
i rehabilitering eller som utleiebolig i regi av UNGBO. Tre av disse boligene har i 
utgangspunktet, når de ble bygget, vært utformet for å tilfredsstille en kollektiv boform. 
 
Den kollektive boform stiller store krav til medlemmene i gruppen. Det faktum at 
ungdommene ikke har kunnet velge hverandre, har vært i ulike aldre og ikke minst fra ulike 
land og representert flere kulturer, setter naturlig nok en kollektiv boform på en hard prøve. 
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. 
 
Prosjektets ungdommer har tegnet midlertidig kontrakt etter Husleielovens § 11.2 med 
bydelens boligkontor.  
Det er også utarbeidet egne husordensregler som beboerne forplikter seg å følge under 
botiden. 
Beboerne har betalt husleie på ordinær måte til bydelen. Beboerne har inntekt gjennom arbeid, 
utdanningsstipend, sosialhjelp eller trygd.  
 
Ungdomsprosjektet har også sett  på de økonomiske boligvirkemidlene. Lån og 
tilskuddsordningene vil ikke være tilgjenglige for de ungdommer som er 
prosjektets målgruppe. Ungdommene i målgruppen for prosjektet mangler både 
stabil inntekt og egenkapital. De mangler ofte et nettverk og støtteapparat som 
kan veilede dem om at det vil være lønnsom å foreta seg på boligmarkedet. 
For disse ungdommene vil det derfor i første rekke være aktuelt med å hjelpe med 
kompetanse og veiledning. Her vil et det være viktig å se mulighetene vær for seg eller i 
kjede. Det er få tiltak på boligmarkedet som er rettet spesielt mot ungdomsgruppen. 
 
Prosjektets arbeidsform bygger på en løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Medarbeiderne i 
prosjektet har felles opplæring i den teoretiske forankringen for å få til en felles plattform i det 



 5 

metodiske arbeidet. 
 
Prosjektmedarbeiderne har arbeidet med nærmiljøet og  vært i dialog med både naboer og 
borettslagets styrer. Prosjektmedarbeiderne har deltatt på styremøter og gitt informasjon om 
prosjektets målsetting og arbeidsform. Videre har prosjektet oppgitt kontaktpersoner som de 
ulike borettslag kan kontakt via telefon. Denne arbeidsform har fungert som et bindeledd 
mellom beboerne i kollektivet og naboer/borettslaget. Det har gjennom denne kontakten også 
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.   
 
I to av bokollektivene har det vært bosatt en voksen beboer i bokollektivet. Bakgrunnen for 
dette tiltaket var et voksende behov for stabilitet i bokollektivet. Særlig stabilitet i helgene har 
vist seg å være et problem. 
Voksenbeboeren har innehatt rollen som en voksenperson i bokollektivet.   
 
Det har vært foretatt evalueringer med de samarbeidende bydelers prosjektgrupper. Det er i 
denne evaluering fanget opp noen felles utfordringer og synspunkter som omhandler både 
egen innsats og vurdering av nytten av prosjektet, samt samarbeidet bydelene imellom. 
 
Av de fire bydeler som prosjektet har samarbeidet med er det kun Stovner bydel som har gitt 
uttrykk for at bydelen har interesse av å opprette tiltak for ungdom som en kollektiv boform. 
 
Det er laget en fim på DVD format om Ungdomsprosjektets arbeid. Filmen har tittel ” Veien 
til egen bolig”. Tre av beboerne i Ungdomsprosjektet og to av prosjektmedarbeider har deltatt 
i filmen. Interesserte kan henvende seg til Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 
 
 
2. PROSJEKTETS ORGANER 
 
- Arbeidsgrupper 
 
Foruten intern styringsgruppe i Helse- og velferdsetaten har det vært opprettet arbeidsgrupper 
i hver av de samarbeidende bydeler, Alna, Gamle Oslo, Stovner og Søndre Nordstrand. 
Gruppene har bestått av ledelsen eller representanter for ledelsen for sosial og 
barneverntjenestene samt ledere eller representanter fra boligkontorene. Gruppene har hatt 
arbeidsmøter 6 - 8 ganger i året. 
 
2. MANDAT 
 
Prosjekteier 
Helse- og velferdsetaten (tidligere Boligvirkemiddeletaten) har vært  prosjekteier. 
 
Oppdragsgiver 
Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tiltak (VST) har vært oppdragsgiver. 
 
Bakgrunn 
Prosjektet har inngått som et delprosjekt i det nasjonale Prosjekt Bostedsløse som har vært 
koordinert av Husbanken. De syv deltakende kommunene har, i samarbeid med frivillige 
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organisasjoner, etablert tiltak som har prøvd ut metoder og utviklet helhetlige modeller for å 
forebygge og motvirke bostedsløshet. 
 
Formål 
Prosjektets hovedmålsetting har vært å kvalifisere unge bostedsløse til å skaffe og beholde en 
egen bolig. 
 
Målgruppe 
Prosjektet har henvendt seg til gruppen bostedsløse med Oslotilhørighet i aldersgruppen 17 – 
23(26) år, fortrinnsvis med bakgrunn fra Afrika og Asia. Med bostedsløs menes her:  Unge 
som ikke disponerer egen eller leid bolig, men er henvist til tilfeldige eller midlertidige 
boalternativer. Som ”midlertidig” bosted regnes også bosted hos slektninger, venner eller 
bekjente.  
 
Tidsperspektiv 
Prosjektet har hatt en varighet frem til 31.12.04. 
 
Mål og arbeidsoppgaver 
Arbeidsmål for prosjektet har vært:  

• Å utvikle metoder og modeller til hjelp i bosettingsarbeidet 
• Sikre at unge får kompetente råd til hjelp i sin livssituasjon 
• Sørge for at de unge kvalifiseres til å mestre egen selvstendig botilværelse  
• Bedre de unges muligheter til å bli selvhjulpne  

 
Følgende oppgaver skulle gjennomføres for å nå de overordnede målsettinger: 

• Drive botrening  
• Utvikle og utprøve kartleggingsverktøy for utarbeidelse av individuelle 

handlingsplaner sammen med ungdommene 
• Utforme forslag til samarbeidsrutiner for å samordne ulike etablerte hjelpetiltak på 

bydelsnivå og mellom bydel og andre etater/organisasjoner. 
• Inngå samarbeid om ulike støttetiltak som for eksempel flyktningguider og lignende. 
• Inngå samarbeid med kommunale og fylkeskommunale tiltak knyttet til undervisning, 

arbeidstrening rettet mot målgruppen. 
 
Forventede resultatmål 
Ved prosjektets avslutning var det forventet at følgende mål skulle være oppnådd: 
- at prosjektdeltakerne har etablert seg i egen bolig  
- at prosjektdeltakerne har fått skole- eller arbeidsplass 
- at erfaringer fra prosjektarbeidet er nedtegnet i form av håndbøker som kan brukes 

som veiledning i arbeidet med å etablere unge med oppfølgingsbehov på 
boligmarkedet 

- At det er utviklet/er under utvikling et nettbasert læringsprogram om å bolig, 
bokompetanse og bomiljø. 

 
Prosjektets arbeidstittel 
Ungdomsprosjektet ”Veien til egen bolig” 
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Organisering 
Prosjektet har vært forankret i Bolig- og sosialavdelingen (tidligere Plan- og 
utviklingsavdelingen). Prosjektansvarlig har vært avdelingsdirektør. 

 
Det har vært etablert samarbeid med fire bydeler (Gamle Oslo, Alna, Stovner, Søndre 
Nordstrand).  

 
Det har vært etablert kontakt med frivillige organisasjoner og etater.   

 
Prosjektet har vært organisert som en kjede av tiltak, med arbeidsgrupper for de ulike bydeler. 

 
Styringsgruppe 
Det er etablert en intern styringsgruppe i Helse- og velferdsetaten (tidligere 
Boligvirkemiddeletaten). Avdelingsdirektøren for Bolig- og sosialavdelingen er 
styringsgruppens leder.  
 
 Ressurser 
 Prosjektgruppen har fra oppstart bestått av 1 prosjektleder og 2 ½ prosjektmedarbeidere.   

 
Kvalitetssikring 
Prosjektleder har rapportert jevnlig til styringsgruppen.  
Prosjektet har inngått i Byggforsk `s evaluering av det nasjonale Prosjekt Bostedsløse. 
 
Finansiering 
Prosjektet har vært finansiert med statlige øremerkede midler. Husbanken har overført 
prosjektmidler til prosjektet via Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester. Husbanken 
har stilt  krav om årlig revisjon. 
 
Mandatet er undertegnet av styringsgruppens leder. 
 
3. PROSJEKTETS TILTAK 
 
- Prosjektbeskrivelse 
En hadde tenkt seg prosjektet  organisert som et treningsprogram med fire hovedarenaer for 
trening. Kunnskaper ervervet innen de fire primærområdene ble ansett som et minimum for å 
klare en selvstendig botilværelse. Prosjektet har også håpet å kunne identifisere eventuelle 
flaskehalser i tjenestetilbudet og i samarbeidet mellom etater.  
 
Prosjektet har tatt utgangspunkt i kjedemodellen for metodeutvikling.  
Prosjektet tenkte seg utprøving av nye samarbeidsmodeller i samhandling med allerede 
eksisterende hjelpetiltak. Prosjektet tok kontakt med fem utvalgte bydeler for etablering av et 
videre samarbeid. Bydelene var valgt ut på bakgrunn av antallet registrerte unge i 
målgruppen, samt innvandrerbefolkningen generelt. Fire bydeler ønsket et samarbeid med 
prosjektet.  
 
Den praktiske gjennomføringen både av kartlegging og koordinering skulle gjennomføres av 
booppfølgere i treningsboligen. Booppfølgerne skulle også gi praktisk opplæring i boligen 
bl.a. basert på bruk av bærbart PC utstyr. 
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Prosjektet skulle forankres i fem treningsboliger hvor beboerne tegnet korttidskontrakt. Det 
kunne til enhver tid i prosjektperioden inngås ca. 20 korttidskontrakter. ( Jf. Husleielovens § 
11.2) 
Det skulle organiseres et individrettet treningsprogram med fire hovedarenaer for trening som: 
1. Botrening 
2. Opplæring 
3. Sysselsetting 
4. Nettverksbygging 
 
Det fire hovedområdene skulle omhandle følgende områder:  

- Sikre at unge fikk kompetente råd om sin livssituasjon ved å bidra til at den enkelte 
fikk arbeidet med sine egne mål for utvikling, (jf. empowerment som ideologisk 
prinsipp samt LØFT som arbeidsmetode) For å sikre at kartleggingen ivaretok behovet 
for informasjon i det videre bosettingsarbeidet  skulle prosjektet utvikle og utprøve et 
kartleggingsverktøy. Det ble videre antatt at for å oppnå rimelig suksess i målsettingen 
måtte det utvikles modeller og metoder for å samordne hjelpetiltakene på bydelsnivå. 

- Sørge for at den unge mestret egen selvstendig botilværelse ved å tilby individuelt 
tilpasset botreningstilbud med base i boligen. Her ønsket prosjektet å ta i bruk og 
videreutvikle erfaringer som var gjort i prosjekt ”Oppfølging av vanskeligstilte 
kommunale leietakere” samt erfaringer gjort i bosettingsarbeidet ved UNGBO. 

- Øke de unges kunnskaper og praktiske tilnærming til det samfunn de skal leve i. Her 
tenke enn seg at det ville være viktig å etablere et nært samarbeid til ulike 
utdanningsinstitusjoner. Det tenkte seg også at det ville være viktig, ikke bare innen 
områdene utdanning og samfunnsorientering, men for helheten, å etablere kontakt med 
organisasjonene og de frivillige. 

- Bedre den unges muligheter til å bli selvforsørgende ved å motivere/etablere/ gi 
individuell veiledning og trening i arbeidslivet. Her ville igjen bydelsapparatet være av 
avgjørende betydning, da muligheten for å bli tilbudt sysselsetting og arbeidstrening, 
handlet om et samspill mellom AETAT og bydelens sysselsettingskontorer. 

- Arbeide for at den unge ble kjent med og introdusert for nettverk både i det formelle 
hjelpeapparat og det uformelle støtte apparat som for eksempel gjennom etablering av 
vennefamilie, flyktningguider, samt organisasjonenes ungdomstiltak.  

 
 
 
- Brukergruppe 
 
Prosjektet henvendte seg til gruppen bostedsløse unge i alderen 17 – 23 år med 
minoritetsbakgrunn. Prosjektet konsentrerte sin oppmerksomhet mot gruppen unge med 
minoritetsbakgrunn. Prosjektet har samarbeidet med fire bydeler om å få rekruttert kandidater 
til prosjektet. Dette har vært et samarbeid som i utgangspunktet har vært knyttet til bydelenes 
sosial- og barneverntjenester, samt boligkontorer. Dette har ført til at all rekruttering av 
ungdommer til prosjektet har hatt sitt utgangspunkt i en pågående sosial- eller barnevern sak.  
 
Dette innebærer også at prosjektets brukere ikke nødvendigvis har søkt seg til prosjektet på 
frivillig basis. Prosjektplassene har nok i de fleste tilfelle blitt tilbudt som et vilkår for 
sosialhjelp. 
 
Prosjektet hadde i forbindelse med oppstart drøftet inntakskriterier med bl.a. graden av 
rusmisbruk, kriminalitet og psykiske problemer hos brukergruppen og hvilken utstrekning 
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prosjektet ville være i stand til å håndtere slike utfordringer. Prosjektet besluttet at inntaket 
ville avhenge av i hvor stor grad søkerne måtte befinne seg i en behandlingssituasjon eller 
være villige til/motiverte til å søke slik behandlingshjelp.  
 
Videre kunne ikke utfordringene være større enn at søkerne var i stand til, eller villige til å 
arbeide med de områder som var hensikten eller målsettingen med prosjektet. 
   
Prosjektet har i perioden år 2002 til år 2004 fulgt opp totalt tjueto ungdommer. Tjue av 
ungdommene har fysisk flyttet inn i boligen.  
 
Ungdommenes alder var ved innflytting fra 19 – 25 år. Fire av ungdommene var over 23 år 
ved innflytting. Ungdommene var noe eldre enn den beskrevne målgruppe for prosjektet og 
skyldes dels at det har vært et generelt problem å få rekruttert ungdommer i målgruppen til 
prosjektet og dels at grensen for aldersdefinisjon av ungdom i sosialtjenesten går ved 25 år. 
Prosjektet besluttet derfor å avvike fra den opprinnelige målsetting så lenge ungdommene for 
øvrig hørte inn under målgruppedefinisjonen. 
 
Aldersfordeling 
Aldersfordeling i prosjektgruppen var som følger: 
19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 
2 4 5 6 1 1 3 
 
 
Prosjektet ønsket å rette seg mot minoritetsungdom med opprinnelsesland Afrika og Asia med 
kort botid i Norge. Bakgrunnen for dette var at  Boligvirkemiddeletaten, avd. UNGBO, hadde 
registrert denne gruppen i sin  søkermasse som ungdom som falt  utenom det ordinære tilbud. 
Erfaringsmessig hadde heller ikke det etablerte bydelsapparat tilrettelagt bosetting av denne 
gruppen . 
Som det fremkommer ovenfor var de fleste ungdommene i prosjektet i aldersgruppen 20 – 22 
år. Alderen på de ungdommer bydelen rekrutterte lå litt i overkant, aldersmessig, av det vi 
hadde forventet.   
 
Opprinnelsesland 
Ungdommenes opprinnelsesland fordeler seg som følger: 
 
Somalia Algerie Etiopia Pakistan Iran 
15 1 1 1 4 
 
Som det fremkommer her er de fleste ungdommene i prosjektet fra Somalia. Dette til tross for 
at prosjektet har åpnet opp for deltakelse fra to kontinenter, Afrika og Asia. 
 
Botid 
Prosjektet hadde til hensikt å prøve ut metoder for bosetting for ungdommer med kort botid i 
Norge. Slik det fremkommer nedenfor er det en stor spredning i forhold til botid, og dessuten 
en stor ”vet ikke” gruppe.  
Når det gjelder botid har altså ikke prosjektet fanget opp de unge med kort botid. Vi har 
konstatert at dette ikke er en gruppe som etter prosjektets erfaring så langt henvender seg til 
bydelens sosialkontorer med spørsmål om hjelp til bolig. Dette tema drøftes nærmere i 
forbindelse med erfaringer prosjektet har høstet. 
 



 10 

Botid i Norge: 
2 år 4 år 8 år 12 år 14 år Over 14 år Vet ikke 
1 3 1 3 3 3 8 
 
Tidligere bo karriere 
Nedenfor gis et bilde på hvor ungdommene har bodd etter at de kom til Norge. Som man kan 
se har ca. halvparten av ungdommene bodd i institusjoner og noe under halvparten hos familie 
eller venner. Familie i denne sammenhengen omfatter også nær slekt (onkel eller tante) og 
også ”storfamilie” og klan. 
Ungdommer som oppgir institusjon som bosted betyr i all hovedsak barnevernets 
omsorgsplasser.  
 
Tidligere bokkarriere 
Familie Institusjon Venner Hybelhus UNGBO  Mottak 
7 7 3 2 2 1 
 
Bosituasjon ved innflytting 
Prosjektet rettet seg mot bostedsløs ungdom. Definisjonen av bostedsløs følger:  Unge som 
ikke disponerer egen eller leid bolig, men er henvist til tilfeldige eller midlertidige 
boalternativer. Som ”midlertidig” bosted regnes også bosted hos slektninger, venner eller 
bekjente.  
Det som kjennetegnet ungdommene ved innflytting var at de hadde mistet sitt bosted eller var 
i ferd med å miste sitt bosted.  
Nær halvparten av ungdommene var på vei ut (eller var allerede ”kastet ut”) fra familie (les 
også slekt) eller venner.  Den andre halvparten hadde av ulike grunner ikke fått fornyet 
kontrakt på sitt bosted.  
De fleste ungdommene var i en aldersgruppe der de enten var for gamle for barneverntiltak 
eller for unge for døgnovernattingsplass/hospits. Prosjektboligen fikk derfor en funksjon som 
akutt plasseringssted i flere tilfelle.  
 
Bostituasjon ved innflytting: 
Hybelhus Familie Venner UNGBO Fengsel 
8 6 3 3 2 
 
Skole/arbeid ved innflytting 
Ved innflytting i prosjektet var ca. halvparten av ungdommene i en eller annen form for 
beskjeftigelse.  
Under halvparten hadde en skoleplass. For disse ungdommene var igjen halvparten i 
videregående opplæring og den andre halvparten enten i voksenopplæring eller 
språkopplæring. 
Den andre halvparten ble definert som arbeidsledige. 
 
Skole/arbeidesituasjon ved innflytting 
Skole Arbeidsledig Arbeidstrening Arbeid 
8 10 3 1 
 
Bostituasjon ved prosjektets avslutning 
Ved avslutning av prosjektet vil 15 av 20 ungdommer være i en ordnet bosituasjon. For to av 
ungdommene, som ble vurdert til inntak, men av ulike årsaker ikke flyttet inn, har bydel 
plassert i leiebolig uten tilsyn. Dette har vist seg å være utilstrekkelig og begge er tilbake til 
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familien. To av ungdommene er plasser i døgnkontinuerlig døgnovernatting dels for 
observasjon og dels for videre plassering. Tre ungdommer har avveket og prosjektet har 
mistet kontakten med ungdommene.  
 
Bosituasjon ved prosjektets avslutning 
Familie Privat 

leiebolig 
Kommunal 
bolig 

Døgnovernatting Ikke flyttet 
inn 

Vet ikke 

      2 
 

     9       4          2               2        3 

 
 
 
- Finansiering av boligene. 
 
Ungdomsprosjektet har drevet botrening/oppfølging i bokollektiv. Bydelene har fremskaffet 
boliger til bruk for prosjektet. Dette har vært leiligheter som for tre av bydelenes 
vedkommende har vært en del av den ordinære boligmasse, og for en av bydelene vært leid 
inn av UNGBO. Alle leilighetene har vært beliggende i blokkbebyggelse. Fire av boligene 
som prosjektet har benyttet har også tidligere vært benyttet til kollektivt boende enten som et 
ledd i rehabilitering eller som utleiebolig i regi av UNGBO. Tre av disse boligene har i 
utgangspunktet, når de ble bygget, vært utformet for å tilfredsstille en kollektiv boform. Med 
dette menes ta det har vært lagt vekt på at leiligheten skulle ha mindre areal til fellesrom til 
fordel for antall hybler. Leilighetene har hatt fra fire til seks hybler. 
 
Hver av beboerne har skrevet en kontrakt som har vært knyttet til den hybel de disponerer.  
Kontrakten har vært inngått med bydelens boligkontor.  
 
Leien har vært fastsatt og utregnet etter et forholdstall knyttet til størrelsen på hybel og total 
leiekostnad for leiligheten. Tomgangsleie har vært belastet bydelens budsjett.  
 
Beboerne har betalt husleie på ordinær måte til bydelen. Beboerne har enten hatt inntekt 
gjennom arbeid, utdanningsstipend, sosialhjelp eller trygd. Utdanningsstipend gis kun ved 
videregående utdanning. Som det fremkommer ovenfor, av brukergruppe beskrivelsen, hadde 
brukergruppen i hovedsak sine inntekter gjennom økonomisk sosialhjelp.  
 
- Bruk av Husbankens ordinære ordninger 
 
Hvis en ser på de økonomiske virkemidlene vil dette på den ene siden gjelde etableringslån, 
startlån og boligtilskudd. På den annen side sosialhjelp til boligformål, ulike bostøtteordninger 
og kommunale utleieboliger (UNGBO), døgnovernatting, hybelhus og studentboliger. 
  
Behovene for ungdommene i prosjektet har variert.  
 
Når det gjelder de økonomiske boligvirkemidlene vil lån og tilskuddsordningene ikke være 
tilgjenglige for de ungdommer som har vært prosjektets målgruppe.  
I utgangspunktet vil disse virkemidlene være beregnet på husholdninger som har svak 
kredittverdighet men stabil inntekt og forutsetter at husstandens vanskelige situasjon er av en 
mer varig karakter. 
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Ungdommene i målgruppen for prosjektet mangler både stabil inntekt og egenkapital. De 
mangler ofte et nettverk og støtteapparat som kan veilede dem om at det vil være lønnsom å 
melde seg inn i et boligbyggelag eller spare til egenkapital.  
 
For disse ungdommene vil det derfor i første rekke være aktuelt med å hjelpe med 
kompetanse og veiledning om leiemarkedet. Her vil et det være viktig å se mulighetene vær 
for seg eller i kjede.  
 
Det er få tiltak på boligmarkedet som er rettet spesielt mot ungdomsgruppen. Dersom man ser 
på  hvilke muligheter som er i leiemarkedet vil det kunne skilles mellom tiltak som ikke er 
behovs prøvet  og tiltak som er det.  
 
Når det gjelder de behovs prøvede tiltakene, vil for eksempel UNGBO boliger være aktuelle 
hvor all ungdom mellom 17 – 23 år, som trenger bolig, kan søke og bli vurdert gjennom 
bydelens boligkontor. Et annet behovs prøvd tiltak vil kunne være hybelhus, eller skriftlige 
garantier eller depositum fra sosialkontoret. 
 
Det er likevel i det ikke behovs prøvde leiemarkedet den store utfordringen er, og det er i 
dette markedet ungdommene til syvende og sist vil måtte forholde seg til.  
 
Student- og elevboliger vil alle som studerer eller går på videregående skole kunne søke 
 
- Kontraktsform 
 
Husleiekontrakt 
Som det fremkommer ovenfor har prosjektet valgt å prøve ut kjedemodellen for sitt arbeid 
med bosetting. Innsøkning til boligen skjedde gjennom bydelens sosial- og 
barneverntjenester. Deltakerne i prosjektet ble tilbudt en tidsavgrenset botid i bokollektiv før 
innflytting i selvstendig bolig. Botiden i kollektivet var i utgangspunktet satt til ca. et år, hvor 
det i denne tiden skulle forgå en systematisk kvalifisering/opplæring med tanke på å skaffe å 
beholde egen bolig. Det ble i denne perioden benyttet midlertidig kontrakt etter Husleielovens 
§ 11.2.  
 
Husordensregler 
Prosjektet har benyttet en kollektiv boform. Denne boformen stiller spesielle krav til 
beboernes ivaretakelse av boligen og hensynet til hverandre. Det er derfor utarbeidet egne 
husordensregler som beboerne forplikter seg å følge under botiden. Husordensreglene 
gjennomgås samtidig med et inngås en husleiekontrakt. Husordensreglene undertegnes av 
beboer. 
Det fremkommer i kontrakten at alle har lik anledning til å benytte seg av fellesarealene. 
Denne retten fører også med seg en plikt til å holde fellesarealene ryddige og rene og forhold 
seg til alminnelige ro og orden regler. Retten til fellesarealer og plikten med å følge 
alminnelige husordensregler knyttes til selve kontrakten og sanksjoneres gjennom denne. 
 For at alle skal føle at de har lik rett til å benytte fellesarealer anfalles at beboerne utarbeider 
”kjøreregler” som definerer på hvilken måte fellesarealene skal disponeres og hvordan 
pliktene skal fordeles. Slike ”kjøreregler” godkjennes av alle i kollektivet og fungerer som en 
privat avtale mellom beboerne i kollektivet. Avtaler som regulerer det interne livet i 
kollektivet kan ikke knyttes til kontrakten og sanksjoneres ut fra denne.  
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Samarbeidsavtale 
Prosjektets arbeidsform bygger på en oppgaveorientert tilnærming med samarbeidskontrakt 
som forpliktende arbeidsavtale mellom ungdommen og booppfølger. Samarbeidsavtalen er en 
både en teknikk i det metodisk arbeidet og et oppfølging/evalueringsdokument. Dette 
innbærer bl.a. at utgangspunktet for avtalen er ungdommens anerkjente og opplevde problem. 
Dernest fanger samarbeidsavtalen opp ungdommen egne utvikingsmål innenfor prosjektets 
satsingsområder ”de fire ben” som er praktisk oppfølging av boligen, skole, arbeid og 
nettverk.  For å få til endring vil det være viktig å tilføre den kompetanse/ferdighet som er 
nødvendig for å få til endring og en relasjon mellom hjelper og bruker. En nærmere 
beskrivelse av hvordan samarbeidsavtalen kan anvendes vil fremkomme under punktet om det 
faglige innhold. Et eksempel på en samarbeidsavtale følger som vedlegg. 
 
4. ERFARINGER 
 
Bostabilitet 
Til sammen har 20 ungdommer har bodd i prosjektboligene. Den første flyttet inn i mars 
2003.Ungdommene har i snitt bodd i prosjektboligen i ca. 9 mnd. Den ungdom som har bodd 
lengst har bodd i 20 mnd. Samtlige ungdommer flyttet ut av prosjektet før 31.12.04. 
 
Naboforhold 
Prosjektmedarbeiderne har vært i dialog med både naboer og borettslagets styrer. Vi har 
deltatt på styremøter og gitt informasjon om prosjektets målsetting og arbeidsform. Videre har 
prosjektet oppgitt kontaktpersoner som de ulike borettslag kan kontakt via telefon. Denne 
arbeidsform har fungert som et bindeledd mellom beboerne i kollektivet og 
naboer/borettslaget. Det har også vist seg at denne arbeidsformen bl.a. har avdekket 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.   
 
Samtlige fem prosjektleieligheter har vært integrert i alminnelig blokkbebyggelse. Fire av 
boligene har fått naboklager. For to av boligene har disse klagene vært av så vidt alvorlig 
karakter at det har medført oppsigelse av leieforholdet for leiligheten. For begge leilighetene 
har tidligere leieforhold, før prosjektet, bidratt til et betent forhold mellom beboerne i 
prosjektboligene og naboer/borettslagets styre/sameiet. Med andre ord en mindre vellykket 
vurdering av hensiktsmessigheten av etablering av bokollektiv i disse leilighetene for 
bostedsløs ungdom med minoritetsbakgrunn.  I en av de andre boligene har naboklager ført til 
utkastelse av en av beboerne.  
 
Som det fremkommer har flere av boligene til tider hatt et anstrengt forhold til naboene. 
Klagene har som oftest vært på fester/bråk utover alminnelige husordensregler for ro,  samt 
mye trafikk av gjester/ringing på naboens dører til ukurante tider av døgnet.    
 
 
Faglig innhold 
 
Prosjektets faglige fundament ble lagt helt fra starten av da prosjektet valgte å bruke 
løsningsfokusert tilnærming (LØFT) som arbeidsform. Det sett på som viktig at 
medarbeiderne hadde en felles faglige plattform og samme arbeidsmetode. Flere av 
prosjektets medarbeidere hadde allerede arbeidet med LØFT (løsningsfokusert tilnærming) 
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som arbeidsmetode og det  var derfor nærliggende at prosjektet valgte å prøve ut 
løsningsfokusert tilnærming som sin faglige tilnærming i arbeidet med de unge og bosetting. 
 
For å få til en felles plattform og forståelse blant medarbeiderne ble det startet en felles 
opplæring i det metodisk arbeidet. I forbindelse med starten av ungdomsprosjektet i den 
hensikt å finne samarbeidspartnere fikk vi kontakt med  PMV (primærmedisinsk verksted) 
Kirkens Bymisjon, som hadde startet et prosjekt ”Brobyggeren”, rettet mot den samme 
målgruppe som Ungdomsprosjektet, men med fengslet som utgangspunkt. Brobyggeren hadde 
startet en opplæring av fengselsansatte i LØFT-metoden og ungdomsprosjektet ble invitert til 
å delta i denne opplæring. Prosjektmedarbeiderne har deltatt i hele prosjektperioden med 
samlinger tre til fire ganger i året med ulike forelesere og egen innsats. 
 
Prosjektet hadde også tatt mål av seg til å utprøve ulike kartleggingsverktøy. Det ble derfor 
utarbeidet et verktøy i form av en individuell samarbeidsavtale. Hver av prosjektets brukere 
har utarbeidet og undertegnet en samarbeidsavtale med booppfølgerne. Samarbeidsavtalen, 
som også er beskrevet under punktet kontrakter ovenfor,  hjelper våre brukere å sette ord på 
ting. Ofte har våre brukere gode ideer og mange planer om hvordan de skal bedre 
livssituasjonene sine, men mangler begreper. Det er her vår utdanning, arbeids- og livs 
erfaring kan komme våre brukere til gode. I stedet for å snakke om fast og løst eller om mye 
mellom himmel og jord, konsentrerer booppfølgerne seg om å finne mål og satsingsområder 
innenfor områdene ”de fire ben”. Samarbeidsavtalen bidrar til å gjøre jobben effektiv, 
konstruktiv og målrettet. Formulering av mål og midler som har vært avtalt i forbindelse med 
samarbeidsavtalen har vært en utfordring både for booppfølgerne og for ungdommene. 
 
Når vi skriver en samarbeidsavtalen kan nedenfor stående punkter være i fokus. Under hvert 
punkt kan man skrive flere underpunkter. Enkelte punkter kan man slå sammen. Utformingen 
er ikke avgjørende så lenge de ulike parter ansvarliggjøres i forhold til målet. 
 
 
Delmål Arbeidsoppgaver Utføres av Utføres innen Resultat og 

evaluering 
 
Det mye lettere å samarbeide om et mål som er tiltrekkende for brukeren enn et mål vi, 
hjelperne, setter for han/henne. Metoden er en måte å kommuniserer og arbeide på som 
innebærer at vi jobber steg for steg og konsentrerer oss på begynnelsen av oppgaven, ikke på 
slutten av veien/målet. Veien lages mens vi går. Dette betyr ikke at vi ser bort fra brukerens 
drømmer, fantasier og framtidige planer. En av teknikkene er å bruke det som kalles 
mirakelspørsmålet som setter brukers oppmerksomhet mot en framtidig situasjon der 
problemet er løst og der han kan glede seg over det vellykkede samarbeidsresultater. 
 
Eksempel: Booppfølgeren arbeider med en bruker som skal sette opp en fremtidig mål om 
egen bolig. Brukeren vil gjerne bo i en to roms ny leielighet på Grünerløkka. I stedet for å 
fortelle brukeren hvor umulig det er å tenke seg at vedkommende har mulighet til å bo på et så 
fint og trendy strøk som Grünerløkka, sier hun til brukeren, ”Jeg vet at dette er ditt første valg, 
men kan du fortelle meg om ditt andre, tredje og fjerde valg?”. Hun tar ikke drømmen fra 
brukeren men prøver å få brukeren inn i en prosess som kan starte med at brukeren får en 
hybel i et bokollektiv. Booppfølgeren lar førstevalg av bolig bli stående som mål under hele 
prosessen med å skaffe og beholde egen bolig. Det arbeides så å legge planer for hvordan nå 
det endelige mål, steg for steg. 
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Kommunikasjonen rundt brukerens arbeid med å sette sine arbeidsmål er kjernen i metoden 
som brukes. Nedenfor gis noen eksempler på måter å formulere mål å etter denne metoden.   
 
 
Etter Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) 
1-Tiltrekkende for klienten 
2- Små 
3- Konkrete, spesifikke og adferdsrelaterte 
4- Heller positivt enn negativt formulert 
5- Heller en begynnelse enn en slutt 
6- Realistisk og oppnåelig innenfor rammene   
av klientens livssituasjon 
7- Ansett å kreve ”hardt arbeid” 
 
 
PC basert opplæring 
 
Som det fremkommer av tiltaksbeskrivelsen skulle prosjektet gi ungdommene praktisk 
opplæring i boligen bl.a. basert på bruk av bærbart PC utstyr, samt å sørge for at den unge 
mestrer egen selvstendig botilværelse ved å tilby individuelt tilpasset botreningstilbud med 
base i boligen. 
 
Nesten halvparten av prosjektets brukergruppe hadde ikke arbeid eller skole ved inntak. 
Det ble planlagt installert internett tilknytning til hver av bokollektivene, hvor booppfølgeren 
kunne koble seg opp med sin bærbare PC. En tenkte seg her muligheten av å etablere fast 
kontortid en gang i uken, i hver bolig, for booppfølgerne. Tanken var at booppfølgeren både 
kunne bistå med arbeidssøking og ny bolig gjennom søking på nettet. Etablering av en slik 
ordning viste seg å være mer komplisert enn først antatt.  
Årsaken til dette var dels den tekniske siden, klargjøring av bærbart utstyr som også var 
knyttet til etatens nettverk samt den formelle siden med eierskap til selve nettoppkoblingen.  
 
Fra beboernes side ble etterspurt muligheten for tilkobling til installering for egne PC 
maskiner. Det siste ble prøvet ut i en av boligene. Det viste seg fort at verken prosjektets 
medarbeidere eller  bokollektivet hadde kontroll over bruken av nettet og boligen utviklet seg 
til raskt til en ”nettkafe” med stor trafikk.  
 
Booppfølgerne opplevde også ordningen med kontortid som lite egnet da ”kontordriften” ble 
lagt til en privat bolig, samt at det innebar liten kollega kontakt.   
 
Botrening 
  
Oppfølgingsbehov hos prosjektets ungdommer har vært sterkt varierende. Prosjektets 
brukergruppe har, før inntak i prosjektet, hatt liten trening i bo selvstendig. For flere av 
ungdommene har prosjektboligen vært første egne bolig. Mange av ungdommene i utvalget 
har hatt et lite eller ikke eksiterende familienettverk. Ofte har nettverket vært ungdommer på 
samme alder. 
 
Prosjektets booppfølgerne har hatt fast oppmøte i boligen en dag i uke. Oppmøte har skjedd 
etter arbeids- og skoletid. I den faste oppmøtetiden har all i all hovedsak bomøter blitt avholdt 
og også annen mer  uformell kommunikasjon med bokollektivet. Utenom de formelt innkalte 
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bomøtene har kontakten med booppfølger på denne dagen foregått med utgangspunkt i 
beboernes egne behov og temaer. 
 
Botreningen har stort sett vært konsentrert om bruk av boligen som bl.a. vasking, rydding, 
søppelhåndtering samt bruk av husholdningsmaskiner. Den praktiske treningen har dels 
foregått ved at kollektivet har avtalt tid seg imellom og at det har vært foretatt en form for 
vaske- og rydde dugnad hvor booppfølger har deltatt. Praktisk trening har også foregått ved  
oppsett av avtalte vaske- og ryddelister. 
 
Vasking og rydding av bokollektivet er et gjennomgående vanskelig tema hvor beboernes 
evne til samarbeid og hensyntagen settes på en stor prøve. Mange av ungdommene har hatt 
egne problemer å arbeide med og har i mange tilfelle hatt nok med å konsentrere seg om å stå 
opp om morgenen.  
Erfaringen er at det blir foretatt liten innsats på fellesarealene utenom ved direkte påpeking. 
Prosjektet har snakket med, og laget individuelle avtaler med, den enkelte som har vært 
ansvarlig for husbråk, oppvask etc.  
 
Det vi har erfart med å ikke legge vekt på gruppearbeid, er at det ikke oppstår flere 
uoverensstemmelser blant beboerne enn det som man kunne forvente seg.  Vi forventet at det 
ville oppstå uoverensstemmelser om husvask, oppvask, vennebesøk, fester med natterangling, 
bruk av kjøleskap og kokekar (noen er muslimer) 
 
Vi har under prosjektets gang arrangert husmøter for å bedre samarbeidet i gruppen. Vi har 
erfart at ungdommene har et dårlig oppmøte på arrangerte bomøter i bolig og viser liten 
interesse for å samarbeide internt. 
 
Det ser ut til at dugnad er arbeidsform som ungdommene oppfatter som demokratisk og 
rettferdig. Ikke alle kommer til disse dugnads dagene men oppmøtet har ikke vært dramatisk 
skjevt. 
 
Vi har også erfart at det tar tid å bli kjent med ungdommene og å bygge tillit. Et forhold som 
vi tror er viktig her at det tar tid å vise at vi arbeider med ungdommene, for ungdommenes 
egne mål og viser det i praktisk arbeid. Med det mener vi å bidra med tilstedeværelse i 
praktisk arbeid, dytte på, ringe å minne om, etc.  
 
En booppfølgers arbeid og rolle kan minne om vanlig oppdragelse i et ”vanlig” hjem. Uansett 
ser det ut til at det er dette som skal til få å få ting til å skje. De små skritt.  
 
Voksenbeboer 
I to av bokollektivene har vært bosatt en voksen beboer i bokollektivet. Bakgrunnen for dette 
tiltaket var bl.a. et voksende behov for stabilitet i bokollektivet som ikke booppfølgerne 
maktet å opprettholde ved sin tilstedeværelse kun på hverdager da særlig stabilitet i helgene 
viste seg å være et problem. 
 
Voksenbeboeren skulle inneha rollen som en ”voksen” beboer i bokollektivet og ta et naturlig 
ansvar både innad og utad i gruppa for å skape et positivt bofellesskap og bomiljø.  
Voksenbeboeren skulle være en foregangsmodell og motivere for at beboerne holdt 
bokollektivet ryddig og fulgte oppsatte vaskelister, holdt husordensreglene og deltok i 
aktiviteter vedtatt av borettslaget (dugnader osv). Voksenbeboer skulle delta på bomøter med 
prosjektet på lik linje med øvrige beboere. 
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Voksenbeboeren fikk videre i oppgave å informere ansvarlig 
prosjektmedarbeider/booppfølger om brudd på husordensreglene, brudd på avtalte 
besøksregler, overnatting som ikke er avklart med øvrige beboere og/eller prosjektet, besøk av 
venner i fellesrom som ikke er avklart med øvrige beboere, bruk av/mistanke om bruk av 
illegale rusmidler eller salg av disse samt bruk av legale rusmidler (øl, vin sprit) i 
bokollektivet som sjenerer øvrige beboere/forsurer bomiljøet i gruppa. 
 
Voksenbeboer skulle også kunne fungere som bokollektivets kontaktperson overfor styret i 
”nabosaker”, generell informasjon til beboerne i borettslaget osv. Alle henvendelser og 
klagesaker til bokollektivet fra styret skulle henvises til ansvarlig prosjektmedarbeider/ 
prosjektet av voksenbeboer. 
 
Prosjektet har delte erfaringer med bruk av voksenbeboer i den form som her er prøvd ut. I det 
ene kollektivet har ordningen fungert tilnærmet slik hensikten med ordningen ble beskrevet 
ved innføringen. I dette kollektivet har noen av beboerne reagert på ordningen med 
voksenbeboer med å føle seg fratatt ansvar og myndighet og bli ”behandlet som et barn”. 
I det andre kollektivet har noen av beboerne ikke akseptert voksenbeboeren som en 
voksenmodell men utfordret vedkommendes autoritet.  
Voksenbeboer har i begge tilfelle fungert som et positivt bindeledd mellom naboer, 
borettslaget styre og bokollektivet. 
 
Erfaringer tyder likevel på at dersom voksenbeboer skal brukes som stabilisator i et 
bokollektiv vil nytten av tiltaket avhenge dels av om voksenpersonen er akseptert av gruppen 
og om språk og kultur lar seg forene.  
  
Tilgjengelighet 
 
Prosjektet har på alle områder erfart at fremgang kommer via de små skritt 
Tilgjengelighet har vært en del av det tillitskapende arbeid. Være tilgjengelig når det trengs på 
brukernes premisser. Ikke til enhver tid og i enhver situasjon men prosjektet har opplevd at 
det siden prosjektets start har blitt et økende behov for ”kontakt” til den enkelte 
prosjektmedarbeider. Dette har vært i alt fra situasjoner som assistanse ved akutt sykdom, 
innbringelse av politiet til å opptre som foresatt i skolesammenheng, formidle kontakt med 
arbeidsgivere og hjelpe til med søknadsskriving, kontakt med arbeidsgivere, etc..   
 
Booppfølgerne har også i enkelte tilfelle følt seg som erstatning for manglende 
familienettverk og nærmest fått funksjonen som mor og far, som ringer og kommer på besøk å  
høre hvordan det går, at vedkommende spiser ordentlig og ikke tuller seg bort i dumme ting. 
 
Booppfølgerne har alle hatt mobiltelefoner. Bokollektivet har hatt muligheten til å kontakte 
booppfølgeren nærmest døgnet rundt. En del av kommunikasjonen har foregått via SMS da 
det er en rimelig og rask måte å gi beskjed eller komme i kontakt på. 
 
Booppfølgeren har avtalt med hver enkelt beboer hvordan og hvor mye booppfølgeren skulle 
være tilgjengelig for assistanse ved fremmøte. Det vi har erfart er at behovet har variert fra 
hver dag i perioder til en gang i uken. Det har ikke vært kontakt sjeldnere enn en gang i uken.  
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Individrettet arbeid 
 
Prosjektet har valgt å fokusere på individ mer enn på gruppe. Prosjektets arbeidsform 
bygger på en oppgaveorientert tilnærming med arbeidskontrakt som forpliktende 
skriftlig samarbeidsavtale mellom bruker og booppfølger. Dette innbærer bl.a. at 
utgangspunktet for avtalen er brukerens anerkjente og opplevde problem. For å få til 
endring vil det være viktig å tilføre den kompetanse/ferdighet som er nødvendig for å få 
til endring og en relasjon mellom hjelper og bruker.  
 
En måte å forstå hvilket utgangspunkt vi og brukeren har for å reagere og handle er å 
prøve å finne ut og forstå hvilket normer man er styrt av, hvordan man er oppdradd 
hvilken kultur og religion man tilhører etc.. I arbeidet med minoritetsungdom er dette 
særlig viktig da ungdommenes forholdet til samfunn, familie, religion og kultur kan 
være ulik den vi som etniske norske hjelpere har som utgangspunkt. 
 
Bokollektiv 
 
Prosjektet har hatt en lav terskel for inntak. Det er derfor få ungdommer som har blitt 
avvist av prosjektet.  
De ungdommene prosjektet rettet seg mot, og som ved prosjektet start etter UNGBO`s 
statistikken var ca. 150, viste seg ikke å være registret på bydel. Dersom prosjektet 
skulle få et materiale og utprøve modeller og metoder kunne vi i liten grad avvise de 
ungdommer som var registrert. Dette førte til at det i liten grad kunne tas hensyn til om 
søkerne ønsket å bo sammen. 
Ungdommene i bokollektivene har derfor i veldig liten grad kunnet velge  hverandre. 
Det har også vært få muligheter til å sette sammen en gruppe da hver av bydelen kun 
har hatt en bolig hver og ungdommene ikke kunne flyttes mellom bydeler. 
Det faktum at ungdommene ikke har kunnet velge hverandre, eller det har vært flere 
grupper å spille på, setter naturlig nok en kollektiv boform på en hard prøve. 
Ungdommene har vært i ulike aldre og ikke minst fra ulike land representert med flere 
kulturer. 
 
Som det fremkommer av prosjektbeskrivelsen innledningsvis hadde prosjektet en 
ambisjon om å kvalifisere ungdommene til å skaffe og beholde egen bolig i løpet av et 
år. Noe av bakgrunnen for av vi gikk så pass tidsmessig hardt ut var hypotesen om at det 
å bo i kollektiv i utgangpunktet er en så vidt vanskelig og belastende boform at botiden i 
seg selv bør være kortest mulig. Det viste seg i løpet av prosjektperioden at bokollektiv i 
den form som den fikk ikke bare var belastende men direkte uegnet.  
 
På den annen side var det et poeng for prosjektet å få prøvd ut i hvor stor grad vi ville lykkes 
med vårt mål om kvalifisering dersom vi konsentrerte vår oppmerksomhet på systematisk 
arbeide med de ”fire beina”, rundt den enkelte beboer, på individuell basis. 
 
Vår erfaring er at dersom bokollektiv skal brukes som boform videre, bør beboerne få 
anledning til å velge hverandre. Videre bør beboerne i gruppen ikke samlet ha så store egne 
problemer at de ikke kan formulere de kjøreregler som skal gjelde for kollektivet og også ha 
innsikt i konsekvensene av de valg som tas. Videre må medlemmene i kollektivet også ha 
evnen til å utføre de oppgaver som kollektivet vedtar skal utføres. Kollektivets medlemmer 
må også ha innsikt i egne svakheter og være villig til å gjøre endringer.  
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Samarbeidspartnere 
 
Prosjektets nærmeste samarbeidspartnere har vært bydelenes sosial- og barnevernkontorer og 
boligkontorer. Dette samarbeidet har vært opplevd som både utfordrende og svært nyttig. 
Utfordringene i en tverrfaglig tilnærming er at det er lik bevissthet i fagfeltet for å arbeide 
tverrfaglig. De fleste offentlige organisasjoner har splittet opp sin virksomhet, spesialisert og 
fordelt arbeidsoppgavene som sosialkontor, boligkontor, arbeidsmarkedsetat, skoleetat, 
psykiatrien, rusmiddelomsorgen, osv..  
 
Samarbeid mellom etater og andre har bl.a. foregått ved å arbeide sammen i ansvarsgrupper. 
Denne arbeidsformer har også prosjektet benyttet seg av. 
Tverrfaglig samarbeid krever at organisasjonen er seg bevisst at det utvikles strukturer for at 
det avsettes tid til utvikling av kompetanse gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer.  
 
Tidsknapphet er en vanlig fenomen i det fleste organisasjoner. Det er en kjensgjerning at det 
aldri er tid nok til alle oppgaver. Tid kan brukes som et hinder for samarbeid hvor noen 
yrkesgrupper skaper aksept for ”sin travelhet”. Vår erfaring er at saksebehandlere i for 
eksempel sosialtjenesten ønsker å få anledning til å arbeide mer med sosialfaglig arbeid og 
mindre med rene økonomirelaterte oppgaver. Noen opplever også at tidsknapphet forhindrer 
et fornuftig samarbeid om felles oppgaver, både fordi oppmerksomheten rundt tidsknapphet 
forhindrer fokus på oppgaven og kan gi en overflatevurdering av tiltak og løsning. 
Problemene starter ofte ved uklare mål og hvilke resultater som ønskes oppnådd hvilket fort 
fører til manglende prioriteringer og en fokusering blant medarbeiderne på egeninteresser. 
 
Prosjektet har også samhandlet med bydelenes servicesentra og andre arbeidsgivere. 
Bydelenes servicesentra har hatt stor betydning for sysselsetting og tilpasning av arbeid for 
beboerne i prosjektet. Det har for booppfølgerne vært langt vanskeligere å oppnå kontakt og 
samarbeid med AETAT. 
 
Når det gjelder både skoleetaten og de frivillige organisasjoner har kontakten vært sporadisk. 
Det har vist seg vanskelig å benytte bl.a. de frivillige organisasjoner tiltak da ungdommene i 
prosjektet har vært lite interessert i tiltakene. Dett kan skyldes at tiltakene ikke treffer eller at 
booppfølgerne ikke har vært flinke nok i motiveringsarbeidet.   
 
Evaluering av samarbeidet mellom prosjektet og bydelene 
 
Det har vært foretatt evalueringer med de samarbeidende bydelers prosjektgrupper. Det i 
denne evaluering fanget opp noen felles utfordringer og synspunkter som omhandler både 
egen innsats og vurdering av nytten av prosjektet. 
 
For det første har bydelen savnet føring/styring av samarbeidet i prosjektet mellom bydelens 
egne instanser og mellom bydelen og prosjektet. Dette kan skyldes flere ting. 
Sammenslåingen av bydeler har ført til at prosjektet har blitt etablert i en fra før turbulent tid, 
altså ”dårlig time-ing”. Bydelen har vært presset av mange utenforstående hendelser. For det 
andre opplever sosialtjenesten at det har vært knapp tid til dialog mellom prosjektet og 
sosialtjenesten både hva gjelder fremdriften i selve prosjektet og utviklingen av tiltak rundt 
den enkelte beboer.   
På den annen side ser sosialtjenestens saksbehandlere at tilgjengeligheten av den enkelte 
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saksbehandler har vært utilstrekkelig. Saksbehandlerne ”vil så gjerne men har ikke tid”. 
 
De ungdommene som sosialtjenesten hadde kontakt med, når prosjektet startet, ble vurdert til 
å være for dårlig fungerende til å passe inn i opplegget. For dårlig i denne forstand vurderes 
som omfattende misbruk , sterk kriminalitet og omfattende behov for psykiatrisk hjelp. Det 
må likevel poengteres at de aller fleste ungdommer i bydelen ikke trenger spesielle boligtiltak. 
Slike tiltak er ment for de få med spesielle problem.   
 
Som oftest vil alle hjelpetiltak ha utarbeidet sine målsettinger for arbeidet i tiltaksplaner. Ofte 
vil disse tiltaksplanen være lite forpliktende og uklar med hensyn til hvem som skal gjøre hva 
hvilket ofte fører til at det ikke blir fulgt opp slik som forventet. Derfor vil mye være vunnet 
dersom det lages en felles plan som gjelder for samarbeidet rundt den enkelte sak og som alle 
parter er kjent med. Planen bør inneholde små men konkrete målsetting hvor det utpekt 
ansvarlige som skal følge opp. Enten ungdommen selv eller en av hjelperne. Det må avholdes 
faste møter hvor det bestemmes hvem det er nødvendig stiller opp til enhver tid. Vi bør tenke 
over hvilke krav vi stiller til ungdommene og hvilke mål det vil være realistisk å stille.   
 
Samarbeidet må involvere hele nettverket av formelle og uformelle hjelpere. Det må være en 
koordinator for dette arbeidet og samarbeidet må være forpliktende. En representant for 
boligkontoret må alltid sitte i dette nettverk av forpliktende samarbeidspartnere. Hvem som 
skal opptre som koordinator vil avhenge av den enkelte sak. Dialogen rundt 
klientene/ungdommene må styrkes. Det bør avtales på hvilken måte dette skal skje helt fra 
starten og det må settes av tid. 
 
Samarbeidet mellom sosialtjenesten og boligkontoret bør formaliseres på en tettere måte. 
Dette innebærer også at det bør være et tettere samarbeid på saksbehandlernivå ikke bare på 
ledernivå. Man må også her være bevist på hvordan man samarbeider.  
 
En annen viktig samarbeidsinstans kan være introduksjonsprogrammet som gir 
norskopplæring og informasjon om samfunnsmessige utfordringer for 
innvandrerbefolkningen. Et tettere samarbeide mellom introduksjonsprogrammet og 
sosialtjenesten vil kunne være et tiltak.   
 
Prosjektets minoritetskompetansen har særlig vært ett nyttig bidrag. Både språket og 
kulturforståelsen har vært verdifullt bidrag.  
 
Utveksling av erfaringer mellom bydelene kunne med fordel være styrket. 
 
Videreføring 
 
Av de fire bydeler, som prosjektet har samarbeidet, med er det kun Stovner bydel som har gitt 
uttrykk for at bydelen har interesse for å opprette tiltak for ungdom i som en kollektiv boform. 
Bydelen har forberedt seg ved å legge opp til en systematisk erfaringsoverlevering fra 
prosjektets medarbeider til saksbehandler i bydelens sosialtjeneste. Denne overlevering har 
skjedd dels ved muntlig overlevering, ved møter mellom saksbehandlere til hver av 
ungdommene som bydelen hadde tilvist prosjektet, og dels ved skriftlig overlevering i form 
av notater om aktuell situasjon og fremgang i forhold til ungdommenes individuelle planer. 
Prosjektmedarbeideren (av somalisk opprinnelse) har også vært i bydelen for å holde foredrag 
om somalisk kultur og samfunn. 
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Den angjeldende bydel har også hatt en innstilling til arbeidet, med ungdom og familier, som 
har vært å ikke eksportere ungdommene til sentrum når tiden var moden for utflytting. 
Bydelen har også hatt en bevist holdning i veiledningen til barnefamilier om at ungdommer 
bør bo så lenge som mulig i hjemmet.  
 
I Søndre Nordstrand bydel vil bokollektivet eksistere som en overgangsordning. Noen av 
prosjektets leietakere vil fortsette å bo i samme bolig som prosjektet har brukt, som en 
overgangsordning i inntil et år. Det er utover dette ingen planer på videreføring av egne 
bydelsvise ungdomsboligtiltak.  
 
Samarbeidsbydelene gir uttrykk for at de vil benytte UNGBO som botiltak for de ungdommer 
som vil ha behov for tilrettelagt bolig eller gjennomgangsbolig. 
 
 
5. ANDRE TILTAK 
 
Det er laget en fim på DVD format om Ungdomsprosjektets arbeid. Filmen har tittelen ”Veien 
til egen bolig”. Tre av beboerne i Ungdomsprosjektet og to av prosjektmedarbeider har deltatt 
i filmen. Filmen er utviklet av Klaus Hennum produksjon i samarbeid med prosjektets ledelse 
og medarbeidere. Filmen gir et innblikk hvordan noen av ungdommene har opplevd  å være 
beboer og deltaker i prosjektet. Den gir også innblikk i noen av de erfaringer 
prosjektmedarbeiderne har gjort med henblikk på å arbeide med prosjektet uttalte målsettinger 
om kvalifisering og samarbeid. Filmen er distribuert til samarbeidende bydeler, syv 
prosjektkommuner, Husbanken og UNGBO. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse 
til  Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune. 
 
 
6. PROSJEKTETS NYTTEVERDI 
 
- Metodeutvikling 
 
Prosjektet har erfart at det er nyttig å få til en felles faglig plattform  blant medarbeiderne 
som skal utføre oppfølgingstjenester i bolig. En felles opplæring i det metodisk arbeidet er å 
anbefale. 
Ungdomsprosjektet har valgt løsningsfokusert tilnærming (LØFT) som sitt arbeidsredskap. 
Metoden bygger på at brukeren gjennom samtale ledes til å oppdage og bli i stand til å se sine 
egne satsingsmål. Basis for tenkningen er å få tak i mulighetene for løsning av problemet ikke 
begrensningene 
 
Et annet verktøy som er blitt opplevd som viktig i arbeidet med ungdommene er den 
individuelle samarbeidsavtalen.  
En samarbeidsavtale kan formuleres på mange ulike måter. Det avgjørende er at 
booppfølgeren/hjelperen får tak i brukerens egne satsingsmål og nedtegner disse, samtidig 
som tiltak for å nå målet og tidsaspektet blir vurdert og skriftliggjort. 
Det er også viktig at det femkommer hvem som skal være ansvarlig for de ulike tiltak.  
 
Praktisk botrening har vært lagt opp med fysisk deltakelse fra booppfølgerne. 
. 
Prosjektet har valgt å fokusere på individ mer enn på gruppe. 
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Tilgjengelighet har vært en del av det tillitskapende arbeid. Være tilgjengelig på telefon når 
det trengs. Booppfølgerne har alle hatt mobiltelefoner. Den enkelte beboer har hatt 
muligheten til å kontakte booppfølgeren etter avtale, og også utenom ordinær arbeidstid. Mye 
av kommunikasjonen har foregått via SMS da det er en rimelig og rask måte å gi beskjed eller 
komme i kontakt på. 
 
I to av bokollektivene har vært satt inn en voksen beboer i bokollektivet. Bakgrunnen for 
dette tiltaket var et voksende behov for stabilitet i bokollektivet som ikke booppfølgerne 
maktet å opprettholde ved tilstedeværelse i boligen kun på hverdager. Særlig stabilitet i 
helgene viste seg å være et problem. 
Voksenbeboeren har innehatt  rollen som en voksen beboer i bogruppa og tatt et naturlig 
ansvar både innad og utad i gruppa for å skape et positivt bofellesskap og bomiljø. 
 
Den kollektive boform stiller store krav til medlemmene i gruppen. Medlemmene må få 
anledning til å velge hverandre og kunne formulere de kjøreregler som skal gjelde for 
kollektivet.  
 
- Modeller 
 
Som det fremkommer av prosjektbeskrivelsen ville Ungdomsprosjektet forankre sin drift som 
en bosettingstiltak i kjede, altså bruke kjedemodellen for sitt arbeid. 
Kjedemodellen kjennetegnes av at det i arbeidet med bosetting av bostedsløse vil være 
nødvendig med en overgangsfase fra herberge/bostedsløshet og egen bolig. Overgangsfasen 
skal være tydelig avgrenset og ha klare målsettinger. Kjedemodellen er realistisk i sitt 
idégrunnlag. Modellen baseres på at brukeren skal nyttegjøre seg en kjede av tiltak i 
overgangen fra bostedsløshet til målet om egen bolig. (Evelyn Dyb (fagartikkel, Embla nr. 2, 
2002)) 
Ungdomsprosjektet har utprøvd ulike tilnærminger til modellen. Her vil kjede av tiltak bl.a. 
være synonymt med utvikling av brukrens nettverk, bokompetanse, arbeid og skole hvor 
målene for arbeidet fremkommer gjennom samarbeid med bruker i en skriftlig 
samarbeidsavtale. 
Videre vil tiden som beboer i et ”treningsopplegg” være tidsavgrenset. Kompetansebygging 
foregår i treningsleiligheter/bokollektiv.. 
Det finnes undersøkelser som tyder på at det vil være mindre problem med å bosette både 
personer med psykiske lidelser og missbruk, dersom brukeren bl.a. selv får lov å definere 
hvilke tiltak som skal iversettes fra det offentlige.( studie av kommunen Torsby 2001, Sahlin , 
tema Nord s. 100)  (Når det gjelder bruk av bokollektiv som boform er dette drøftet under 
punkt Metoder.) 
 
Ungdomsprosjektets utgangspunkt har vært de unge vanskeligstilte minoriteter i alderen 18 – 
23 år. Det kan være unge asylsøkere, unge med minoritetsbakgrunn og kort botid i Norge og 
også  unge som av ulike årsaker er kastet ut hjemmefra. Det kan også handle om ungdom som 
har vært under omsorg av barnevernet i store deler av sin oppvekst. Det handler i stor grad om 
unge mennesker som har liten eller ingen erfaring med å bo alene, få kunnskaper om praktiske 
gjøremål og som har få nære voksenkontakter, lite nettverk og dårlig økonomi. 
 
Minoriteter eller vanskeligstilte på boligmarkedet er ingen homogen gruppe. Det stiller store 
krav til hjelpeapparatet ikke minst for å få til en effektiv tjeneste tilpasset den enkelte. 
Modellene som beskrevet ovenfor kan i så måte være til hjelp for å strukturer arbeidet. Ikke 
minst for å sikre erfaringsoverføring.  
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- Positive og negative erfaringer som andre kan bruke 
 
Det er fult mulig å bosette unge med minoritetsbakgrunn i bokollektiv og arbeide konstruktivt 
med kvalifisering. Man må imidlertid være nøye både med hvor kollektivet blir plassert og 
boligen innredning og standard. Det siste er viktig fordi mange av de unge etter 
Ungdomsprosjektets erfaring har liten eller ingen erfaring for hvordan et hus innredes og har 
heller ingen økonomi til å utstyre en bolig. Videre vil Ungdomsprosjektet være helt klare på at 
dersom et bokollektiv skal ha livets rett må beboerne ha anledning til å velge hverandre. Det 
bør ikke tilligge booppfølger eller annen kontaktperson å tildele plasser uten at beboerne er 
deltakere i prosessen med hvem som flytter inn. 
Det vil videre være viktig at det lages klare avtaler i forbindelse med samarbeidet. Dette 
gjelder både i forhold til beboer og beboers hjelpeinstanser. 
 
Det vil etter Ungdomsprosjektet erfaring være viktig at alle parter er kjent med hvilket tilbud 
booppfølgeren gir i form av botrening og andre tiltak. 
 
Booppfølgerne bør tilhøre et team for å kunne utveksle erfaringer og drøfte løsninger på 
problemer som oppstår. 
 
Det må utpekes en ansvarlig koordinator for samarbeidet på tvers av etater og andre 
samarbeidsinstanser og dennes funksjon må være skriftlig nedtegnet og kjent for alle parter.  
 
Botiden i bokollektivet bør være kort og det må påbegynnes et arbeid for videre bosetting 
raskt etter at ungdommene har flyttet inn. 
 
Etablering av voksenbeboer i boligen anbefales ikke uten videre. Ordningen bør  drøftes og 
aksepteres av beboerne før innflytting. Det er viktig at voksenbeboer har de nødvendige 
språkkunnskaper slik at vedkommende kan kommunisere med alle. 

 
Etablering av mobile PC løsninger kan være problematisk. Når det gjelder å lete opp 
opplysninger om arbeid og bolig på nettet det finnes ordninger som vil  kunne fungere like 
bra, som for eksempel internett kafeer. At boligen har internett tilkobling kan ha noen fordeler 
men det anbefales at det i så tilfelle lages klare avtaler ved installering om bruken. Det gjelder 
for så vidt også for fasttelefon, dersom det skulle være aktuelt. 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Individuell samarbeidsavtale 

 

 

 


