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HHvvaa  bbeettyyrr   ddeett   åå  bboo  ffoorr   ddeegg??  

”Vite at eg har et sted jeg kan komme å gå når det passer. Vite at eg er velkommen uansett tid og 
et sted å ha tingene mine. Vite at det er MITT. Ha en nøkkel låse og åpne når det passer meg. 

Være uavhengig av andre”. 
Tidligere bostedsløs, Bergen 
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” Der er ingen, som er uegnet til at bo i en bolig. Det afhænger blot af, hvordan man indretter den, uden at den 

nødvendigvis skal ledsages af integration og handleplaner. Spørgsmålet er, om vi vil. De er derude, de hjemløse. 
Men de dør af det barske liv og af sygdomme, der ikke behandles”. 

Preben Brandt, prosjekt Udenfor, Danmark 
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Innledning  
Bydelene Bergenhus, Laksevåg og Årstad ble etter søknad med i prosjekt bostedsløse fra 
2001. Utgangspunktet var at sosialtjenesten i disse bydelene skulle utvikle metoder for 
tjenesteyting og skaffe boliger til 5-8 personer fra målgruppen i samarbeid mellom 
sosialtjenesten, Bergen Bolig og Byfornyelse og Boligetaten. Fra 2003 ble prosjektet utvidet 
til å omfatte de resterende bydelenes sosialtjeneste. Denne rapporten omfatter alle 7 
prosjektene1, fra Bergens 9 sosialtjenester.  
 
På bakgrunn av tilskuddsmidlene fra Sosial og Helsedirektoratet (fra 2003) ble prosjekt 
bostedsløse i Bergen utvidet fra å omfatte 3 til alle 8 bydeler i Bergen. Kommunen satt de 
ubrukte prosjektmidlene fra første året på bundne fond. Dette gjør at Bergen Kommune, med 
egne midler og tilskuddsmidlene fra SHdir, kan fortsette som prosjekt ut hele 2005 og får 4 
reelle år.  
 
De respektive bydelsprosjektene  har med utgangspunkt i lokale forhold og kompetanse 
prøvd ut metoder for å hjelpe den enkelte leietaker i boligen. Dette skjer i møtet med 
leietakeren, ut fra deres premisser i balanse med booppfølgerens kompetanse. Videre har 
arbeidsgruppene med representanter fra Bergen Bolig og Byfornyelse, Boligetaten, 
sosialtjenesten og bo oppfølgingstjensten bidratt i metodeutviklingen. 
Prosjektleders ansvar har vært å legge til rette for fagutvikling og erfaringsutveksling samt 
innhente informasjon fra denne prosessen for videreformidling. Vi har også tatt initiativ til, 
med støtte fra Husbanken, en kvalitativ undersøkelse (”Ble det et hjem?2”) som har analysert 
hvordan leietakere opplever bistanden og boligen de har fått tildelt.  
 
 
 

1.  Oppsummering av viktige erfaringer 
 
 
 
1.1. Organisering og målgruppe 
Prosjektet er forankret i Byrådsavdeling for helse og omsorg, men er et fellesprosjekt med 
Boligetaten og boligbedriften (Bergen Bolig og Byfornyelse). Samarbeidet er tett med 
sosialtjenesten i bydelene som driver oppfølgingstjenesten. 18,5 stillinger er etablert i 
prosjektperioden.  
 
Målgruppen er bostedsløse personer med rusmiddelproblemer. Svært mange av dem har  
psykiske problemer i tillegg. De fleste har vært bostedsløse i mange år og/eller blitt kastet ut 
flere ganger fra forskjellige botilbud. Mange har vært ”kasteballer” i systemet og møtt et 
ikke-samarbeidende tjenesteapparat. Også personer som er i ferd med å miste leiekontrakt på 
grunn av sitt rusmiddelproblem er i målgruppen for oppfølging.  
 

                                                 
1 To sosialtjenester samarbeider om ett felles prosjekt. Ytterligere ett prosjekt er opprettet i jan. 2005 og er 
følgelig ikke med i denne rapporten. 
2 Foretatt høst 2004 av Agdal, Guribye og Ihlebæk, Antro Kulturkompetanse. Se vedlegg 7 eller 
www.bergen.kommune.no, sosialtjenesten, bostedsløshet. 
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Målsetningen er at leietakeren skal få en bedret livskvalitet ved hjelp av individuelt tilpasset 
oppfølging i tildelt bolig samt hjelp til å kunne bli boende over tid. Det er ikke krav til 
rusmestring/rusfrihet i prosjektet. 
 
 
 
1.2. Boligfremskaffelse og tildeling 
Ved prosjektets oppstart valgte kommunen, av hensyn til tempo og råderett, å fristille 
ordinære kommunale utleieboliger  for prosjektet. Nødvendig fysisk tilpasning er foretatt, 
både med midler fra Husbanken  og med tilskuddsmidler fra Boligetaten. Det ble også 
ervervet og bygget om et større anlegg med 15 boenheter i løpet av prosjektperioden. 
 
Investeringskostnadene i prosjektperioden har vært på kr. 24.310.400, hvorav kr. 10.920.450 
har vært tilskudd fra Husbanken og Boligetaten (tilskuddsmidler fra Boligetaten er 
videreformidlet fra Husbanken). Detaljert oppstilling fremgår under presentasjonen av 
tiltakene. 
 
Tildeling av bolig foregår etter foregående vurdering i de lokale inntaksteamene hvor 
prosjektet, oppfølgingstjenesten, Boligetaten og boligbedriften er representert. På denne 
måten får en på et tidlig tidspunkt inn kunnskap om beboer, bomiljø, fysiske forhold ved 
boligen og andre ting som er av betydning for å få til en vellykket bosetting.  
 
Som beboer i kommunal utleiebolig har leietakeren rett på kommunal bostøtte og for de av 
beboerne som ikke mottar trygdeytelser dekkes hele husleien av bostøttet. Årlig nettokostnad 
for kommunen er ca. 650.000. 
 
 
 
1.3. Metoder i oppfølgingen 
Tilnærmingen kan variere noe mellom de forkjellige teamene, men viktige fellestrekk er:  
Oppfølgingstjenesten møter den enkelte ”der de er” og tilbyr tiltak etter den enkeltes behov 
for bistand. Hovedfokus i oppfølgingstjenesten er å bistå leietakeren i å beholde boligen. 
Husleieloven, økonomi og naboers krav til atferd kan for mange av leietakerne være 
vanskelige å forholde seg til. Dette medfører at mye av oppfølgingstjenestens arbeid legges 
ned i problemstillinger knyttet til dette. Der behov og ønsker for hjelp går utover 
oppfølgingstjestens kompetanse, formidles kontakt til andre tjenester. Myndiggjøring, eller 
empowerment, tilgjengelighet og relasjonsbygging står sentralt i tilnærmingen. Der er ikke 
krav om rusfrihet eller rehabilitering i prosjektet. Metodisk jobbes det ut i fra en tro på at det 
er den enkelte leietaker som må sitte i førersetet for hvilken retning oppfølgingen skal ta; 
Brukermedvirkning. Eventuell endring springer best ut fra egne ønsker og ikke andres krav til 
endring. Det er også grunnleggende for trygghet og livskvalitet at man har et sted som man 
kan kalle sitt.   
 
Oppfølgingstjenesten har et pragmatisk forhold til metode i den forstand at man benytter sin 
egen fagbakgrunn og erfaring knyttet opp til den enkeltes behov, situasjon og personlighet.  
 
 
 
1.4. Modellutvikling og lokal, helhetlig strategi 
Bergen kommune har et normaliseringsperspektiv, men ingen normaliseringsmodell. Vi 
ønsker fleksible og varierte botilbud med ambulerende og individuelt tilpassede tjenester etter 
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den enekeltes behov. Personer som har slått seg til ro i boligen, skal primært ikke måtte flytte 
hvis ting går bra og de trives. Vi har sett at lokalisering kan være svært viktig for om 
leietakeren trives. En kartleggingsfase er viktig i forkant av innflytting i bolig, men ofte ser 
man ikke den enkeltes reelle behov før han/hun har bodd en tid i boligen.  
 
Rammebetingelsene er en variabel som påvirker modellene. Mangel på boliger, og i noen 
distrikter mer enn andre, gjør at det er et skille mellom ideal og virkelighet når det gjelder å 
finne best mulig egnet lokalisering til den enkelte. Boligfordeling i de forskjellige bydeler 
påvirker mulighetene for ideell lokalisering. En viktig verdi ligger i at ingen skal måtte 
kvalifisere seg for å få en verdig bolig. Alle bør ha tilgang til et verdig botilbud med 
individuelt tilpassede tjenester når der er behov for det. 
 
Det er utarbeidet en helhetlig strategi mot bostedsløshet. Strategien inngår i Boligmeldingen 
(den 7. i rekken av slike meldinger siden begynnelsen på nitti-tallet) og fremmes snarlig til 
politisk behandling3. Boligmeldingen er Bergen kommunes boligpolitiske strategidokument. 
Meldingen er utarbeidet gjennom tverretalig samarbeid. Viktigheten av å ha en bred politisk 
forankring i dette arbeidet,  må understrekes. Det har vært bred politisk vilje i arbeidet mot 
bostedsløshet i Bergen.  
 
De fleste av leietakerne har vært mottakere av diverse hjelpetjenester, 
behandlingsinstitusjoner, fengsel, m.m og er ”behandlingstrette” og lei av systemer av krav 
om endring. Kartlegging med mål om å treffe med riktig tjeneste er viktig, men bør foretas 
over tid. Dette skaper visse utfordringer bl. a. i forhold til å finne riktig lokalisering av 
boligen. Det viktigste i oppfølgingen er å bygge en balansert relasjon mellom leietaker og 
booppfølger, basert på tillit.   
 
 
1.4. Resultater 
Første fase av prosjektet i Bergen hadde et kvalitativt fokus. Intensjonen var å utvikle et godt 
tilbud som kunne videreføres og brukes i kampen mot det høye antallet av bostedsløse. 
Ringvirkningene av prosjektets brede faglige fokus har vært et stadig mer helhetlig arbeid 
mot bostedsløshet. Arbeidet i de forskjellige tverrfaglige og tverretatlige gruppene har ført til 
at diskusjoner og fagutvikling har skjedd i stor bredde.  
 
Arbeid mot bostedsløshet generelt har stått sentralt i  sosialtjenesten. Det må nevnes at 
enkelte sosialkontor arbeidet godt med dette før prosjektet ble etablert også, men fokuset på 
problemområdet har økt betraktelig. Dette arbeidet begynner vi nå å se resultater av bl.a.  i 
form av redusert bruk av midlertidige botilbud. Antall brukere av midlertidig botilbud med 
kvalitetsavtale ble redusert med 56 personer, fra 621 i 2003 til 565 i 2004. Utgiftene ble 
redusert med 10,6% i samme periode. Arbeidet med å få bostedsløse ut i varig bolig ble 
intensivert utover høsten 2004. Resultatet av dette vil først bli synlig utover våren 2005. For 
eksempel kan det nevnes at en bydel med 44 registrerte bostedsløse med rusmiddelproblemer 
mener å nå målsetningen om å ha 0 personer i midlertidige løsninger i løpet av januar 2005. 
 
Det brede samarbeidet som er utviklet gjennom prosjekt bostedsløse har ført til fagutvikling i 
bred forstand og bedre forståelse mellom sosialtjenesten og boligsiden. Samarbeidet mellom 
boligbedriften og sosialtjenesten har også ført til at man i mange tilfeller har kommet tidligere 
inn med tilbud om bistand, slik at utkastelse har blitt unngått. 
 

                                                 
3 Se kap 3.3 og vedlegg  nr 5. 
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Andre resultater av innsatsen synliggjøres i evalueringsrapporten ”Ble det et hjem?”. 
Hovedmålsetningen i prosjekt bostedløse i Bergen var at leietakeren skulle oppleve en bedret 
livskvalitet gjennom å få tildelt bolig med oppfølging og rapporten viser til at denne 
målsetningen i all hovedsak er nådd (der er også klare utfordringer knyttet til det videre 
arbeidet som vil få fokus fremover).  
 
 
 
1.5. Videreføring 
Booppfølging er lagt til sosialtjenesten som en sentral satsing fremover. Prosjektet i Bergen 
går ut 2005, men ønsker å satse på booppfølging som en varig tjeneste. De etablerte 
samarbeidsrutinene mellom sosialtjenesten, Boligetaten og BBB videreføres.  
 
Bergen kommune vil benytte 2005 til å sammenfatte erfaringer og evalueringer for ytterligere 
å forbedre metoder og modeller. Blant annet må brukermedvirkning stå i fokus4. 
 
Kommunen vil understreke viktigheten av videre statlig støtte til tjenesteyting. Kommunen 
vil også påpeke behov for å gjøre endringer innenfor følgende områder: 
� Behov for endring/justering av regelverket for statlig bostøtte slik at det treffer denne 

målgruppen bedre. 
� Styrking av finansieringen gjennom boligtilskudd for å kunne fremskaffe flere ordinære 

boliger til erstatning for dem som benyttes til denne målgruppen og for fremskaffing av 
nye boliger til bostedsløse. 

� Det bør skje en vurdering av husleieloven for å tilpasse bestemmelsene bedre til denne 
målgruppen.  

 
 
 

2.Prosjektorganisering 
 
 
2.1 Styringsgruppen, Prosjekt bostedsløse  
Deltakere: 
� Husbanken (v/Seniorrådgiver Steinar Blindheim, Olav Ohnstad, Jorun Fotland) 
� Boligetaten (v/Boligsjef Tor Jørgen Tofte) 
� Bergen Bolig og Byfornyelse (v/ Driftssjef Kjell Søderstrøm/Bomiljøansvarlig Anne Line 

Danielsen) 
� Etatsleder, sosialtjenesten i Sentrum (Åse Bakka)  
� Etatsleder, sosialtjenesten i Laksevåg (Leiv Tungesvik) 
� Etatsleder, Botreningssenteret (Morten Børstein) 
� Leder: Seksjonssjef for sosial og barnevern i Byrådsavdeling for helse og omsorg, 

(Magne Ervik) 
� Sekretær: Prosjektleder for prosjekt bostedløse i Byrådsavdeling for helse og omsorg 

(Anne Turid Nygaard Aandahl) 
 
 
Mandat: 
Styringsgruppen skal: 

                                                 
4 Se også vedlegg  5 ”Strategisk plan mot bostedsløshet”, Bergen kommune 
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� Ha overordnet ansvar for at prosjektet gjennomføres etter de forutsetninger som er fastsatt 
i målsettinger og felles rammer for prosjektet. 

� Godkjenne rapporteringer og søknader fra Bergen kommune til sentral prosjektledelse. 
� Drøfte innhold og fremdriftsplaner i prosjektarbeidet. 
� Avklare spørsmål vedrørende prosjektets budsjett. 
� Avklare aktuelle spørsmål der de ulike aktørene har avvikende synspunkter. 
 
Styringsgruppen fortsetter ut 2005. 
 
 
 
2.2. Andre organer  
Arbeidsgrupper/inntaksteam: 
Hver oppfølgingstjeneste har opprettet egne arbeidsgrupper/inntaksteam som består av 
Boligetaten (boligtildeler), Bergen Bolig og Byfornyelse (kommunal huseier), sosialtjenesten, 
oppfølgingstjenesten og prosjektleder. I tillegg har en bydel avtale med privat huseier som er 
medlem i lokal arbeidsgruppe. Enkelte har også representant fra helsetjenestene i sin lokale 
gruppe. Sosialtjenesten melder sine bostedløse fra målgruppen til inntaksteamet. Her blir det 
avgjort om  vedkommende er i målgruppe for å få bolig med oppfølging. Boligetaten/BBB 
har oversikt over ledige boliger og disse blir gjennomgått og diskutert i forhold til egnethet 
og eventuelt rehabilitering i gruppen.  
Gruppene har faste møter og de gangene der ikke er inntak av nye leietakere, diskuteres 
leietakernes behov i forhold til oppfølging og andre lokale utfordringer blir diskutert, samt 
relevant prosjektinformasjon blir videreformidlet. 
Denne arbeidsformen har vist seg svært nyttig ved at kunnskapen om hverandres arbeidsfelt 
og rammebetingelser har økt.  Samarbeidsformen skal videreføres. 
 
 
Prosjektmøte 
I dette forumet diskuteres felles faglige problemstillinger og utfordringer. Intensjonen har 
vært å legge til rette for faglige diskusjoner og erfaringsutveksling mellom alle 
bydelsprosjektene. Prosjektmøte avholdes minimum to ganger i halvåret. Møtet vil fortsette 
ut 2005. Det vil i denne perioden avgjøres om denne arenaen for samarbeid skal 
opprettholdes også etter 2005. 
Deltakere: Alle lokale prosjektkoordinatorer, prosjektleder, Boligetat og Bergen Bolig og 
Byfornyelse. 
 
 
Boligforum 
Dette forumet er et samarbeidforum som tar sikte på å utvikle et godt samspill mellom de 
aktører som til sammen står for helheten av botiltak med oppfølging for rusavhengige i 
Bergen. Forumet skal være en ressursgruppe for prosjekt bostedsløse i Bergen og være en 
arena som skal ha fokus på felles problemstillinger og utfordringer, gi rom for 
erfaringsutveksling. 
Deltakere er: Myrsæther bo og rehabiliteringssenter, Botreningssenteret, 
Leietakerrepresentant, Strax-huset, Kirkens bymisjon v/ Omsorgsbasen for kvinner, 
Frelsesarmeen v/ Bakkegaten bo- og omsorgssenter og Bjørnsonsgt, Blå Kors 
v/Nubbebakken, oppfølgingstjenestene, Byrådsavdeling for byutvikling; Boligetaten, 
Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen Bolig og Byfornyelse, Indremisjonshjemmet, 
Kirkens sosialtjeneste v/ Kalfarkollektivet. Møtene avholdes på rundgang hos de ulike 
deltakerne.  
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Deltakerne har gitt tilbakemeldinger om at dette er en nyttig arena. Forumet skal videreføres 
etter prosjektperioden og utfordringen blir å få dette til å bli en mer aktivt arena for innspill 
og diskusjoner. 
På grunn av det politisk oppnevnte ”Bergen Boligforum”5 vil dette forumet nå endre navn. 
Forumet vil fortsette utover prosjektperioden. 
 
 
Veiledning 
Koordinatorene og prosjektleder har fått fellesveiledning i prosjektperioden. 
 
 
Andre arbeidsgrupper: 
Høsten 2004 ble det opprettet 3 arbeidsgrupper: 

1. Styringsgruppen har satt ned en gruppe som skal se nærmere på bruken av 
husleielovens §11-2. 

2. Prosjektgruppen har satt ned en gruppe som skal samle erfaringer fra 
prosjektperioden, tilrettelegge for diskusjon i bl a. Prosjektgruppen som skal munne ut 
i en ”samarbeidsveileder”. 

3. Prosjektgruppen har også satt ned en liten gruppe som skal tilrettelegge for et nettverk 
for faglig påfyll og erfaringsutveksling hvor målgruppen er alle prosjektarbeiderne 
samt bomiljøtjenesten i Bergen Bolig og Byfornyelse. Her er det søkt Husbanken om 
midler til gjennomføring. 

 
 
 
2.3. Forankring i kommunen/organisasjonen 
Arbeidet mot bostedsløshet har en sterk politisk forankring i Bergen kommune. Bergen 
kommunes økonomiplan og årsbudsjett for 2005 har bl.a som mål i økonomiplanperioden å 
sikre bostedløse midlertidige botilbud og oppfølgingstjenester i egen bolig. Styringskortets 
(se kap 2.4) resultatkrav er å tilby minimum 100 personer oppfølgingstjenster i egen bolig 
(måltallet må økes, siden målet ble nådd jan 2005).  
I Byrådets forord til økonomiplanen står det som følger: Byrådet vil fortsette arbeidet  med 
flere permanente boliger til bostedsløse. Bruken av midlertidige botilbud skal reduseres, det 
er allikevel fortsatt en lovpålagt plikt for Bergen kommune å se til at denne gruppen har et 
sted å bo. Kvalitetsavtaler og bygningsmessig godkjenning for midlertidige bosteder er en 
forutsetning. Hensynet til omgivelsene og utviklingen av byrommet skal være med i 
vurderingen av midlertidige bosteder, men også det faktum at det må være rom for oss alle i 
bysamfunnet.  
 
 
 
2.4. Fremtidig organisering 
Etter at prosjektet avsluttes vil Bergen kommune videreføre satsingen mot målgruppen med 
utgangspunkt i dagens mal for tjenster, samhandling, boligtildeling og boligframskaffelse. 
Kommunen har utarbeidet styringskort for sosialtjenesten etter balansert målstyringsmodell, 
hvor booppfølging er et måleparameter. Andre tiltak og oppgaver står også sentralt i 
målekortet som sammen skal føre til et helhetlig og målrettet arbeid mot (blant annet) 
bostedløshet. Videre er det utformet en helhetlig lokal strategi som skal behandles politisk i 
nærmeste fremtid. 

                                                 
5 Se kap. 3.3 og vedlegg 6. 
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2.5. Justerte planer i prosjektperioden. 
Det tok noe mer tid enn beregnet å ansette tjenesteytere og å rehabilitere de første boligene i 
oppstartsfasen. Derfor ble midlene til prosjekt bostedsløse fra Husbanken satt på bundne 
driftsfond og overført til 2005, slik at vi kan kjøre prosjektet i reelle fire år.  
Som det kommer frem av den første søknad om prosjektmidler, ønsket Bergen kommune å 
utvide prosjektet så fremt der var økonomisk grunnlag for det (se vedlegg 3). På bakgrunn av 
tilskuddsmidler fra Shdir sammen med kommunens egne midler, ble prosjektet utvidet i 2003 
til å gjelde alle byens åtte bydeler. Booppfølgingsteam ble etablert ved alle sosialkontorene. 
På bakgrunn av de gode erfaringene med arbeidet fra de første prosjektene, ble de neste 
etableringene foretatt etter samme modell som de første. I tillegg så vi at kapasiteten til 
teamene økte etter hvert som leietakerne etablert seg i boligen og flere leietakere ble tatt inn i 
prosjektet. Fra å gi booppfølging til ca 20 personer i starten (5-8 i hver bydel), får nå ca 100 
personer oppfølging i bolig. Ytterligere 10 nye leiligheter er under bygging og vil stå klare 
for innflytting i mars/april 2005. I tillegg gir flere av oppfølgingstjenesten bistand til 
bostedsløse utenfor primærmålgruppen til å skaffe bolig, søke/opprettholde søknad til 
kommunal bolig samt til etablering i bolig.  
To av bydelene som ble innlemmet i prosjektet i 2003, har en sen start på grunn av mangel på 
kommunale utleieboliger i bydelene. De prosjektansatte har jobbet alternativt og i praksis 
bidratt til å få bostedsløse over fra midlertidige botilbud til bolig med leiekontrakt i 
samarbeid med sosialtjenesten. 
 
 
 
2.6. Samsvar mellom opprinnelig plan, justert plan og gjennomføring 
På bakgrunn av kommunens økonomi og kommunelovens krav om bruttobudsjettering og 
derved manglende mulighet til å gjøre nye investeringer, er det ikke etablert så mange boliger 
som planlagt. Utover dette har der vært godt samsvar mellom plan og gjennomføring. 
 
 
 
2.7. Utfordringer/problemer som prosjektet har møtt. 
Naboprotester 
Da prosjektet skulle etableres i bydelen Laksevåg etter samme modell (hus med 4 
samlokaliserte leiligheter og noen enkeltstående leiligheter i den øvrige kommunale 
boligmassen) som de andre bydeler, ble det på grunn av naboklager og bydelspolitikernes 
avgjørelse lokalt, bestemt at bydelen kun skulle benytte enkeltstående leiligheter til sine 
bostedsløse. Dette førte til stor begrensning i valg av boliger, men også til at bydelen fikk 
viktige erfaringer med  kun å etablere folk i enkeltstående leiligheter uten å ha en 
personalbase i bomiljøet.  
 
Naboklagene var også mange da vi etablerte et botilbud med 15 samlokaliserte leiligheter. 
Her stod bydelspolitikerne, kommunal huseier og sosialtjenesten fast ved planene og møter 
med avholdt med naboer. Der har vært lite klager i etterkant. Nabolaget har vist seg meget 
positive. Menigheten i nabolaget har etablert ukentlig nabokafé og invitert leietakerne i 
prosjektet. Barnehagen (som er nærmeste nabo) kommer med ”lussekatter” på Lucia dagen.  
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Kvinnetiltaket i sentrum har også hatt problemer med naboklager. Også her erfarer vi at 
naboer har lite å klage over etter at tiltaket er etablert og når de har mulighet til å kontakte 
huseier og oppfølgingstjenesten ved behov. 
 
 
2.8. Gjennomslag for forslag/planer 
Bergen kommune har også ønsket å lage et botilbud for personer som ikke ønsker eller klarer 
å bo i et tradisjonelt nabolag. Det har vært planlagt tre konkrete små-husprosjekt i løpet av 
prosjektperioden men vi har ikke funnet tomter som kunne godkjennes for dette foreløpig.   
 
 
 

3.  Prosjektets innhold  
 
 
3.1 Generelt om prosjektet og tjenestene 
Oppfølgingstjenesten til personer med store rusmiddelproblemer i Bergen kommune, Prosjekt 
bostedsløse 
Oppfølgingstjenesten tilbyr bo oppfølging til ca 100 personer totalt pr jan 2005.  I tillegg er 
det blitt formidlet 44 boliger, primært private utleieleiligheter. Noen av disse har kun fått 
hjelp til boligformidling og innflytting, noen har fått/får noe mer hjelp også etter innflytting.  
 
 
Målgruppe 
� Mennesker med et rusproblem som bor i midlertidige botilbud som pensjonat, og som : 
      for tiden er uten behandling eller rehabiliteringsopplegg  
� det regnes ikke som realistisk å bo uten tilsyn og/eller  
� er i ferd med å miste kommunal leiekontrakt på grunn av rusadferd  
 
 
Hovedmålsetning:  

• Gi et lavterskeltilbud til de mest vanskeligstilte bostedsløse uten krav om 
rehabiliteringsopplegg med sikte på rusmestring/rusfrihet.   

• Tiltaket vil ha fokus på å bedre levekårene til leietakerne ved at de får en stabil 
bosituasjon med individuelt tilpasset oppfølging.  

• Prøve ut metoder og modeller for oppfølging og etablering i bolig.  
 
 
Boligene 
De aller fleste boligene som tildeles er ordinære kommunale utleieboliger, men det er også 
inngått avtale med private utleiere. Da en ved prosjektets begynnelse valgte å benytte egne, 
ordinære utleieboliger var dette begrunnet i behovet for å kunne komme raskest mulig i gang,  
muligheten til å kontrollere flere faktorer ift bygning, miljø, nabolag osv. og ikke minst egen 
styringsmulighet for raskt å tilføre nødvendige økonomiske ressurser til nødvendig tilpasning. 
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Nedenstående tabell viser investeringer foretatt fordelt på tiltak: 

Adresse Antall boliger Investering Tilskudd 

    

Vestre Holbergsalmenning 5 4 + baseleilighet  3.544.860 ** 2.578.000 

Michael Krohnsgate 55 7 + baseleilighet  1.992.230 ** 1.885.000 

Øvsttunvegen 25 
15 + baseleilighet 
Fellesarealer 

15.800.000 
     537.130 

4.750.000 
  **  537.130 

Vestre Sikthaugen 17  
3 + baseleilighet 
Fellesarealer 

 
  *  310.000  

    
 44.000 

Sandviksveien 7 
4 boliger 
Felleslokale 

 1.348.250 
    147.930 

48.000 
 ** 1.078.320     

    

Klargjøring / Tilpasning spredte 
boliger (satelittboliger) 

 
18 boliger 

    
 630.000 

 

SUM  24.310.400 10.920.450 

 
* Fellesarealer er opparbeidet også for 4 prosjekterte boliger 
** Tilpasningstilskudd tildelt fra Boligetaten (videreformidlet fra Husbanken). 
I tillegg til disse er følgende boliger under bygging. Disse ferdigstilles i løpet av 2005: 
 
I tillegg til disse er følgende boliger under bygging. Disse ferdigstilles i løpet av 2005: 
 

Adresse Antall boliger Investering Tilskudd 

Vestre Sikthaugen 17 
4  boliger 
 

  180.000  

Flatane  2 5 + baseleilighet 3.750.000 2.250.000 

Olav Bjordalsveg 5  5 + baseleilighet 4.600.000 2.760.000 

SUM  8.530.000 5.010.000 

 
 
 
Boligerfaringer 
Ut fra erfaringer med bruk av boligene så langt, er det satt opp veiledende retningslinjer for 
etablering av nye boliger. I retningslinjene er det særlig vektlagt hensyn til sikkerhet og helse 
for beboer og for de nære omgivelsene. Målgruppen har vist seg å være en høyrisikogruppe i 
forhold til branntilløp. Det er også en sårbar gruppe helsemessig sett, med slik at leilighetene 
bør kunne fange opp sviktende førlighet, og også gi best mulig beskyttelse og ro. Det har vist 
seg å være nyttig med god skjerming mot innsyn og uønsket besøk. Mange leietakere trenger 
også hjelp til skape orden rundt seg, og finner best  trygghet i en liten, oversiktlig bolig. Det 
bør legges til rette både for felles oppholdsrom leietakergruppen, og for muligheten til å 
kunne trekke frisk luft uten å ”være på utstilling”. For å lette overgangen til en stabil 
bosituasjon med egen matlaging, klesvask og lignende, har det vært nødvendig å utstyre 
leilighetene med hvitevarer.  
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Retningslinjene legger dessuten vekt på å redusere utgiftene til klargjøring av leilighetene ved 
skifte av leietaker, ved å utstyre boligene med robuste overflater og innredning. 
Leietakergruppen har gitt oss en del eksempler på original og uventet bruk av boligene, og 
har gitt oss god anledning til å finpusse de fysiske virkemidlene undervegs.  
 
Alle bydeler har enkeltstående leiligheter og alle (med unntak av en) har også samlokaliserte 
leiligheter. 
 
Gruppen av leietakere er svært differensiert. For noen er det trygt å bo i en felles oppgang 
sammen med andre fra samme miljø. Andre fungerer best ved å kunne skjerme seg fra miljøet 
ved å ha en leilighet i et område hvor de ikke gjenkjennes. Det er viktig å finne en god 
”match” både i forhold til bolig og tjenester for å gi den enkelte en reell mulighet til å 
etablere et hjem.  
 
Ingen av boligene har spesielle husordensregler utover kravene i husleieloven og 
oppfølgingsavtaler i knyttet til husleielovens § 11-2.  
 
Prosjektet har oppsummert noen idealer ved leiligheter som tenkes tildelt målgruppen. Dette 
er ikke tilrettelegging som gir leilighetene særpreg, men enkle generelle grep som kan være 
skadereduserende  for leietaker og leilighet og bidra til økt trivsel: 
 
� Leilighet på bakkeplan bør som oftest unngås og boligen bør ha dørtelefon og kikkehull i 

dør. Dette fordi de fleste ønsker å beholde boligen for seg selv, men mange har vansker 
med sette grenser for uønsket besøk.  

� Mange ønsker å unngå store vindusflater, opplever utrygghet ved innsyn. 
� Fullverdige boliger med atskilt stue, kjøkken, soverom, bad og bod 
� Lune, ”antidepressive” farger og materialer. Brukermedvirkning der det er mulig. 
� God lydisolering. Støy mellom leilighetene har vært en stor kilde til konflikt mellom 

leietakerne. 
� Godt ventilasjonsanlegg  
� Unngå felles vaskerom 
� Adresserbart brannvarslingsanlegg. Brannslange fremfor pulverapparat, samt gode og 

innøvde brannrutiner 
� Unngå fliser. Fugene mellom flisene er vanskelige å holde rene. 
� Faste elektriske installasjoner som taklamper, unngå skjøteledninger .Unngå blålige og 

blafrende lys (mange rusbrukere reagerer på på sterkt lys og tildekker lamper med tøy 
som gir stor brannfare) 

� Godt lys og varme på bad. Varmesperre på varmekabler. Komfyrvakt 
� Unngå veggmonterte panelovner (panelovner tas ofte ned og settes på gulvet for at man 

skal få varmekilden nær seg. Det er vanlig å fryse når man er i abstinens). Benytte 
flyttbare ovner med lav overflatetemperatur. 

� Egen eller felles skjermet uteplass der dette er mulig 
� Utstyre leilighetene med returbokser for brukte engangssprøyter.  
 
Flere av leietakerne uttrykker ønske om å bo uten naboer som ruser seg. Å imøtekomme disse 
ønskene er en utfordring. I disse tilfellene er det nødvendig å avklare hvor langt man skal gå i 
å imøtekomme disse ønskene og avgjørelsen må tas på individuelt grunnlag. Vi har i flere 
tilfeller sett at leietakeren har fått ”et løft” ved boligbytte og de klarer seg mye bedre selv. 
Det er ofte vanskelig å vite når boligbytte er det riktige å gjøre. Booppfølgingen og 
boligsidens faglige kompetanse og kjennskap til den enkelte er avgjørende. Boligbytte er 
også dyrt og tidkrevende, og leietakeren blir utsatt for enda en tapsopplevelse hvis 
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avgjørelsen er feil. Der det er den riktige avgjørelsen blir effekten desto bedre. Vi har sett 
leietakere som har blitt vurdert til å trenge tett oppfølging over tid for å beholde boligen som 
allikevel klarer seg i stor grad selv.  
 
 
Husleie og bostøtte 
Husleiene i kommunale boliger er ikke subsidiert. Husleiefastsettelsen foretas etter 
Husleielovens prinsipp om gjengs leie. For boligbedriften innebærer dette at husleien i 
sentrumsnære områder gjennomgående er høyere enn mindre sentrale områder – at 
husleieinntektene i de sentrale områdene gir et positivt bidrag til driften, mens mer perifere 
boliganlegg, og ikke minst nye anlegg, gir et negativt bidrag da gjengs leie ikke dekker 
faktiske kostnader.  
 
Alle beboere i kommunale utleieboliger har rett til å søke kommunal bostøtte. For alle 
beboerne i prosjektet som ikke har oppnådd trygdeytelser betyr dette at den kommunale 
bostøtten dekker hele leien.  
 
Nettokostnaden pr. år med nåværende volum er ca. kr. 650.000,- (dette gjelder prosjektets 
leietakere).   
 
Et stort antall av beboerne i prosjektet har en broket beboerhistorikk i kommunale 
utleieboliger med udekkede husleierestanser fra tidligere, noen med betydelige beløp. I 
Bergen kommunes tildelingskriterier forutsettes det at tidligere husleierestanser må være 
oppgjort før ny leiekontrakt kan inngås. For å unngå formelle hindringer og intern diskusjon 
om ansvar for restansen har Boligetaten i prosjektperioden gjort opp slike restanser over 
Bostøttekapittelet. Årlig kostnad har vært ca. kr 100.000,- 
 
 
Ambulerende tjenester6 
Oppfølgingstjenesten er etablert og forankret i alle sosialkontorene i Bergen. 
Oppfølgingsteamene gir individuell bistand til personer fra målgruppen som trenger hjelp til å 
holde på et leieforhold. Teamet i Bergenhus har til nå hatt fokus kun på kvinner, og har 
dermed utviklet spesialkompetanse på problemer knyttet til kvinner med store 
rusmiddelproblemer. Kvinnene har vist seg å ha spesielle behov og bruker hjelpeapparatet på 
en annen måte enn de fleste menn. Mange har stort behov for beskyttelse (de utvider nå til 
også å gi oppfølging til menn og deler seg i to team,med en ny ansettelse, tilhørende to 
sosialkontor). 
 
Leietakerne er ingen homogen gruppe. Det har vært viktig å etablere en tjeneste som kan 
imøtekomme den enkeltes behov i så stor grad som mulig. Likeverdighet, og myndiggjøring 
av leietakeren er sentrale verdier. Viktige kvaliteter ved tjenesteyterne er; KOMPETANSE til 
å vurdere leietakernes behov, også i et realistisk lys, TID til relasjonsbygging, 
TÅLMODIGHET til å tåle de små skritts vei og TOLERANSE  til å tåle at andre tar andre 
valg. Det er omsorgsarbeid og praktisk bistand som er hovedinnholdet i oppfølgingstjensten. 
Leietakerne får hjelp til å holde økonomien i  orden, følge til sosialkontor, lege, tannlege, o.a. 
Videre knytter oppfølgingstjenesten kontakter opp mot behandlingsapparatet og avrusning 
når det er ønsket av leietakeren. Ofte kan de være for syke til å klare dette selv.  
 

                                                 
6  For mer detaljert informasjon om enkeltprosjektene, se vedlegg 1. 
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Teamene varierer i størrelse fra 2-3,5 stillinger i hvert team og gir hver oppfølging til  12 -20 
personer. Teamene har gitt oppfølging til flere leietakere etter hvert som kompetanse og 
kjennskap til den enkelte har utviklet seg. Det har vært viktig å bruke tid på dette. Samarbeid 
på tvers av fag og etat er en viktig forutsetning for å lykkes med  å tilby en "skreddersøm" av 
tiltak. Tett samarbeid med Boligetaten (boligtildeler) og Bergen Bolig og Byfornyelse 
(kommunal huseier) er grunnleggende for å oppnå gode resultater. Hver oppfølgingstjeneste 
har eget inntaksteam/arbeidsgruppe med deltakere fra boligsiden og sosialkontor. Den 
metodiske tilnærmingen varierer noe i innhold, men felles for alle er at leietakerne skal få 
individrettet bistand knyttet opp til det å beholde boligen og til en bedret livskvalitet. 
Oppfølgingen skal bidra til økt egeninnsats på sikt, men er ikke tidsbegrenset. 
Oppfølgingskontrakten er gjensidig forpliktende og utarbeides sammen med den enkelte 
leietaker.  
 
Sentrum uttrykker seg slik: Målet er at alle skal skape seg et hjem, og vi skal bidra med 
veiledning, hjelp og støtte, praktisk hjelp, tilpasning og tilrettelegging, alt etter hva den 
enkelte måtte trenge for å være akseptert som leietaker og nabo. 
Leietakerne får hjemmebesøk fra 2 ganger pr dag i perioder til ca en gang pr måned. 
Besøkene kan være korte eller gå over timer. Tid og innhold vurderes ut fra  den enkeltes 
behov.  
 
Oppfølgingstjenesten er fleksibel og kan omstille seg raskt hvis det er nødvendig. Variasjon i 
fagbakgrunn og erfaring gjør at de ansatte til sammen kan imøtekomme mange av 
leietakernes behov og personligheter.  
 
Prosjektet har også et forebyggingsperspektiv;  For personer som er i ferd med å miste 
leiekontrakt på grunn av rusadferd og/eller manglende betaling av husleie, blir det gitt 
oppfølging med mål om å beholde leiligheten. Dette gjelder leietakere i private og 
kommunale leiligheter. 
 
Langt de fleste leietakerne har store og sammensatte problemer. Det er først etter en tid i 
bolig, at vi ser hvilke behov for bistand den enkelte har. Noen trenger lang tid på å stabilisere 
seg i boligen og oppfølgingen svinger i innhold og tidsbruk på den enkelte. Det har vist seg at 
mange klarer seg langt bedre enn man trodde ved inntak i prosjektet, mens andre man trodde 
ville klare seg bra, kan ha svært vanskelig med å tilpasse seg til den nye situasjonen.  
 
Mange av leietakere ønsker ikke annen bistand enn den de får fra oppfølgingstjenesten. 
Annen hjelp (hjemmesykepleie, psykiatritjeneste, hjemmehjelp) sies å være stigmatiserende, 
mens oppfølgingstjenesten snakkes om av leietakerne som nøytral. 
 
Vi ser også at det er noen ganske få vi ikke klarer å gi det rette tilbudet i den formen det har i 
dag. Dette gjelder noen personer med store psykiske problemer i tillegg til rusbruk. 
Problemene deres er store og sammensatte kombinert med en atferd som gjør det vanskelig å 
bo i et ”ordinært” nabolag. Å utvikle et tilbud til disse personene har fokus fremover.  
 
 
Bostabilitet 
6 personer har flyttet. 3 av disse var oppsigelser på grunn av bråk kombinert med at tilbudet 
ikke var det rette. Enten var leiligheten feil lokalisert, eller de trengte tettere oppfølging enn 
det prosjektet kunne gi. 3 av disse personene får fremdeles oppfølging i påvente av at man 
finner et bedre egnet tilbud. 3 personer har ønsket andre løsninger. 
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Samarbeid 
De konkrete prosjektene lokalt har utstrakt samarbeid  diverse instanser. I hovedsak 
samarbeides det med: 

• Bergen Bolig og Byfornyelse  
• Boligetaten  
• Andre hjemmetjenester: 

o sykepleier                           
o Psykiatritjeneste 

• Sosialtjeneste 
• Behandling/rehabiliteringsinstitusjoner 
• Frivillige organisasjoner  
• Politi/ Nærpoliti 
• Fengsel 
• Byomfattende tiltak for målgruppen, m.fl 
 

Samarbeidet med Boligetaten og Bergen Bolig og Byfornyelse, foregår  på flere nivå; Politisk 
(gjennom de respektive byrådene), administrativt (gjennom styringsgruppe og tematiske 
arbeidsgrupper) og praktisk (knyttet opp til leietakerne, både ved inntak og videre i 
prosessen). 
 
 
 
 3.2. Andre tiltak/Utredninger som prosjektet har frembrakt 
Se vedlegg: 

o Kartlgging fra Åsane  
o Rapporten ”Tre netter i september” om nabolaget i ett av tiltakene 
o Rapporten om leietakernes eraringer med tjenester og boliger i prosjektet,; ”Ble det et 

hjem?” 
 
 
 
3.3. Plan for å motvirke og forebygge bostedsløshet. 7 
Bergen kommune har utarbeidet en helhetlig strategi mot bostedlsøshet. Denne inngår i 
Boligmedlingen (se kap 1.4) og fremmes snarlig til politisk behandling. 
Strategieplanen er utviklet i samarbeid mellom Byrådsavdeling for helse og omsorg, 
Byrådsavdeling for byutvikling og Bergen Bolig og Byfornyelse. Planen sees i sammenheng 
med andre gjeldende plandokumenter i Bergen kommune : 
� Rusmiddelpolitisk strategi og handlingsplan 2002-2005,  
� Melding om sosialtjenesten i Bergen 2003,  
� Budsjett og økonomiplan 2003-2007,  
� Bergen Bolig og Byfornyelse, Årsmelding 2003,  
� Boligetablering 2000;  behov – tiltak-samhandlingsformer. 
 
Bostedsløse er i denne sammenheng brukere av  sosialtjenesten8 som bor på midlertidige 
botilbud og på institusjoner som  

                                                 
7 Hele strategidokumenetet er vedlagt, se vedlegg  6 
8 Her benyttes definisjonen fra ”Bostedsløse i Norge 2003”, Hansen, Holm og Østerby, men en 
endring/presisering;  Det tas utgangspunkt i tilmeldte behov til sosialtjenesten, samt at hospitsbegrepet er tatt ut, 
da Bergen ikke har tradisjonelle hospits. 
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- ikke har noe bosted ved eventuell utskrivelse, og 
- utskrivelsen sannsynligvis vil finne sted om to måneder eller mindre. 

Som bostedsløs regnes også de personer som bor midlertidig hos slektninger, venner eller 
bekjente. 
Som bostedsløs regnes ikke den som bor i fremleid bolig eller varig hos pårørende eller nær 
slektning. 
 
 
Hovedmål/strategier:  
� Bostedsløse skal ved behov tilbys individrettet og tilpassede tjenester/bistand for å kunne 

bo selvstendig i egen egnet bolig. 
� Bostedsløse skal i størst mulig utstrekning tilbys verdige og varige botilbud i ordinære 

boområder.  
� Bostedsløse skal oppleve at de nødvendige instanser samarbeider om å fremskaffe egnede 

boliger. 
� Leietakere skal oppleve samordnet innsats fra flere tjenester for å forhindre og eventuelt 

avhjelpe utkastelser.  
� Færrest mulig skal bo på midlertidige botilbud. Kun midlertidige botilbud med 

kvalitetsavtale skal benyttes. Ved bruk av midlertidige boligløsninger, skal det arbeides 
mot et varig botilbud. 

� Barnefamilier skal tas særlig hensyn til i all boligtildeling (midlertidig og varig). 
� Utvikle metoder for å forhindre opphør av leieforhold som resulterer i bostedsløshet. 
� Snu ressursbruken fra midlertidige botilbud til varige botilbud. 
 
Fokusområder i strategiplanen er: 
� Boliganskaffelser,  boligtildeling  og innflytting i bolig. 

- Her er målet å fremskaffe egnede boliger, også for dem som trenger spesiell 
tilrettelegging og lokalisering.  Kommunen skal også fortsatt sikre god kvalitet i 
midlertidige boligløsninger (nye inngåelser av kvalitsavaler). 

� Forebygging av bostedsløshet  
- Målsetningene her er å hidre utkastelser i hovedsak ved gode samarbeidsmodeller, 
oppfølging, flere boliger spredt i kommunen og økt oppfølgingskapasitet. 

� Oppfølgingstjenester 
- Oppfølgingstjenstene skal være individuelt tilpassede, fleksible og koordinerte. Den 
enkelte skal ha tilbud om individuell plan og tilbudet om økomiske råd og veiledning 
samt gjeldsrådgivning skal videreutvikles.  

� Brukermedvirkning og samhandling  
- Det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet som er etablert gjennom det 

lokale prosjekt bostedsløse skal viderføres og videreutvikles og det skal 
utvikles gode samarbeidsrutiner mellom rus og psykiatrifeltet.  Kommunen 
skal også  se nærmere på hvordan brukermedvikrning kan bedres. Det skal 
utvikles gode rutiner i forbindelse med naboklager. 

 
 
Bergen Boligforum 
Byrådet i Bergen etablerte i vår (2004) Bergen Boligforum. Byrådet ønsker med etablering av 
forumet å bygge nettverk og utvikle en arena for dialog og samarbeid mellom 
byrådet/kommunen og lokale aktører i boligpolitiske spørsmål. Samtidig ønsker byrådet å 
bruke forumet som ressursgruppe for arbeidet med kommunens egen boligmelding. På dette 
grunnlag har byrådet skissert følgende mandat for forumet: 
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Bergen Boligforum er byrådets boligpolitiske samtalepartner. Forumet skal sette 
boligpolitisk dagsorden, være arena for idé- og erfaringsutveksling og gi råd til byrådet i 
boligpolitiske spørsmål av lokal betydning. 
Ved sammensetningen av forumet er det lagt vekt på faglig bredde og ønsket om å skape et 
forum hvor åpenhet og dialog skal være fremtredende elementer.  
I tillegg til eksterne deltakere, har forumet deltakere fra kommunens politiske og 
administrative ledelse, fra kommunale bedrifter og foretak. Ansatte ved kommunenes egne 
fagavdelinger vil inngå i forumet som tilretteleggere, leverandører av faglige innspill og som 
observatører. 
 
 
 
3.4. Arrangementer i prosjektets regi. 

o Lokal konferanse om arkitekturpsykologi 
o Lokal erfaringskonferanse  
o Diverse erfaringsmøter 
o Studieturer (styringsgruppen, koordinatorene + prosjektleder og de lokale prosjektene 

har selv fått støtte til 5000 hver fra Husbanken), og dratt på studieturer. 
 
 
 
3.5. Kontraktsform etter husleieloven 
Strategier ved innflytting i bolig skal være differensiert ut fra den enkeltes behov.  
Man benytter nå husleielovens § 11-2 som gir mulighet for å tegne kontrakt for en kortere 
periode samt knytte oppfølging til leiekontrakten.  Denne praksisen skal evalueres og 
eventuelt videreutvikles. Det skal benyttes avtaler etter husleieloven. 
 
 
 

4. Prosjektets økonomi 
Prosjektet har blitt finansiert av midler fra kommunen, Sosial og helsedirektoratet og 
Husbanken. Den følgende oversikten er fra 2004:  
 

Kommunen viser også til andre utgifter i forbindelse med prosjekt bostedsløse;  
� Investeringskostnadene i prosjektperioden har vært på kr. 24.310.400 hvorav kr. 

10.920.450 har vært tilskudd fra Husbanken og Boligetaten (tilskuddsmidler fra 
Boligetaten er videreformidlet fra Husbanken). 

� Nettokostnaden i kommunal bostøtte ca kr 1.960.000 (pr. år kr. 650.000). 
� Boligetaten har i prosjektperioden gjort opp husleierestanser over Bostøttekapittelet: ca kr 

300.000 (årlig kostnad har vært ca. kr 100.000). 
� Videre benyttes det kommunale leiligheter for betydelige verdier (ca 90 leiligheter).  
 
 

Bergen kommune, budsjett 2004   kr.      2.500.000 
Omstilling av midler fra midlertidige  
botilbud uten oppfølging 

kr.      2.880.000 

Tilskudd fra Husbanken kr.      1.850.000 
Tilskudd fra Sosial og helsedirektoratet Kr      3.200.000  
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5. Utvikling av andre tiltak for bostedsløse parallelt med prosjektperioden 
o Lavterskel arbeidstilbud 
o Lavterskel miljø og aktivitetstilbud 
o Prosjekt for å håndtere utkastelser bedre 
o 3 botiltak på leiekontrakt knyttet til sosialtjenesten i bydelene. Flere er under 

planlegging. 
o Generelt sterkere forkus på problemområdet i sosialtjenesten 
o Kvalitetsavtaler på midlertidige botilbud 

 
 

Vedleggsoversikt. 
1. Lokale prosjekter 
2. Tabelloversikt over leietakerne fordelt på antall, kjønn og tilholdssted før inntak i   
prosjektet 
3. Søknad nr 1 aug 2000,  
4. Søknad nr 2 des 2000,  
5. Tildelingsbrev fra Husbanken, 2001 
6. Strategisk plan mot bostedsløshet Bergen kommune 
7. Medieklipp 
8. Leietakerundersøkelsen, ”Ble det et hjem?” 
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