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1 OPPSUMMERING/ KORTVERSJON  

Folk trenger hus. Dette er overskriften på avdelingens strategiske dokument om boligsatsning. 
Vi erfarer at det er stort behov for boliger med oppfølging og kommer til å arbeide for å utvikle 
nye prosjekter også etter at Prosjekt Bostedsløs er avsluttet. 
 
Vi åpnet i 2004 to nye boligtiltak for 18 – 20 personer. Begge husene er fulle og arbeidet er godt 
i gang. Husene og leilighetene er blitt bra, god kvalitet og forholdsvis lav husleie. 
 
Booppfølgerne er også godt i gang, det er mange som skal etableres seg i ny bolig i samme 
perioden og det er mange utfordringer. Arbeidet med den enkeltes økonomi er krevende og 
mange opplever manglende nettverk og isolasjon i leiligheten sin. 
 
Det har vært utfordrende og krevende å få tiltakene i gang. Særlig har lov om offentlige 
anskaffelser skapt hodebry og det var en lang vei før vi fikk på plass gode driftsavtaler og midler 
til oppfølgingstjenester. 
 
Steenstrups gate 11. drives i tilknytning til Aktivitetshuset Prindsen. Dette ser ut til å være en 
god modell. De ansatte på Aktivitetshuset deltar alle i oppfølgingsarbeidet, samarbeidet med 
bydelen fungerer godt og naboenes protester har stilnet. 
 
I Thaulows vei er rammevilkårene vanskeligere og dette preger arbeidet. Vi har ingen fast avtale 
med bydelen her og erfarer allerede at administrering av ”stykkpristyranniet” tar mye ressurser 
og at dette er avtaleformer som skaper liten forutsigbarhet både for den enkelte beboer og for 
driften av virksomheten. Samtidig erfarer vi at dette handler mye om kjennskap og informasjon, 
samarbeidet går lettere i forhold til bydeler som er  
 
Deltakelse i Prosjekt Bostedsløse har gitt oss mulighet til å sette boligspørsmål på dagsorden 
med en annen tyngde enn før. Mange ansatte i organisasjonen er engasjert og har mange ideer 
til nye prosjekter. 

2 PROSJEKTETS ORGANER 

2.1 STYRINGSGRUPPE 
Prosjektet er forankret i organisasjonens ordinære struktur. Det har vært administrert av 
avdeling Helse og Sosial med avdelingsdirektør Kjell Erik Øie som styringsgruppe. 

2.2 ANDRE ORGANER 
Kirkens Bymisjons boligsatsning var i startfasen forankret i en gruppe i avdelingen som hadde 
navnet ”BO I BYEN”. Dette var virksomhetsledere som hadde stort engasjement for en økt 
boligsatsning og som hadde mange ideer og visjoner om utvikling av egne virksomheter og 
Bymisjonens arbeid på området. Flere av disse virksomhetene har i løpet av perioden startet nye 
boligtiltak. Gruppen hadde ikke noe formelt mandat men var sterke premissleverandører i 
planleggingen av arbeidet. 
 
Utover i prosjektperioden har det vært nedsatt grupper etter behov knyttet til det enkelte 
prosjekt eller til aktuelle felles temaer. 

2.3 FORANKRING I ORGANISASJONEN 
Prosjektet har vært forankret i avdelingens arbeid ved at prosjektleder har deltatt i avdelingens 
møter og i avdelingens Lederforum hvor alle virksomhetsledere møtes månedlig. Prosjektet har 
hatt som målsetning at nye tiltak skulle utvikles og organiseres med utgangspunkt i eksisterende 
virksomheter. Det har derfor vært av stor betydning å ha tett samarbeid med virksomhetsleder 
og andre som jobber med målgruppen. 
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Ved etablering av nye tiltak har sakene vært behandlet i stiftelsens styre. 

2.4 FREMTIDIG ORGANISERING 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon skal fortsette sin boligsatsning. Det er vedtatt at stillingen som 
prosjektleder videreføres som en kombinasjon av prosjektleder for utvikling av nye tiltak og 
konsulent på boligspørsmål.  
 
Stillingen er fortsatt knyttet til avdeling helse og sosial, men skal jobbe med utvikling av tiltak 
også i stiftelsens to andre avdelinger; Aldring og Kultur og Egne Oppdrag. 

3 PROSJEKTETS PLANER 

3.1 OPPRINNELIG SØKNAD OG TILDELINGSBREV  
Det ble høsten 2001 tatt flere initiativer og holdt flere møter for å drøfte frivillige 
organisasjoners mulige rolle i Prosjekt Bostedsløse. Stiftelsen Kirkens Bymisjon hadde allerede 
da bolig som et satsningsområde og så det naturlig og ønskelig å delta i det prosjektarbeidet som 
var satt i gang. 
 
Det ble ved årsskiftet søkt om midler til prosjektledelse, dette ble innvilget og Kirkens Bymisjon 
ansatte prosjektleder og startet sitt arbeid på våren 2002.  
 
I opprinnelig søknad ble følgende mål skissert: 
 

Vårt mål for denne søknaden er, gjennom et styrket og målrettet prosjekt, å etablere flere varige 
boliger for mennesker som sliter med rusavhengighet og / eller psykiske problemer, samt 
eventuelt mennesker med fersk fortid i fengsel. Vi vil dessuten utvikle ulike forsterkningstiltak 
som gjør det mulig for den enkelte å oppfylle de krav og forventninger som skal til for at boligen 
blir permanent. 
 
Vårt mål er videre at det i løpet av en treårsperiode er etablert, i regi av SKBO, et sted mellom 50 
og 100 boforhold i slike nye tiltak. (januar 2002) 

3.2 JUSTERTE PLANER I PROSJEKTPERIODEN 
Planene for prosjektet er justert mange ganger underveis i prosjektperioden. I all hovedsak har 
retningen på arbeidet og målene vært de samme, men vi har støtt på andre og flere utfordringer 
underveis enn vi så for oss i januar 2002. Etablering av nye tiltak har tatt lengre tid enn først 
planlagt. 

3.3 UTFORDRINGER/PROBLEMER SOM PROSJEKTET HAR MØTT 
Prosjektet har møtt mange utfordringer underveis. Frivillige organisasjoner ble invitert inn i et 
samarbeid, men det viste seg fort at organisasjonenes rolle i arbeidet var uavklart. Vi møtte 
store problemer knyttet til forståelsen av Lov om offentlige anskaffelser og vårt samarbeid med 
kommunen. I tillegg viste det seg at det var et møysommelig og tidkrevende arbeid med 
planlegging og saksbehandling. Et av prosjektene ble møtt med store naboprotester. 

3.3.1 Naboprotester 
Etablering av boliger for vanskeligstilte utfordrer etablerte bomiljø. Kirkens Bymisjon har 
gjentatte erfaringer på at etablering av nye virksomheter skaper mye uro, utrygghet og 
aggresjon i forhold til omgivelsene. Samtidig erfarer vi at konfliktnivået synker betraktelig når 
tiltak er etablert og informasjon er gitt. Ved de aller fleste av våre virksomheter er forholdet til 
våre naboer ukomplisert og oppleves som en ressurs. 
 
Problemer med naboprotester knyttet til etablering av Steenstrups gate 11 er omhandlet under 
punkt 4. 
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3.3.2 Planleggingstid 
Den nødvendige tiden for planlegging har vært lang. Vi erfarte at det tok fra 1,5 til 2 år fra vi 
startet det konkrete arbeidet til boligene var klar for innflytting. Noe av dette hadde 
sammenheng med at begge eiendommene vi benyttet til prosjektet måtte rehabiliteres. Vi 
opplevde også at det var en til dels møysommelig og lang saksbehandling knyttet til bruk av 
tilskuddsmidler og kommunens godkjenning av prosjektene. 

3.3.3 Gjennomslag for forslag/planer 
Prosjekt Bostedsløse er et statlig prosjekt. Samtidig er bolig for vanskeligstilte et kommunalt 
ansvar. Frivillige organisasjoners rolle i arbeidet var ikke avklart ved prosjektstart. Dette førte 
til mye frustrasjon, mange møter og lange prosesser for å komme videre med arbeidet. 
 
Så lenge kommunen har ansvar for boliger ble det en klar svakhet for vårt engasjement at vårt 
arbeid ikke var forankret i Oslo Kommune. Kommunen har hatt en sentral styringsgruppe for 
prosjektet, vi har deltatt på et møte i denne gruppen, men dette har ikke vært en 
styringsgruppe for våre prosjekter. 
 
Parallelt har kommunen hatt en koordinator i rådhusavdelingen. Ved starten av prosjektet ble 
denne funksjonen omtalt som det leddet som skulle sikre at ting ble koordinert, og bistå oss i 
den kommunale saksgangen. Vi har hatt flere møter med koordinator i rådhuset, men opplevde 
ikke at denne funksjonen var tillagt makt og myndighet til å bistå oss i de ulike prosessene. 
 
Vi opplever at begge de to ovenstående punkter er begrunnet i kommunens forståelse av Lov om 
offentlige anskaffelser og kommunens eget anskaffelsesreglement.  
 
Summen av dette var at ingen hadde eller tok ansvar for nødvendige avklaringer. 
Boligvirkemiddeletaten skulle kvalitetssikre våre søknader til Husbanken og anbefale bruk av 
tilskuddmidler. Det forutsatte avtale med kommune/bydel om drift, bydelene så ikke at de 
hadde myndighet til å inngå slike avtaler fordi det kom i konflikt med reglementet. 
 
Begge våre tiltak ble iverksatt uten nødvendige avklaringer, Husbanken gikk inn i 
sluttforhandlingene med kommunen om utløsning av tilskuddmidler, og driftsavtalene kom bare 
delvis på plass før vi startet opp. 
 
Kirkens Bymisjon tok stor risiko ved oppstart av prosjektene. Selv om både tilskuddsmidler ble 
tildelt og driftsformer ble godkjent av byrådsavdelingen, har Kirkens Bymisjon ytt betydelige 
tilskudd for å starte prosjektene opp. 
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Kirkens Bymisjon har etablert to boligtiltak med hjelp av tilskuddsmidler fra Husbanken. 
 

4 STEENSTRUPS GATE 11 - OPPFØLGING I BOLIG I REGI AV 
AKTIVITETSHUSET PRINDSEN 

4.1 BESKRIVELSE FRA TILTAKSBESKRIVELSEN 
Steenstrups gate 11 er en bygård i bydel Grünerløkka i 
Oslo. Gården har boliger i 4 etasjer samt kjeller og loft. 
Det er 12 boenheter; 1 enhet i første etasje med plass for 
en familie, 3 enheter i andre etasje knyttet rundt et 
bofellesskap og 4 små selvstendige enheter hver i tredje 
og fjerde etasje.  
 
I første etasje er det en portnerbolig som disponeres av 
booppfølgerne. Det bor 13 mennesker i Steenstrups gate 
11, hvorav et barn. Beboerne får oppfølging av ansatte på 
Aktivitetshuset Prindsen. 
 
Aktivitetshuset Prindsen er et sted for mennesker med 
psykiske problemer og/eller rusproblemer i bydel 
Grünerløkka. Aktivitetshuset er et uformelt miljø- og 
aktivitetstilbud. Målet er å inspirere til sosialt fellesskap 
og meningsfulle aktiviteter. Huset holder åpent alle 
hverdager samt en del helligdager. Det er vanlig å stikke 
innom for sosialt samvær, felles lunsj, kreativ virksomhet 

eller delta i mer regelmessige kurs, grupper, turer og aktiviteter. Man kan også få informasjon 
om rettigheter, hjelp til å skrive søknader eller til å ta kontakt med offentlige etater. 
 
 
Aktivitetshuset drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo på oppdrag fra bydel Grünerløkka. Fem 
ansatte medarbeidere driver huset i samarbeid med frivillige og brukere. To av Aktivitetshusets 
stillingshjemler er knyttet opp mot Steenstrups gate. 
 
Sitat fra søknaden til Husbanken juni 2003: 
 

”Det å bo trygt er av grunnleggende verdi. For mange er det ikke bare vanskelig å skaffe seg en 
bolig, men også å beholde den boligen de har. Kirkens Bymisjon ønsker at menneskene i Oslo som 
trenger bistand for å bo skal kunne leve trygt i egen bolig, tilrettelagt slik at de kan ta egne 
selvstendige valg, få hjelp, omsorg og omtanke som kan føre til økt mestring og få del i nærmiljø, 
naboskap, aktiviteter og kulturliv.”  
 
(Hentet fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslos satsingsområder for 2001-2003) 
 
”Vi vet at en del mennesker i byen og bydelen sliter med å få seg et godt sted å bo. En del sliter 
også med å få til et godt hverdagsliv i boligen sin. Målet er å utvikle boliger med tilbud om 
oppfølging for personer i bydel Grünerløkka der en ser at dette kan bidra til en bedre bo- og 
livssituasjon. Det skal tilbys varige boliger samt gi nødvendig støtte, hjelp og tjenester slik at den 
enkelte gis mulighet for å ta vare på seg selv og sin bolig.” 
 
(Hentet fra prosjektbeskrivelsen i lånesøknad til Husbanken juni 2003) 

4.2 BRUKERGRUPPA 
Steenstrups gate 11 består av 12 boenheter og per desember 2004 er samtlige utleid. 
Målgruppen er ”personer med tilhørighet til Bydel Grünerløkka som selv har vansker med å 
skaffe seg bolig i et presset boligmarked samt har et særlig boligbehov av varig eller midlertidig 
karakter. Personene må samtidig ha evne og vilje til å ta ansvar for å overholde en leiekontrakts 
bestemmelser og husordensregler”. 
 



Prosjekt Bostedsløse – Rapport Kirkens Bymisjon            -          6 

I prosjekteringsfasen hadde vi en ide om at boligene skulle være for de vanskeligst stilte 
bostedsløse. Steenstrups gate 11 fikk i denne perioden en del oppmerksomhet fra nabolag og 
bydelspolitikere, noe som omtales nedenfor. Dette førte imidlertid til at målgruppen måtte 
presiseres noe. Det skulle ikke bosettes personer med alvorlig rusmisbruk og/eller 
adferdsproblemer og det skulle heller ikke bosettes personer som ville trenge 
heldøgnsbemanning. Det skulle legges vekt på å bosette personer som hadde et så godt 
funksjonsnivå at de skulle kunne bo i omgivelser med barn. Denne presiseringen medførte en 
intern diskusjon om prosjektet nå var kommet av sporet og om vi ikke lenger henvender oss til 
de vanskeligst stilte. Erfaringen i dag er at ”ingen er bare det du ser”. Personer man tror har få 
problemer kan gjerne vise seg å ha betydelig flere, samt at personer med store problemer kan 
vise seg å tilpasse seg på en utmerket måte. Vår vurdering i dag er beboerne i stor grad har 
behov for dette tilbudet. 
 
Da det nærmet seg innflytting hadde vi et ønske om å få løst boligproblemene til mange av våre 
(Aktivitetshuset Prindsens) allerede eksisterende brukere. Mange bodde i midlertidige boliger og 
noen kom fra institusjon. Imidlertid endret dette bildet seg før innflytting var mulig.  Mange av 
våre brukere fikk løst sitt boligbehov på andre måter og noen viste seg å tilhøre andre bydeler. 
Av våre 12 beboere er nå 2 rekruttert med bakgrunn i å allerede være bruker av Aktivitetshuset. 
Resten av beboerne er rekruttert gjennom bydelens bosettingsgruppe der Aktivitetshuset er 
representert. Dette har hatt noen konsekvenser for første fase av booppfølging – se punkt 4.7. 
 
Beboernes fordeling på alder og kjønn: 
 

 
ALDER 

 
MENN 

 
KVINNER 

 
20-30 

  
2 

 
30-40 

 
2 

 
2 

 
40-50 

  
2 

 
50-60 

  
1 

 
60-70 

 
3 

 

 
Sum 

 
5 

 
7 

 
 
Fordeling av grunner til særlige behov for bolig: 
 

KJØNN 

 
BOSTEDSLØS 

 
MIDLERTIDIG 

BOLIG 

 
INSTITUSJON 

IKKE 
TILFREDSSTILLENDE 

BOLIG 

 
Kvinner 

 
2 

 
4 

 
1 

 
O 

 
Menn 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
 
Fordeling på grunner til særlige behov for oppfølging: 
 
 
KJØNN 

 
RUSMIDDEL 
AVHENGIG 

 
PSYKIATRISK 

LIDELSE 

 
DÅRLIG 

BETALINGSEVNE 

 
ANDRE 

GRUNNER 

 
Kvinner 

 
5 

 
6 

 
2 

 
2 

 
Menn 

 
1 

 
4 

 
0 

 
0 

 
(Her kan en person ha flere grunner) 
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Som det går fram av tabellene har ”våre” beboere blitt rekruttert i vel så stor grad ut fra 
behovet for bistand til å kunne bo trygt, som ut fra det å reelt sett bo på gata. 

4.3 FINANSIERING AV BOLIGENE 
Kirkens Bymisjon har kjøpt eiendommen. Organisasjonens eiendomsavdeling har hatt ansvar for 
rehabilitering av gården og forestår også administrasjon av utleieforholdene. 
 
Boligene er finansiert ved lån og tilskudd fra Husbanken, lån stort kr. 6.799.157,- og tilskudd 
stort kr. 10.198.736,- 
 
Beboerne betaler en samlet husleie på kr. 715.000,- pr. år. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 
leiepris pr. leilighet på ca. kr. 5.000,-  

4.4 DRIFTSKOSTNADER 
Kapitalkostnader og forvaltning, drift- og vedlikeholdskostnader pr. enhet er kr. 55.000,- etter 
tilskudd. 
 
Finansiering av tjenestetilbudet. (se økonomiske rammer for booppfølgingen) 

4.5 BRUK AV HUSBANKENS ORDINÆRE ORDNINGER 
En av Husbankens ordinære ordninger, bostøtte, er knyttet til enkeltperson. Ordningen er ment 
for husstander som har lave inntekter og høye boutgifter. Boligene i Steenstrups gate 11 
kvalifiserer for både statlig og kommunal bostøtte.  
 

Vi har høsten 2004 hjulpet en av beboerne med å søke bostøtte, 
denne søknaden har blitt avslått to ganger. Etter vårt syn er 
dette en gal vurdering og søknaden er nå inne til behandling for 
tredje gang. Det har nylig vært endringer i Husbankens 
regelverket og slik vi ser det vil beboerne i Steenstrups gate 11 
nå falle inn under vilkårene når deres inntekt er lav nok i forhold 
til husleia. Imidlertid har det tatt tid å få reglene implementert 
på de ulike boligkontorene.  
 
Slik vi ser det er boligene i Steenstrups gate 11 likestilt med 
kommunale boliger når det gjelder rettigheter i forhold til 
bostøtteordningene. Det er avtalt et møte med bydelens 
boligkontor i nær framtid slik at vi kan få større kunnskap om 
Husbankens ordinære ordninger og bistå hver enkelt beboer til å 
få utnyttet alle muligheter til økonomisk bistand utover 
sosialhjelp og trygd. 

4.6 KONTRAKTSFORM ETTER HUSLEIELOVEN 
Alle beboere som flytter inn skriver under på en alminnelig husleiekontrakt etter husleieloven. 
Leiekontraktene er varige og er uten forbehold eller vilkår. 
 
Ved de forskjellige tiltakene i Prosjekt Bostedsløse har det vært ulike måter å tenke rundt det å 
knytte vilkår til leiekontraktene. Noen har sett dette som en nødvendighet for å kunne ha 
tilstrekkelig kontroll over den enkeltes adferd og bruke dette som hjemmel for utkastelse. Andre 
har ment at vilkår er nødvendig for å sette samarbeidsrelasjonene og innholdet i disse på plass 
før kontrakt skrives. 
 
Det har blitt hevdet at det å bruke Husleielovens § 11-2 for å hjemle bruk av vilkår i 
leiekontrakten ikke vil være holdbart dersom saken hadde blitt prøvd for domstolsbehandling. 
Det vil i tillegg bli en etisk utfordring dersom man skulle bruke brudd på samarbeidsavtale til å 
kreve utkastelse av bolig. 
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Aktivitetshuset Prindsen har valgt en annen tilnærming til spørsmålet om bruk av tvungen 
samarbeidsavtale og vilkår i leiekontrakten. På Aktivitetshuset Prindsen er det ikke nødvendig 
for brukerne å fylle noen spesielle vilkår utover det å ha tilhørighet til bydel Grünerløkka. 
Målgruppen er definert og dersom den enkelte kan assosiere seg med denne er dette 
tilstrekkelig. Det er ikke nødvendig med henvisning eller dokumentasjon på lidelse for å bli ny 
bruker. Den enkelte definerer selv eget behov for bruk av huset og sitt rasjonale for å være 
bruker. Over tid vil relasjonene til hele Aktivitetshusets miljø bygges rundt tillit, respekt, 
rettferdighet og omsorg. Når vi overfører denne tenkningen til spørsmålet om tvungen 
samarbeidsavtale for å bli beboer i Steenstrups gate 11, blir perspektivet rundt § 11-2 noe 
annerledes. 
 
Slik vi ser det vil booppfølging som bygges på en relasjon som er utviklet gjennom gradvis 
tillitsbygging gi flere fordeler. Beboerne vil sammen med booppfølgerne kunne definere behovet 
for hjelp når det er opparbeidet tillit til å kunne fortelle ”hvor skoen trykker”. Leiekontrakten 
ligger i bunnen, booppfølgingen er et tilbud for å kunne ”leve trygt i egen bolig, tilrettelagt slik 
at de kan ta egne selvstendige valg, få hjelp, omsorg og omtanke som kan føre til økt mestring 
og få del i nærmiljø, naboskap, aktiviteter og kulturliv.” 

4.7 ERFARINGER 

4.7.1 Bostabilitet 
Etter vår vurdering virker det som om beboerne har fått tilført mer stabilitet i sin bosituasjon. Vi 
har selvfølgelig ingen dokumentasjon på hver enkelts tidligere flyttemønster, men vi har likevel 
konkrete eksempler. En beboer som flyttet inn i mai 2004 hadde i løpet av de siste ni månedene 
4 boliger og var ved innflytting i Steenstrups gate 11 uten noe sted å sove om natten. 
Vedkommende bor fremdeles i tiltaket. 
 
Fra første innflytting i januar 2004 og frem til januar 2005 er det to beboere som har flyttet ut 
igjen. En har etter eget ønske flyttet til en annen by på Østlandet for å bo nærmere egen 
familie. En annen av beboerne har flyttet til en mer tilpasset bolig i bydelen.  

4.7.2 Medieomtale 
Det har vært noe medieomtale av Steenstrups gate 11. Kirkens Bymisjon var en del av TV-
aksjonen Hjerterom i oktober 2004. En av beboerne i Steenstrups gate 11 har vært fokusert i TV 
og 2 aviser og fortalt om sin bakgrunn og hva det har betydd for vedkommende å gå fra å være 
bostedsløs til å få egen varig bolig. Det har ikke vært annen medieomtale av Steenstrups gate 
11. 

4.7.3 Naboforhold 
 

Det har vært arbeidet mye med forholdet 
til naboene i Steenstrups gate 11. Allerede 
i juni 2002 hadde naboer oppdaget at 
Kirkens Bymisjon hadde kjøpt 
(eiendommen var ikke overtatt) 
Steenstrups gate 11. Bydelsutvalget ble 
gjort oppmerksom på dette i sitt møte 
19.6.2002. Det ble uttrykt bekymring for at 
beboerne i Steenstrups gate 11 ville 
ødelegge bomiljøet i dette kvartalet. Det 
er opparbeidet en flott felles bakgård og 
alle som bor i Aurora-kvartalet, som det 
kalles, er stolte av sitt gode bomiljø. 
 
Bydelsutvalg, Kirkens Bymisjon og naboer 

gikk inn i en dialog og det ble avholdt et møte med naboene for å gi en nærmere orientering om 
saken. Det ble laget informasjonsskriv og avholdt møter sammen med bydelsadministrasjonen. I 
etterkant ble det fra Kirkens Bymisjons side sendt et brev til Bydelsutvalget der det ble svart på 
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en del konkrete spørsmål. Naboene var svært aktive og saken var jevnlig oppe til behandling i 
Bydelsutvalget. Etter ett år (juni 2003) besluttet flertallet å fortsatt støtte planene om drift av 
boliger i samarbeid med bydelen.  
 
Målgruppen for Steenstrups gate 11 ble i forbindelse med dette noe innsnevret (se pkt 4.2.) og 
opplevelsen vår var at terskelen ble noe høyere. 
 
Det ble ikke avholdt flere møter med naboene og det var stille fram til mai 2004. En av 
beboerne begynte på det tidspunktet med gjentagende høy roping ut av vinduet som vendte mot 
bakgården. Denne ropingen kunne vedvare over timer, gjerne hver dag. Dette medførte hyppige 
telefoner fra naboene, både i form av bekymring for om vedkommende hadde behov for akutt 
hjelp, men også fordi det var meget forstyrrende for dem som bodde nærmest. Vedkommende 
som ropte har i dag flyttet til en bolig som er mer skjermet fra naboer. 
 
Det har vært få klager utenom denne ene saken. Vi var plaget med mye feilutløsninger av 
brannvarslingsanlegget en periode og dette forårsaket noen få telefoner. I hovedsak er nå 
inntrykkene som blir formidlet fra flere av naboene at de er positivt overrasket over hvor bra 
det har gått med innflyttingen. De ser ikke lenger grunn til engstelse for nærmiljøet. Noen 
naboer har sagt at de ikke trodde innflytting hadde startet – 6 måneder etter at første beboer 
var på plass!  

4.7.4 Oppfølging 
”Individuell booppfølging har som formål å styrke funksjonsevne og en den enkeltes muligheter 
til å ta ansvar for eget liv. Beboer og booppfølger jobber sammen om å kartlegge behov og 
klargjøre mål som det skal jobbes fram mot. Målsettingen innarbeides i en samarbeidsplan. 
Hyppighet og omfang av booppfølging tilpasses i hver enkelt situasjon. Det kan innebære 
hjemmebesøk en gang per måned til besøk hver uke eller annenhver dag. I samarbeidsplanen 
konkretiseres mål, ansvar og varighet av samarbeidet.” (sitat fra statens Rundskriv U-10-2002) 
 
Hyppighet og omfang av booppfølgingen i Steenstrups gate tilpasses hver enkelt beboer. Noen 
trenger hjelp hyppigere enn andre. Som tidligere nevnt rekrutterte vi to av beboerne i 
Steenstrups gate fra brukergruppen på Aktivitetshuset. Disse hadde vi forholdsvis lange og gode 
relasjoner til. De resterende beboerne ble rekruttert etter nært samarbeid med bydelens 
Bosettingsgruppe der vi er representert. Selv om vi kunne bruke erfaringene bydelen allerede 
hadde med disse boligtrengende, har vi brukt mye tid på relasjonsarbeid. Vår tanke har vært at 
denne tiden med bygging av gjensidige relasjoner har vært en nødvendig, men tidkrevende del 
av booppfølgingen. 
 
Etter hvert som beboerne flyttet inn, inviterte vi til fellesmøter, der beboerne kunne hilse på 
hverandre og få litt praktisk informasjon. Vi avholdt 4 slike møter i 2004. 
 
For å ha en lett tilgjengelig arena for litt uformell kontakt med beboerne valgte vi å ha daglig 
tilstedetid i portnerboligen. Denne tilstedetiden var ujevnt benyttet, men ved hjelp av litt 
vaffelsteking og servering av kaffe kom stadig flere innom og vi følte etter hvert at de 
nødvendigste bekjentskapene ble etablert. Tilstedetiden var hver dag mellom kl. 13.00 og 
14.30. Vi ble etter hvert invitert med opp i de forskjellige leilighetene og brukte mer og mer tid 
på individuelle besøk og samtaler. Vi valgte derfor å korte ned tilstedetiden til en halv time hver 
dag slik at vi nå står friere til å gjøre individuelle avtaler med den enkelte beboer. Behovet for 
private samtaler kunne ikke i tilstrekkelig grad tilfredsstilles i tilstedetiden i portnerboligen. Det 
er i dag etablert ansvarsgrupper rundt 8 av beboerne. Aktivitetshuset Prindsen er representert i 
alle disse gruppene. 
 
Vi har valgt en modell for oppfølging der alle ansatte på Aktivitetshuset Prindsen skal ha 
kjennskap til de som bor i Steenstrups gate, og alle beboerne skal vite hvem vi ansatte er. Vi har 
alle stekt vafler, og gjennom tilstedetiden har etter hvert alle truffet alle. Dette gjør oss mer 
fleksible i perioder der noen av oss er opptatt med ansvarsgrupper, følge til lege etc. 
Aktivitetshuset blir på denne måten en base der beboerne innenfor åpningstid kan treffe noen av 
oss for å få nødvendig hjelp og bistand. Det er ikke alle som ønsker oss booppfølgere for tett 
innpå seg, og det styrker følelsen av å ha en selvstendig bosituasjon når man har flere arenaer 
for kontakt enn hjemmet. 
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Mange av beboerne i Steenstrups gate har lange dager med lite sosial omgang. Aktivitetshuset er 
et møtested der sosial omgang, faste måltider og tilbud om forskjellige aktiviteter er viktige 
ingredienser i en ellers isolert tilværelse. Den uformelle atmosfæren er også viktig i 
relasjonsbyggingen mellom beboerne. På Aktivitetshuset har de en godt egnet arena for å utvikle 
kontakter, uten å måtte ha besøk hjemme, samtidig som kontakten med booppfølgerne kan 
utvikles andre steder enn hjemme. 
 
Denne måten å arbeide på gir oss i perioder store utfordringer. Ofte oppnår vi over tid ikke 
kontakt med beboere. Vi som booppfølgere kan ha en følelse av at ting ikke går så bra, vi kan ha 
tidligere lignende erfaringer med samme beboer, eller det kan bli meldt inn bekymring fra 
samarbeidspartnere eller andre beboere. Vi kan selv meddele vår bekymring til andre hjelpere 
dersom vi har grunn til å tro at de lettere oppnår kontakt. Likevel hviler dilemmaet på oss – hvor 
lenge skal vi være tålmodige og respektere den enkeltes valg i forhold til kontakt og når og 
hvordan skal vi eventuelt intervenere? Den enkelte beboer kan oppleve at vi trenger oss inn i 
privat sfære, samtidig som vi også vil signalisere at vi ser og er til stede for dem. Vi som 
booppfølgere ønsker heller ikke å fraskrive oss ansvaret ved å være så ”tålmodige” at folk går til 
grunne. 

Økonomiske rammer for booppfølgingen 

Våre erfaringer er at modellen der midler til booppfølging har blitt lagt til Aktivitetshuset 
økonomiske ramme, har gitt et godt grunnlag for booppfølging. Vi kan nå bruke ressurser på de 
beboerne som til enhver tid har behov, uten å måtte gå veien om reforhandlinger med 
oppdragsgiver om timetall. Når vi har mange sammenfallende aktiviteter knyttet til Steenstrups 
gate kan vi ”låne” ressurser fra Aktivitetshusets vanlige drift, mens ressurser fra Steenstrups 
gate i stille perioder kan tilflyte Aktivitetshuset. Gjennom tilknytningen til Aktivitetshuset vil 
beboerne også komme i kontakt med vår gode stab av frivillige medarbeidere, for tiden 17 
mennesker som har ulike ukentlige oppdrag på Aktivitetshuset. Det er for tiden bevilget 2 
stillingshjemler for å følge opp 12 boenheter. Vår vurdering er at det er nødvendig med 2 
stillingshjemler for å gjøre jobben på en god nok måte. 

Samarbeid med bydelen 

Samarbeid med bydelen er en forutsetning for driften av Steenstrups gate 11. Aktivitetshuset er 
et bydelstiltak og utfører oppdrag som bydelen bestiller, fullt ut betalt av bydelen. Det er derfor 
et tett samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og bydelen også knyttet til Steenstrups gate. Det er 
inngått en egen samarbeidsavtale som blant annet regulerer målgruppe, tildeling og oppfølging. 
I praksis foregår dette ved at det samarbeides på ledernivå rundt rekruttering og tildeling 
(Bosettingsgruppa) og at det samarbeides på saksbehandlernivå rundt enkeltpersonene. 
 
Med bakgrunn i at Aktivitetshuset allerede er et bydelstiltak, er de nødvendige kontakter med 
relevante samarbeidspartnere allerede knyttet. Vi har derfor hatt god tilgjengelighet innenfor 
bydelens øvrige tjenesteapparat i oppstartsfasen og har i stor grad sluppet å måtte bruke tid på 
å mase på andre offentlige instanser. Mange av beboerne har dårlige eller brutte relasjoner til 
offentlige instanser og deler av arbeidet har vært å reetablere disse. 
 
Bydelen bygger også opp egne tiltak for å motvirke bostedsløshet. Det er derfor mulig gjennom 
samarbeidet i Bosettingsgruppa å finne passende tiltak til de forskjellige boligsøkende. 

4.7.5 Tiltakets videreføring etter prosjektperioden 
Steenstrups gate 11 eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo. Beboerne har fått leiekontrakter 
som ikke har tidsbegrensning. Ut fra dette kan man si at tiltaket varer ”evig”. Likevel mener vi 
at det viktigste i tiltaket ikke er boligene, men oppfølgingen. Denne oppfølgingen vil være 
avhengig av en videreføring av driftsavtalen med bydelen. Denne avtalen kan sies opp med et 
års varsel. En av de to stillingene ligger inne i vår driftsavtale. Den andre stillingen betales av 
midler som bydelen har fått tildelt fra Helse- og sosialdirektoratet etter spesiell søknad. Dette 
tilskuddet går til 31.12.2005 og det er ikke gitt garanti om videreføring av denne i 2006. Dersom 
denne ikke skulle bli videreført, ville det medføre vesentlig redusert kvalitet på tilbudet. 
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5 FRA HOSPITS TIL VILLA                                                                    
- THAULOWS VEI 4 SOM BOLIG FOR BOSTEDSLØSE 

5.1 BESKRIVELSE FRA TILTAKSBESKRIVELSEN 
 

 
Thaulows vei 4 er en nyrehabilitert villa med seks 
boenheter. Kirkens Bymisjon ønsket å etablere et 
varig botilbud for menn og kvinner med langvarig 
rusmisbruk som i tillegg har problemer med å 
skaffe seg bolig, mestre bosituasjonen og beholde 
boligen. Det er en oppfølgingstjeneste knyttet til 
boligen, målet er å gi nødvendig støtte, hjelp og 
tjenester slik at den enkelte gis mulighet for å ta 
vare på seg selv og sin bolig.  
 
Kirkens Bymisjon leier villaen av Oliver & 
Todnem. Organisasjonen leier ut leilighetene til 
den enkelte ved vanlige husleieavtaler. 

 
 
Boligen ble ferdigstilt etter ombygging i april 2005. Den første beboeren flyttet inn 15.april. 
 
Huset består av seks boenheter; 
 
   

Størrelse 
 
Leiepris 

 1.etasje 19 m2 4200 
 1. etasje 25 m2 4200 
Boenhet 1 1.etasje 19 m2 4200 
 
Disse tre deler fellesrom og kjøkken 

 
37 m2 

 

Boenhet 4 2. etasje 49,8 m2 5400 
Boenhet 5 2. etasje 52,1 m2 5400 
Boenhet 6 Sokkeletasje/kjeller 59 m2 6000 
    
 
Sum husleie 

   
30 000 

 
 
Thaulows vei 4 drives som en avdeling av Holmenveien 71. Oppfølgingstjenesten er organisert fra 
denne virksomheten. Tjenesten tilsvarer en stillingshjemmel og betales av den enkelte beboers 
sosialtjeneste. 

5.2 BRUKERGRUPPE 
Tilbudet henvender seg til mennesker med rusproblemer som er uten fast bolig, og som ønsker 
et varig botilbud. De har hatt rusproblemer av forskjellig art, også alkohol, over lang tid. De har 
sammensatte problemer og har tidligere behandlingserfaring.  
 

                                                 
1 HOLMENVEIEN 7 er en korttidsinstitusjon med 20 plasser og oppholdstid 2-3 uker Institusjonen tilbyr heldøgn/dagplass, 
og/eller poliklinisk oppfølging til kvinner, menn og par over 18 år. Det er et fleksibelt tilbud til personer med 
rusproblemer som har behov for bistand for å fungere bedre/endre aktuell livssituasjon. Det er et tilbud for akutte 
krisesituasjoner, men også et tilbud som kan bygge relasjoner over tid. Holmenveien kan tilby boliger med oppfølging og 
individuelt tilpasset oppfølging i egen bolig. Holmenveien drives av Stiftelsen Kirkens Bymisjon på oppdrag fra Oslo 
Kommune. 



Prosjekt Bostedsløse – Rapport Kirkens Bymisjon            -          12 

I praksis har det vist seg at de som benytter tilbudet og de vi får henvendelser fra fordeler seg 
på to grupper: 

� menn med alkohol/blandingsmisbruk som er kjent i Holmenveien fra før 

� kvinner med stoffproblematikk og med til dels omfattende psykiske problemer 

5.3 FINANSIERING AV BOLIGENE 
Boligene har en god grunnfinansiering. 
 
Det er gitt lån fra Husbanken på 2 720 000 kr og boligtilskudd på 4 080 000 kr.  
 
Huset er rehabilitert, det har god standard og har fått et akseptabelt leienivå, noe som er av 
stor betydning for målgruppen som har en generelt svak økonomi.  

5.4 DRIFTSKOSTNADER 
Det har vært store utfordringer knyttet til driftskostnadene for tiltaket. Kirkens Bymisjon har 
hatt et betydelig underskudd første driftsår knyttet til oppstart av tiltaket.  
 
Driftskostnader kan deles i tre deler: 

5.4.1 Inventar 
Den enkelte beboer har ansvar for å skaffe inventar til egen leilighet. Det var likevel behov for 
noen investeringer knyttet til inventar og møbler i fellesarealer. 

5.4.2 Tomgang 
Avtaleverket regulerer ikke ansvaret for tomgang i tiltaket. All støtte (tilskudd) skal synliggjøres 
i den enkeltes husleie. Vi har ikke anledning til å legge tomgang og driftsutgifter på den leien vi 
krever inn, det vil si at alle våre leieinntekter går til å dekke husleien til eier. 
 
Vi tror ikke det vil være stor tomgangsproblematikk over tid, men i en oppstartsfase har dette 
medført store utgifter. Det var verken mulig eller ønskelig å flytte inn alle beboerne i det 
øyeblikket huset var ferdigstilt. 
 
Tomgangen er omtrent som forventet. Vi har imidlertid ventet lenger enn forutsatt med å 
bosette noen i den tredje kollektivleiligheten. Begrunnelsen for dette er at den psykiske 
tilleggsproblematikken hos en av kvinnene har krevd mye oppfølging. Særlig med hensyn til 
relasjonen til den andre beboeren. Vi har derfor ønsket å stabilisere dette forholdet før vi 
bosatte noen nye. Pr. januar 2005 har vi flere aktuelle søkere til den tredje leiligheten. 

5.4.3 Oppfølgingstjenester 
Kirkens Bymisjon forsøkte å inngå rammeavtale med en eller flere bydeler om drift av 
oppfølgingstjenester. Dette lyktes vi ikke med og endte opp med en stykkprisfinansiering der det 
inngås avtale med den enkelte bydel om kjøp av oppfølgingstjenester 
 
Det har tatt tid å få avtalene på plass og mange sosialkontor vegrer seg for å inngå langsiktige 
avtaler. Enkelte prøver å forhandle avtalenes oppsigelse til 1 mnd, eller til og med 21 dager. 
Dette er jo et paradoks når tilbudet er ment å være langsiktig og det vanskeliggjør både 
arbeidet og planlegging av bemanning og ansettelser. Ansatte som skal drive oppfølging har tre 
måneders oppsigelse, dette bør være et minimum også i et avtaleforhold om kjøp av tjenester. 
 
Et sosialkontor sa opp oppfølgingsavtalen i prøvetiden, med 1 mnd. varsel. Beboeren hadde tre 
måneders oppsigelse av leieforholdet og flyttet ut. Resultatet var tap av 3 mnd. inntekt på 
oppfølgingstjenester. 
 
I forbindelse med oppstart av boliger i Thaulows vei 4 har Kirkens Bymisjon måttet dekke opp et 
tap av inntekter, særlig knyttet til tomgang og oppfølgingstjenester på mellom 250 – 300 000 kr. 
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5.5 BRUK AV HUSBANKENS ORDINÆRE ORDNINGER 
Husbankens ordninger om bostøtte krever en viss stabilitet i bosituasjonen. Det har derfor ikke 
vært søkt om dette foreløpig. Samtlige beboere skal søke bostøtte for 2005. 

5.6 KONTRAKTSFORM ETTER HUSLEIELOVEN 
Thaulows vei har ordinære leiekontrakter uten vilkår. Den eneste begrensningen i leieforholdet 
er at personer som ikke tilhører husstanden ikke kan tas inn uten huseiers godkjenning, og at 
framleie ikke er tillatt. 
 
Begrunnelsen for dette er at utleie skal skje på mest mulig normale vilkår, og at det er varige 
boliger som er målet med etableringen. 

5.7 ERFARINGER 

5.7.1 Bostabilitet  
 
En av beboerne flyttet ut 31.12.04 etter å ha bodd i 
leiligheten siden mai 2004. Begrunnelse for oppsigelsen 
fra vår side var manglende husleieinnbetaling. Saken 
har vært konfliktfylt i forhold til samarbeidende 
sosialkontor som sa opp oppfølgingsavtalen i 
prøvetiden. Vedkommende ble tilbudt plass i Thaulows 
vei fordi det var enighet om at det var behov for bolig 
med oppfølging og at dette var et egnet tilbud. 
 
Da avtalen ble sagt opp kom det overraskende på oss. 
Den ble sagt opp uten varsel eller dialog på forhånd. 
Dette medførte at beboeren ikke hadde oppfølging de 
siste tre månedene han bodde i leiligheten.  
 
Saken illustrerer sårbarheten i et avtaleverk som 
forutsetter samarbeid, der tjenester kjøpes etter 
stykkprismodell og der beboeren til syvende og sist 
alltid blir tapende part. 
 
De øvrige beboerne bor fortsatt i leilighetene.  

 
Økonomi har vært den største trussel knyttet til boforholdene hittil. Delvis handler dette om at 
sosialkontor ikke er villige til å inngå oppfølgingsavtaler for 6 mnd. av gangen, de ønsker 3 mnd. 
eller 1 mnd. Vår erfaring er at beboerne føler seg utrygge når avtalene blir så kortsiktige. En av 
beboerne hadde blant annet problem med å flytte inn i boligen fordi han ruset. Han brukte som 
argument for å fortsette å ruse at sosialkontoret sikkert ikke var interessert i å betale over tid. 
 
Beboerne generelt har en meget anstrengt økonomisk situasjon i utgangspunktet. Det skal lite 
rus til før de mister kontrollen over økonomien, og det oppleves som en kanossagang å skulle gå 
til sosialkontoret og bekjenne manglende styring. For mange innebærer det at de velger å la 
sosialkontoret forvalte sin økonomi fordi det blir for krevende å bli ansvarliggjort innenfor 
ekstremt snevre rammer. Primærkontaktene til den enkelte beboer har brukt ekstremt mye av 
oppfølgingstiden på økonomiske forhold hos den enkelte klient. Dette har blant annet avdekket 
gjeldsproblematikk som ikke var kjent fra før hos flere av beboerne. 
 
Adferd og rus har ikke vært så problematisk at det har ført til at vi har vurdert boforholdet til 
noen av beboerne. Slike forhold har forekommet i ulik grad, men har hittil funnet sin løsning i 
samarbeid mellom aktuelle primærkontakter og beboerne. En problemstilling har imidlertid 
vært at rusperioder har ført til at beboeren ikke har klart å følge opp økonomi og/eller andre 
forpliktelser.  
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Det er et dillemma at mens adferdsproblemene er mulig å takle i seg selv så fører de til 
problemer i økonomien som er langt vanskeligere å ordne opp i.  

5.7.2 Medieomtale og naboforhold 
Thaulows vei har ikke vært gjenstand for omtale i media. Det har foreløpig ikke vært episoder 
der som har ført til negativt fokus. Det var heller ikke negativt fokus på tilbudet før etablering. 
 
Naboene var i kontakt med utbygger og Kirkens Bymisjon i rehabiliteringsperioden. De fikk 
informasjon om at det ble etablert boliger i regi av Kirkens Bymisjon på eiendommen. Naboene 
fra en av nabogårdene tok kontakt med oss og det ble gjennomført et møte hvor de fikk generell 
informasjon og tilbud om å ta kontakt med prosjektleder dersom det skulle oppstå problemer. 
De ble anbefalt å kontakte politiet på vanlig vis dersom det skulle oppstå husbråk eller andre 
forhold som kvalifiserte til politikontakt. Det har foreløpig ikke vært noen anmeldelser til 
politiet eller klager til prosjektleder. 

5.7.3 Oppfølging 

Modell 

Modellen for oppfølging i Thaulows vei baserer seg på at boligen er en selvstendig enhet. Det 
finnes ikke noe ”værested” for boligoppfølgerne i boligen. All kontakt med beboerne skjer etter 
individuelle avtaler. Hver beboer har sin primærkontakt og i tillegg er det en prosjektleder som 
har overordnet ansvar for boligen. Prosjektleder er også primærkontakt for noen av beboerne. 
 
Beboerne har mulighet for å treffe sine primærkontakter i Holmenveien. Det kan skje etter 
avtale eller spontant. Her finnes det døgnkontinuerlig bemanning, og beboerne har mulighet til 
å ta kontakt ved akutte behov til alle døgnets tider. De vil da få råd over telefon, bli orientert 
om hvor de kan henvende seg med problemet, eller få tilbud om å komme til Holmenveien for å 
snakke eller for et akutt døgntilbud. 
 
Prosjektleder har dessuten fast besøkstid i Thaulows vei en kveld i uken. De som ønsker kontakt 
får da besøk av henne. Hun kontakter dem hvis hun vurderer at det er et behov, og de kan 
kontakte henne hvis de ønsker besøk.  Noen beboere har fast avtale om besøk av sine 
primærkontakter. Andre har faste avtaler om samtale i Holmenveien. Noen benytter seg også av 
dagtilbud i Holmenveien og får jevnlig kontakt med prosjektleder og primærkontakt gjennom 
dette. 
 

Vi har foreløpig god erfaring med denne modellen. Beboerne 
er tilgjengelige nok til at vi får fulgt opp i forhold til 
forutsetningene. Samtidig har de kontroll over sin egen bolig 
og oppfølgingsbehov. I situasjoner hvor vi har hatt problemer 
med tilgjengligheten har dette blitt tatt opp med beboeren, 
og avtalene har blitt presisert. Tid er et nøkkelord i denne 
forbindelse.  
 
Beboerne må få mulighet til å være utilgjengelige i perioder 
uten at dette skal defineres som problemadferd. Det må 
dessuten være mulig å gjøre seg erfaringer med hvilket nivå 
av oppfølging som er det riktige for den enkelte beboer. Og å 
godta at dette vil variere avhengig av øvrig sitasjon og kan 
utvikle seg over tid.  
 
Her er det igjen en viss mulighet for konflikt med de 
økonomiske føringene. Der den terapeutiske relasjonen tar tid 

å etablere vil man risikere å komme i konflikt med krav om økonomisk oppfølging, og mulig 
utkastelse begrunnet i manglende økonomisk oppfølging. 

 

Individuell oppfølging 
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Økonomisk oppfølging har vært en vesentlig del av den individuelle oppfølgingen. Det har blitt 
avdekket mer omfattende økonomiske problemer enn det man kjente til ved innledningen av 
samarbeidet, den økonomiske relasjonen til sosialkontorene har vært krevende og enkelte 
økonomiske forhold ved etableringen i Thaulows vei har vært uklare. Ved innflytting var ikke 
fordelingen av strøm og kabel-tv avklart, og dette førte til etterslep for noen klienter.  
 
Vi vil påstå at det har skjedd en vridning i oppfølgingen i denne første perioden til å ha 
hovedfokus på økonomi. Noe av dette er konkrete forhold knyttet til etablering i et nytt tiltak, 
men det alt vesentlige er strukturelle forhold knyttet til forventninger fra oppdragsgiver om 
hvordan beboerne skal forvalte sin økonomi. Vår vurdering er at dette går på bekostning av den 
terapeutiske oppfølgingen den enkelte beboer bør få i forhold til botrening og sosial trening. 
 
Etablering i boforhold har vært en hovedsak dette første året. De aktuelle beboerne har hatt 
ulike utgangspunkt. En har kommet direkte fra behandling og har hatt en overlappingsperiode i 
tilknytning til etableringen i bolig. Alle har kommet inn i etterkant av et opphold i Holmenveien, 
men de har hatt høyst ulik varighet i kontaktforholdet. Hos to av beboerne var sosialkontoret 
pådriver i boetableringen, for en var det Holmenveien som tok kontakt med sosialkontoret, for 
en var det vedkommende selv i samarbeid med behandlingsinstitusjon og for den siste var det 
ROP i samarbeid med Holmenveien. 
 
Mange skulle flytte inn samtidig og de hadde ulike sosialkontorer og andre samarbeidende 
instanser. Kontakt med de enkelte samarbeidspartnere har hatt stort fokus i denne perioden 
Igjen har vi erfart at det er de administrative forholdene som har krevd mest fokus. Dette har 
også gått utover den tid den enkelte beboer har fått til samarbeid med primærkontakt. 
 
Etableringen for den enkelte har i stor grad hatt et praktisk fokus i tillegg til det økonomiske. 
Hente møbler, kjøpe møbler, møblere. Få oversikt over behov, etablere rutiner for vask. 
Planlegge innkjøp, gjøre innkjøp, prioritere økonomi. Betale husleie, sette navn på postkasse. 
Tid og tidsbruk har også vært sentrale tema. Sosial kontakt og sosial aktivitet et annet.  
 
Generelt har alle store ambisjoner om endring som følge av at de har fått bolig. Hva endringen 
skal bestå i og hvordan den skal avstedkommes er imidlertid ulikt. Alle opplever dessuten 
forventninger fra systemene rundt om at de skal endre seg som følge av at de har fått bolig. For 
de fleste gjelder dette forhold til rus, stabilitet i bosituasjonen og aktivitet på dagtid. Og for de 
fleste gjelder at de har begrenset erfaring i å nå slike mål og må bruke tid på å finne ut om de 
lar seg realisere, og hvordan de skal jobbe med å virkeliggjøre målene. En viktig del av 
etableringsfasen har derfor vært å arbeid med å finne målsettinger som er realistiske innenfor 
tidsrammer som er mulige.  Dette er krevende arbeid for de fleste, og det er vanskelig å 
overskue alle implikasjoner fra dag en. Konsekvensen er at mål må endres underveis og avhengig 
av erfaringer. Dette krever at det etableres et tillitsforhold mellom beboer og primærkontakt. 
Det krever også at det etableres tillit mellom sosialkontor som oppdragsgiver, oss og beboeren. 
Slike prosesser krever tid. De krever også en felles forståelse av hva man jobber mot og hvordan 
man jobber for å avklare mål og virkemidler. Når hver enkelt beboer har forskjellige sosialkontor 
sier det seg selv at dette blir en tidkrevende prosess for prosjektleder og primærkontakter. 
 
Rus har hittil ikke vært et problem som det ikke har vært funnet avklaring på. Behovet for 
oppfølging har variert over tid og i forhold til den enkelte beboer. En beboer ruset over lang tid i 
tilknytning til etablering i boligen. Det var en svært krevende prosess å komme i dialog med 
ham, og å finne en løsning som gjorde at beboeren kunne komme i gang med å bo. I denne 
perioden sto han også i fare for å miste boligen fordi han ikke viste resultater overfor 
sosialkontoret. Heldøgns skjerming og samarbeidsmøter med alle involverte parter førte til en 
arbeidsdeling som gjorde det mulig for klienten å ha fokus på boligetableringen. Han fikk 
trygghet for at andre tok ansvar for andre problematiske områder, og slapp å ta totalansvar for 
økonomi. 
 
Andre har hatt episoder med rus som har ført til ulike problemer. Noen av økonomisk art, andre 
har ført til konflikter med medbeboere og labil psykisk situasjon. Vi har i perioder benyttet 
heldøgn- og dagplasstilbudet i Holmenveien som metode for å komme i dialog med beboere, 
eller for å skjerme dem fra rus. I to tilfeller har beboerne benyttet seg av eksterne 
avrusningstilbud. Det har også vært et tema at beboere i perioder må skjermes mot uheldige 
sosiale relasjoner som etableres i forbindelse med rus.  
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Beboerne har hatt høyst ulike behov i forhold til aktivitet på dagtid. En har fortsatt vært i 
behandling og har hatt fokus på sosialt nettverk utenfor institusjonen. I forbindelse med 
utskriving fra behandling har arbeidstrening fått stort fokus, og det arbeides med å etablere 
ordninger. 
 
En beboer har deltatt i opplæring via arbeidskontret, mens en annen har jobbet med oppussing 
av en venns leilighet. En fjerde person har vært etablert i en jobb i arbeidsmarkedstiltak, mens 
den siste ikke har hatt planmessig aktivitet på dagtid utover å oppsøke sine terapeutiske 
kontakter. Dette har til gjengjeld vært daglige avtaler. To av beboerne har hatt dagplassavtaler 
i Holmenveien over relativt lang tid, mens for de andre har dette vært sporadisk. Noen deltar i 
fotballgruppe og svømmegruppe, og noen vil gjerne delta men har foreløpig ikke fått det til. 
Mulighet for å delta i et måltid i en sosial sammenheng har vært en viktig del av 
dagplassavtalene. 

Nettverk 

Flere av beboerne har begrunnet ønske om egen bolig i at de vil ha mer kontakt med familie.  
Dette har også vist seg å være et prioritert område for dem etter at de har flyttet inn. En har 
jevnlige overnattingsavtaler med sin tenåringssønn. Sønnen kan også av og til ta med seg 
venner. En annen har mye kontakt med sin datter, og har vært på besøk hos familie i julehelgen. 
En tredje har ofte og tett kontakt med barn og øvrig familie. Fjerdemann mistet sin far i høst og 
har brukt primærkontakt som samtalepartner i den forbindelse. Han har dessuten hatt kontakt 
med bror i forbindelse med dødsfallet. Familie, nettverk og sosial omgang er viktige og hyppige 
tema i samtalene mellom primærkontakt og beboere. Mange sliter med forventninger og dårlige 
erfaringer. De trenger hjelp til å finne måter å nærme seg de nære personene på. Noen har også 
behov for å innlemme Holmenveien i nettverket sitt gjennom å presentere familie og 
primærkontakter for hverandre. 
 
Det formelle nettverket har stor betydning for noen. Enkelte har ikke andre sosiale kontakter 
enn de som er en del av hjelpeapparatet. Andre har venner eller familie som ruser, og syns det 
er problematisk å ha jevnlig kontakt med disse av den grunn. For en er den daglige kontakten 
med ROP og forholdet til primærkontakt i Holmenveien sentralt i denne forbindelse. For en 
annen har arbeidsplassen vært et helt sentralt nettverk som også primærkontakten har hatt 
kontakt med og blitt involvert i via beboeren. Dagplassene og muligheten for å ha kontakt med 
andre mennesker via Holmenveien er også et element i dette perspektivet. 
 
Hyppighet i oppfølging er som tidligere antydet veldig individuelt, men generelt har alle 
beboerne fått mye oppfølging på mange ulike plan denne første perioden i boenhetens liv. Det 
var forventet at etableringsfasen ville kreve mer oppfølging enn når samarbeidet var etablert. Vi 
har imidlertid undervurdert tidsbruket kraftig i forhold til administrative forhold og systemkrav. 
Foreløpig har det sett ut som dette siste er et mer eller mindre konstant behov, mens den 
enkelte beboers oppfølgingsbehov varierer. 
 
Alle har fått tilbud om individuell samtale minst en gang pr uke. Alle har fått oppfølging og 
konkret hjelp i forbindelse med innflytting. Alle har fått omfattende hjelp til 
økonomiforvaltning, bla.a. følge til banken for å få kontoutskrifter, opprette avtaler om faste 
trekk, i tillegg til kommunikasjon med sosialkontoret. Alle har fått hjelp til å forberede møter 
med sosialkontoret, og alle har hatt behov for følge til møter med sosialkontoret. De fleste har 
også hatt følge av primærkontakt til møter med andre samarbeidspartnere. Alle har blitt 
kontaktet over telefon i tillegg til de jevnlige avtalene, og alle har tatt kontakt med 
Holmenveien og/eller primærkontakt utenom faste avtaler. 
 
Fleksibilitet i oppfølging: Fleksibilitet i denne sammenheng dreier seg både om hva man gjør og 
når man gjør det. Som det går fram av beskrivelsen av Thaulows vei – modellen er det stor 
mulighet til å få kontakt med oppfølgere via det døgnåpne tilbudet i Holmenveien. Beboerne har 
dessuten en relasjon til Holmenveien i utgangspunktet og kjenner de som jobber der. Dette gjør 
at de alltid kan få kontakt med noen de har tillit til. Modellen legger også opp til at det er mulig 
med akutt inntak i heldøgnsinstitusjonen hvis det skulle være behov. Dette har vi benyttet oss 
av i et tilfelle. Primærkontaktene er lett tilgjengelige fordi det er et system som fanger opp om 
ønsker om kontakt og kan formidle det videre. Primærkontaktene jobber også turnus og har 
mulighet for tilgjengelighet enkelte kvelder og helger. Fordi de er en del av en turnus i en 
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heldøgnsinstitusjon kan det imidlertid være vanskelig å bevege seg ut fra institusjonen på kveld 
og helg. Da må møter ofte skje på institusjonen, eller i overlapping. Samtidig er det 
tilknytningen til en heldøgnsinstitusjon som gjør at det har vært mulig å få til så tett oppfølging 
i etableringsfasen som tilfellet har vært her. Fordelingen av ansvar på flere primærkontakter 
har vært helt nødvendig for å kunne takle belastningen.  
 
Bemanningsnormen med 1 ansatt på 6 beboere har ikke vært tilstrekkelig til å gi beboerne det 
tilbudet de har hatt behov for. Dette er selvfølgelig et dillemma på lengre sikt. Vi erfarer at 
prisen på tiltaket med den bemanningsnormen som er pr. i dag er marginal i forhold til hva 
sosialkontorene ønsker å betale for. Samtidig krever samarbeidet med sosialkontorene og 
dokumentasjon så store ressurser at vi har behov for mer bemanning!  
 
I tillegg til rammebetingelser som tid, er kompetanse i forhold til de ulike oppgaver som 
beboerne måtte trenge hjelp til et hovedpoeng når det gjelder mulighet for fleksibilitet. Vi 
erfarer at vi har god kompetanse på etablering av kontaktforhold og oppfølging av rus. Vi 
mestrer booppfølgingen og det sosiale nettverket, og vi er gode på løsningsorientering. Den høye 
sosialfaglige kompetansen gjør at vi kan være fleksible i forhold til hvilke tiltak som er 
hensiktsmessige til hvilken tid og erkjennelsen av at folk må møtes ulikt avhengig av hvilken 
situasjon de er i. 
 
Fleksibilitet i oppfølgingen betyr også å kunne gjøre ulike oppgaver. Delvis handler dette om 
kompetanse, men det dreier seg også om hvordan man som sosialarbeider forstår sin rolle i et 
booppfølgingsprosjekt. For oss betyr dette at vi må gå inn i ulike felt hvor det er behov for 
bistand. Det dreier seg like mye om å vaske do som å drive sorgarbeid. Det dreier seg om å sette 
grenser for involvering samtidig som man stiller opp når krisen er et faktum.  Og det dreier seg 
om å finne løsninger på en rekke praktiske utfordringer som for noen kan synes som bagateller, 
men som for andre er uoverstigelige hindre for å kunne bo. Beboerne har som nevnt fått hjelp til 
å få ut kontoutskrifter fra banken, de har handlet på IKEA, de har skrudd opp gardinstenger og 
de har bearbeidet sorg og tap. 
 
Felles oppfølging: Holmenveiens tilbud om akutt døgnplass, dagplasser og gruppeaktiviteter er 
en viktig del av det tilbudet som gis til beboerne i Thaulows vei. Vi mener at dette gir et 
nettverk som gjør det mulig for beboerne i Thaulows vei å føle trygghet for at de blir ivaretatt 
utover det å ha fått en leilighet. Vår erfaring hittil er at dette har vært et trygghetsskapende 
element i oppfølgingen av beboerne. Selv om tilbudet gis individuelt og tilpasses den enkeltes 
behov til enhver tid, er det uttrykk for et felles tilbud som gjelder for alle. 
 
Det har i tillegg blitt utarbeidet husordensregler for boligen. Disse er tilnærmet like de som 
gjelder i ordinære borettslag. Vi har lagt vekt på at det skal være allmenne normer for sosial 
omgang. Det har vært avholdt et husmøte hvor reglene ble diskutert og hvor man kan snakke om 
praktiske ting som oppfølging av vaskelister. 
 
Det har vært jobbet spesielt med bofellesskapet som skal romme tre kvinner. To har flyttet inn, 
og den ene har vært aktiv i å utforme fellesarealet og delta i innkjøp av møbler og annet utstyr. 
Det har vært jobbet aktivt med relasjonen mellom disse to beboerne, og det er en utfordring å 
finne et nivå for involvering som fungerer mellom disse to. Det har derfor vært riktig å vente 
med å bebo den siste leiligheten. Hvem tredjepersonen i bokollektivet blir avhenger av hvor mye 
ressurser vi kan sette inn for å arbeide med fellesskapet de tre beboerne imellom. 

Oppsummering 

Ut fra redegjørelsen over mener vi det er noen elementer fra våre erfaringer som bør trekkes 
fram spesielt. 
 
Stykkpriskonseptet er lite egnet i dette feltet. En liten virksomhet med 6 beboere og en 
stillingshjemmel er ikke i stand til å administrere et så krevende system. For hver enkelt beboer 
som skal vurderes til tiltaket må det gis samme informasjon. Vi får ikke mulighet til å etablere 
relasjoner til en eller få samarbeidspartnere som vi kan utvikle erfaringer sammen med. 
Resultatet blir ekstrem fokus på kostnad og dokumentasjon i stedet for å utvikle gode 
behandlingsprosesser hvor alle parter er likeverdige deltakere. Det skjer en flytting av fokus fra 
sosialfaglig oppfølging av beboerne til administrativt arbeid opp mot oppdragsgiver. Jo mindre 
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enhet dess større blir denne effekten. Det er da også et paradoks i forhold til at små enheter blir 
ansett som et gode for beboerne.  
 
Det vi har opplevd som mest krevende er den økonomiske oppfølgingen og den administrative 
delen av å drifte et boligtiltak. Store krav til dokumentasjon av resultater i forhold til veldige 
begrensede tidsperioder er krevende å imøtekomme. Det fører til en resursvridning fra det 
direkte sosiale arbeidet til administrativt arbeid. 
 
Som en konsekvens av det økonomiske fokuset har vi også erfart at det er ulike forventninger til 
hva som er godt resultat. For oss er det viktig med kortsiktige målsettinger som sees i en 
langsiktig og varig sammenheng, at mål kan endres underveis og at det er rom for å prøve og 
feile. For sosialkontorene kan det synes som suksesskriteriene ligger i om beboerne betaler 
husleien og slutter å ruse. Det økonomiske insitamentet som ligger i stykkprisavtalene mener vi 
funger mot sin hensikt i arbeidet med å skape varige boliger for folk. 
 
Resultatorienteringen fører til økt krav om dokumentasjon. Dette er ikke noe galt i seg selv. Vi 
ser på dokumentasjon som et viktig redskap i utviklingen av det sosialfaglige arbeidet. Vi ser 
også at det kunne være viktig å utvikle gode kartleggingsverktøy som en del av det boligsosiale 
arbeidet. Dilemmaet oppstår når dette går på bekostning av tiden som skulle ha vært brukt til 
direkte kontakt med beboerne. Stykkpris gjør det vanskelig å legge inn økonomiske ressurser til 
denne type fagutvikling fordi tilbudet fort kan bli for dyrt for oppdragsgiver. 
 
Den økonomiske siden av den enkelte klients virkelighet er den mest sentrale variabelen for at 
bosetting av vanskeligstilte skal lykkes. Her kreves det mye kunnskap både om økonomi og 
relasjoner for å komme i gode dialoger med beboerne. De trange økonomiske vilkårene som 
sosialklienter lever under er et direkte hinder for at de skal lykkes i boligetableringen. Fokus 
flyttes fra utvikling av boferdigheter til betaling av husleie. Boligtiltak som henvender seg til 
mennesker som ikke har erfaring i å bo og å forvalte økonomi, og i tillegg har rusproblem som 
krever økonomi, må ha økonomiske buffere som gjør det mulig å ta tap av husleieinntekter i 
gitte situasjoner. Sosialkontorene må gis mulighet til å tenke langsiktig når det gjelder 
investering av økonomi i den enkelte klient. 

6 ANDRE TILTAK/UTREDNINGER SOM PROSJEKTET HAR FREMBRAKT 

Prosjekt Bostedsløse har direkte og indirekte medført et økt fokus på bolig som 
satsningsområde. Selv om Bymisjonen lenge har hatt dette som et prioritert område har 
deltakelse i Prosjekt Bostedsløse klart medført en intensivering av arbeidet. 
 
I denne perioden er Nattergalen evaluert, Prosjekt Bostedsløse støttet dette arbeidet.  
 
Organisasjonen har parallelt med de til nå skisserte prosjekter i perioden jobbet med mange 
andre prosjekter, en del av dette beskrives nærmere under neste punkt. 
 
Ikke så målbart men likevel viktig er prosjektets innflytelse på utvikling av andre deler av 
organisasjonens arbeid. Kirkens Bymisjon driver en rekke institusjoner og tiltak, en økt 
fokusering på boligspørsmål og den økte profilering av den generelle boligsatsning påvirker og 
bidrar i endringsprosesser også utover de konkrete boligtiltakene. 
 
Kirkens Bymisjon hadde sammen med Rådet for psykisk helse TV- aksjonen i 2004. Også her var 
bolig et av de profilerte og prioriterte satsningsområdene. I forbindelse med TV-aksjonen var det 
mye publisitet om vårt arbeid, bolig var en del av dette. 
 
Vår kompetanse på boligspørsmål er blitt større i perioden og Bymisjonen har ved en rekke 
anledninger uttalt seg til media. 
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7 UTVIKLING AV ANDRE TILTAK FOR BOSTEDSLØSE PARALLELT MED 
PROSJEKTPERIODEN 

Den følgende oversikt følger oppsettet i den rapporten som ble laget til Husbanken midtveis i 
perioden og skisserer kortfattet andre boligprosjekter som er i drift eller under utvikling. 

7.1 KIRKENS BYMISJON – NORGES RØDE KORS - ET SAMARBEIDSPROSJEKT 
Kirkens Bymisjon og Norges Røde Kors har inngått en intensjonsavtale som omfatter samarbeid 
knyttet til boliger og frivillighet. 
 
Bakgrunnen for samarbeidet er et felles ønske om økt innsats på boligområdet. Kirkens Bymisjon 
ønsker å utvikle nye botiltak, organisasjonen har mange ideer og kompetanse på oppfølging men 
trenger boliger som er hensiktsmessige til formålet. Norges Røde Kors ønsker å jobbe mer i 
forhold til mennesker med rusproblemer, psykiske problemer eller folk som kommer ut fra 
fengsel. Organisasjonen har lang tradisjon for frivillig arbeid og er åpen for å investere i 
eiendom. 
 
Organisasjonene har ikke i løpet av perioden fått til noe konkret samarbeid om boliger, men 
samarbeidet har ført til at; 
 
SAFIR (senter for frivillig innsats i rusfeltet) ble etablert som frivillighetssentral i desember 
2002. Den drives i et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors. 2 
 
I 2004 har det vært jobbet for å samlokalisere flere virksomheter i Oslo Røde Kors og Kirkens 
Bymisjon i et felles hus. Flere eiendommer har vært vurdert men i januar 05 kjøpte Norges Røde 
Kors Urtegt. 50. Oslo Røde Kors og Kirkens Bymisjon skal leie huset for å drive SAFIR, MYRSNIPA3, 
MARTE NETTVERK4 
 
Det ligger et stort potensial i dette samarbeidet til også å utvide det til å omhandle boliger, 
dette vil det bli jobbet videre med fremover. 

7.2 AMMERUD SOM BOLIGER FOR VANSKELIGSTILTE 

7.2.1 Bakgrunn 
Blant de menneskene som fra tid til annen benytter seg av Holmenveiens tilbud finnes det en del 
godt voksne folk (primært menn) som har hatt en ustabil bosituasjon over år. Noen av disse har 

                                                 
2 SAFIR (senter for frivillig innsats i rusfeltet) ble etablert som frivillighetssentral i desember 2002.  
 
Formålet med SAFIR er å mobilisere til frivillig innsats for kvinner og menn som har levd en tilværelse som rusavhengige. 
Erfaringsmessig utgjør de en marginalisert, stigmatisert og utstøtt gruppe i samfunnet, som ofte mangler et sosialt 
nettverk som kan bistå i integreringen inn mot "normalsamfunnet.  
  
De fleste som benytter seg av SAFIRs tilbud i dag er kvinner og menn som er under legemiddel assistert 
rehabilitering og forsøker å etablere seg i en rusfri tilværelse. Overgangen til et liv utenfor rusmiljøet kan være 
vanskelig av flere årsaker: Sosial isolasjon og stigma, Ensomhet, Dårlig økonomi, Lav selvtillit og selvbilde, Få eller ingen 
venner utenfor rusmiljøet, Mye tom tid. 
 
Gjennom å danne en ramme hvor deltagere med og uten ruserfaring kan møtes i et positivt, trygt og stabilt miljø ønsker 
vi å bygge broer fra en tilværelse til en annen. 
Vi søker å tilrettelegge og bistå for at personer i en vanskelig overgangsfase, opplever at de får støtte til å møte 
utfordringer i en ny hverdag. 
 
3 MYRSNIPA (SKBO) er møtested for foreldre og barn. Prosjektet startet i 2002. 
Målgruppen er foreldre som har barn under barnevernets omsorg, men som ikke har noe sted å være for å gjennomføre 
samværsretten.  
 
4 MARTE NETTVERKSSENTER (ORK) er et lavterskeltilbud for alle aleneforsørgere i Oslo som har behov for å bygge seg et 
selvbærende nettverk. Marte skal være et uformelt treffsted der man kan møte andre aleneforsørgere i en avslappet og 
trivelig atmosfære som skaper menneskelig kontakt og nærhet. 
 
Marte startet i 1991 som prosjektet "I stedet for isolasjon" med 3-årig støtte fra Sosialdepartementet. I 1994 overtok Oslo 
Røde Kors ansvaret for tiltaket og det er i dag 2 fulltidsansatte og 24 frivillige som drifter MARTE. 
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levd vanlige liv i 20 – 30 - 40 år, men har av ulike grunner mistet kontrollen over livssituasjonen 
sin i voksen alder. Alle har eller har hatt et problematisk forhold til rusmidler – de fleste i 
forhold til alkohol. Dette er mennesker som har erfaring med å bo, men trenger bistand til å 
etablere seg i bolig, stabilisere seg i en bosituasjon og etablere seg i et sosialt nettverk. 
Holmenveien har erfaring med å gi denne type tilbud til mennesker som bor i kommunale 
leiligheter og i offentlige og private hybelhus / rehabiliteringsinstitusjoner. Vi ser imidlertid at 
det er noen mennesker som mangler en relevant bolig, og som vi kunne gitt et bedre 
oppfølgingstilbud hvis vi samtidig kunne bidratt til at de fikk en mer stabil bosituasjon. 

7.2.2 Ammerudhjemmets boliger 
Holmenveien har daglige turer til Ammerudhjemmets kjøkken for å hente middagsmaten til 
Holmenveien. Mange av våre klienter er med på disse turene og kjenner Ammerudhjemmet godt. 
En del har tilhørighet i Groruddalen og ønsker å etablere seg i dette området. Ammerudhjemmet 
har en åpenhet mot nærmiljøet gjennom kafeen og andre sosiale arrangement som, etter vår 
oppfatning, signaliserer at de har plass til forskjellige typer mennesker i sitt miljø. Blandingen 
av tjenesteboliger og boliger for eldre gjør at det allerede er ulike mennesker som bebor de 
leilighetene som finnes i tilknytning til sykehjemmet. 
 
Tiltaket ble planlagt som et samarbeid mellom Holmenveien 7 og Ammerudhjemmet. 
Holmenveien 7 har det faglige ansvar.  

7.2.3 Erfaringer 
Boligoppfølgingsprosjektet på Ammerud forholder seg i stor grad til de samme metodene og 
virkemidlene som anvendes i forhold til beboerne i Thaulows vei. Prosjektet skiller seg fra 
Thaulows vei på to vesentlige punkter: 
 
Holmenveien er ikke ansvarlig for driften av leilighetene. Den enkelte leietaker leier dem av 
Eiendomsavdelingen i SKBO på vanlige vilkår. 
Nivået på oppfølging er ikke bestemt på forhånd, men avtales i samarbeid mellom Holmenveien, 
beboer og sosialkontor. Varighet av oppfølgingsavtalen avtales individuelt og følger i prinsippet 
ikke selve utleieforholdet. 
 
Det har vært tre beboere inne i Ammerudleilighetene i 2004. En aktuell leietaker venter på 
leilighet p.t. De menneskene som er aktuelle for Ammerud er i prinsippet de samme som er 
aktuelle for Thaulows vei. Det kan imidlertid være aktuelt for noen å benytte seg av kulturtilbud 
og kafé på sykehjemmet, i tillegg til relasjonen til Holmenveien. Tilbudet kan av den grunn egne 
seg godt for litt eldre mennesker. I praksis har dette vist seg å ikke være et sentralt kriterium. 
 
Det er en fordel slik vi ser det at Eiendomsavdelingen er alene om ansvaret for forvaltning av 
leilighetene. Ved å skille det økonomiske og sosialfaglige ansvaret for oppfølging av 
husleieinnbetaling kommer vi i en annen posisjon overfor beboeren enn tilfellet er i Thaulows 
vei. Beboerne kan lettere benytte seg av primærkontaktene sine for å få råd om hvordan de skal 
følge opp husleieinnbetaling. Og sosialkontorene aksepterer uten videre at det er de samme 
spilleregler som gjelder her som ellers i boligmarkedet.  
 
Oppfølgingsavtalene blir forhandlet fram før beboeren får tilbud om leilighet. Det må være klart 
at det er snakk om et oppfølgingsprosjekt før beboeren får tilbud om å søke leilighet via 
Holmenveien. Vi bruker altså den tid som er nødvendig til å avklare premisser for oppfølging. 
Det viser seg at dette gjør at det i større grad er samsvar mellom forventningene til 
sosialkontor, beboer og Holmenveien. Prisen på oppfølgingen settes i forhold til mengden 
oppfølging. Vi har etter en del prøving og feiling fastsatt en timepris som vi tar utgangspunkt i. 
Vi definerer antall timer oppfølging i uken og hva oppfølgingen skal bestå i. Selv om det i 
prinsippet er det samme som gjøres i Thaulows vei, virker det som innholdet i avtalene 
problematiseres i større grad innenfor det konseptet. Der kreves det også større grad av 
dokumentasjon enn tilfellet er i Ammerudprosjektet.  
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7.3 JENSEN TRENGTE EN BOLIG 
Tiltaket ble etablert på forespørsel fra og i samarbeid med en bydel. Prosjektet er et samarbeid 
mellom Jensen, en bydel, SKBO v. Holmenveien og Rusmiddeletaten 
 
Tiltaket ble bygget opp rundt en person. Bydelen hadde ikke noe egnet tilbud, mange andre 
steder var prøvd og ”brukt opp”. Jensen flyttet inn i en kommunal leilighet som var tilrettelagt 
for Jensens spesielle behov. Boforholdet er regulert av husleieloven. 

7.3.1 Beskrivelse av tjenestetilbudet 
 
I starten var to bistandsarbeidere til stede sammen med Jensen hver dag, 7 dager i uken fra 
08.00 til 15.30.  Bistandsarbeiderne har sørget for morgenstell, frokost, lunsj, middag, innkjøp 
og renhold av leiligheten. Jensen var alene i tidsrommet 15.30 til 21.00, og om natten. 
Hjemmetjenesten fra bydelen kom mellom 21.00 og 22.00.  
 
Jensen hadde en rekke tilbud om aktiviteter, utedag sammen med Holmenveien, kinoturer og 
fotballgruppe. Det ble gjennomført turer i nærmiljøet og innkjøp i samarbeid med 
bistandsarbeiderne.  
 
Det ble jobbet mye med å etablere et godt samarbeid med hjemmetjenesten. Etter 2 ukers 
oppstartsperiode hvor ansatte fra Holmenveien samarbeidet med hjemmetjenesten om 
kveldsstellet, har hjemmetjenesten hatt ansvar for denne oppgaven. Hjemmetjenesten har fått 
informasjon og tilbud om veiledning fra Holmenveien hver 14.dag.  
 
Jensen fikk tilbud om korttidsopphold i Holmenveien i de perioder hvor det er hensiktsmessig 
samt tilbud om dagtilbud i Holmenveien i samsvar med de ønsker han måtte ha til aktivitet selv.  
 
Det ble ikke satt vilkår for å oppnå tjenestene.  
 
Det ble etablert en turnus med to ansatte i 100 % stilling, en ansatt i 50 % stilling og 3 ansatte i 
helgestillinger. Tjenesteyterne var dels ansatte på Holmenveien 7, dels egne ansatte som er 
ansatte i dette prosjektet.  

7.3.2 Erfaringer 
Prosjektet er avviklet fra november 2004 etter nærmere to års drift. Oppfølgingen av den 
aktuelle beboeren er i sin helhet tilbakeført til bydel. 
 
Prosjektet var bygd rundt en mann med sammensatt rus, psykiatri og sosial problematikk. Han 
hadde inntil prosjektet startet bodd i omsorgsbolig med forsterkning av to ansatte i 
døgnkontinuerlig turnus. Til tross for dette kunne han ikke lenger bo der av hensyn til de andre 
beboerne. Personen fikk tilbud om egen leilighet i sin bydel og det ble bygget et forsterket 
omsorgstilbud i samarbeid mellom bydel og SKBO v. Holmenveien som kjente personen fra 
tidligere behandlingstilbud. Bydelen stilte nødvendige midler til disposisjon, og omsorgstilbudet 
kunne bygges opp i tråd med det som var personens behov på det tidspunkt. Omsorgstilbudet ble 
gradvis trappet ned og tilbakeført til bydel i samarbeid med hjemmetjenesten i bydelen. Fra 
november 2004 har hjemmetjenesten ansvar for oppfølgingen av personen. 
 
Vi anser dette som et vellykket prosjekt som hadde som mål å stabilisere vedkommende i en 
bosituasjon ved hjelp av de tiltak som var nødvendig. Bydelens valg om å stille nødvendige 
midler til disposisjon anser vi som avgjørende for at prosjektet ble vellykket. Her var det de 
faglige vurderingene som fikk mulighet til å styre valg av tiltak. På lengre sikt har det vist seg at 
høy grad av ressursbruk gradvis har blitt redusert, og at beboeren etter hvert klarte seg med 
mindre oppfølging. Resultatet har blitt et relativt lite økonomisk ressurskrevende tilbud.  
 
Prosjektet har overført kompetanse fra et tiltak som er spesialist på rus/adferdsproblematikk til 
allmennhelsetjenesten i bydel. Vi anser dette som et minst like viktig resultat som det 
økonomiske. Utveksling av kompetanse mellom spesialist- og allmenn helse- og sosialtjeneste er 
et viktig og nødvendig samarbeid i arbeidet med de mest ressurskrevende beboerne. Utveksling 
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av kompetanse mellom ruskompetanse og helsefag er et annet samarbeidsområde som har blitt 
synlig gjennom dette prosjektet. 

7.4 SOMALISKE ALENEMØDRE TRENGER HUS 

7.4.1 Bakgrunn  
Ved PMV (Primærmedisinsk verksted) - senter for helse, dialog og utvikling har man siden 1994 
arbeidet med å utvikle metoder i forebyggende helsearbeid i forhold til marginaliserte 
innvandrergrupper. Innvandrerkvinner som selv har deltatt i helseinformasjonsgrupper har i 
neste omgang videreformidlet kunnskap som de har tilegnet seg til andre i egen kulturkrets. På 
denne måten har en klart å nå frem til innvandrergrupper og enkeltmennesker som det etablerte 
hjelpeapparatet vanskelig når frem til. 
 
En av bærebjelkene i dette arbeidet er samarbeidet mellom naturlige hjelpere og ulike 
kategorier fagpersoner. Naturlige hjelpere er lekfolk som selv har erfaring fra 
migrasjonsprosessen, og som ofte har en spesiell hjelpe- og meglerrolle i eget miljø. De 
naturlige hjelperne ved PMV driver oppsøkende miljø- og klientarbeid, de fungerer som 
konsulenter for det etablerte hjelpeapparatet, og de organiserer grupper.  
 
Våre naturlige hjelpere har den senere tid kommet i kontakt med flere somaliske alenemødre 
med mange barn, som befinner seg i ekstremt vanskelige livssituasjoner, noe som virker sterkt 
inn på deres fysiske og psykiske helse. 
 
Flere av de somaliske alenemødrene har altfor små boliger i forhold til antall barn. Med mange 
barn å ta vare på, blir de ofte isolerte i hjemmene sine, og både slitne og deprimerte. I tillegg 
kan språkproblemer, manglende kunnskap om boform og hva som er viktig i forhold til barnas 
oppvekst, gi en forsterket opplevelse av ensomhet og maktesløshet. 
 
Kvinner med innvandrerbakgrunn har ofte flere ressurser enn de er klar over. Mange har, i 
overgangen fra livet i hjemlandet til et liv her med en helt annen kultur, levesett, utviklet både 
dårlig selvtillit og handlingslammende angst. 
 
Somaliere er nomadefolk, som i sitt hjemland oftest har bodd og levd i storfamilier, og flyttet 
mye på seg. Der er det naturlig med mange voksenpersoner som stiller opp både fysisk og 
psykisk i omsorg for hverandre og barna. Vår familiestruktur og boform, med små kjernefamilier 
som lever sine liv i egne små boliger, kan derfor synes svært annerledes enn det de er oppvokst 
i.  
 
Familiene trenger: 
 

• bolig som er bedre tilpasset familiens størrelse og behov 
• støtte og veiledning i det å bo i en leilighet 
• fellesskap med andre alenemødre fra egen kultur 
• informasjon og kunnskap om barns utviklings- og oppvekstbehov 
• avlastningsordninger i forhold til barna 
• informasjon om det norske samfunnet 

 
Vi tror det er mulig å hjelpe, forutsatt at dette skjer på riktig måte; kvinnene må bevisstgjøres 
på egne ressurser. De må vises respekt og gis støtte på egne premisser. De må behandles som 
mennesker med evner og forutsetninger for å kunne ta ansvar for eget liv og egen familie. 
Tradisjonelle måter for konfliktløsning, barneoppdragelse og støtte gjennom eget nettverk må 
tas alvorlig. 
 
Målgruppen for dette arbeidet har vært alenemødre av somalisk opprinnelse med omsorg for 
mange barn, og alenemødre som av andre årsaker trenger bolig med oppfølging og fellesskap. 
 
Målet har vært å skaffe funksjonelle boliger knyttet til bofellesskap og legge til rette for at 
alenemødrene med mange barn får det nødvendig utgangspunkt for å kunne skape et godt og 
verdig liv for seg og barna sine. 
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7.4.2 Erfaringer 
Vi har til nå ikke realisert noe boligprosjekt for denne gruppen. Ansatte på PMV jobber aktivt 
med boligspørsmål som en del av virksomheten. De har også hatt kontakt med og deltatt i 
referansegruppen til det kommunale prosjektet for store barnefamilier. 
 
Vi har hatt flere kontakter med Steinar Moe Eiendom i forbindelse med dette arbeidet. Nå er det 
inngått avtale om at det skal bygges store leiligheter i forbindelse med utbyggingene som skjer 
på området i Sverresgt. 4/6 og at disse skal forbeholdes store barnefamilier knyttet til PMV. 
Dette er et samarbeid som vi regner med realiseres i løpet av 2005 og 2006 og som vi tror kan 
bidra til at noen av barnefamiliene får en lettere bosituasjon. 

8 ARRANGEMENTER I PROSJEKTETS REGI 

I samarbeid med Frelsesarmeen og Kirkens Sosialtjeneste ble det høsten 2003 arrangert et 
seminar. Dette var svært vellykket, ca. 50 ansatte deltok og det var en kreativ og mobiliserende 
samling. 

9 PROSJEKTETS ØKONOMI 

Kirkens Bymisjons Boligprosjekt har i all hovedsak vært finansiert av midler fra Husbanken, 
Prosjekt Bostedsløse. I tillegg har vi mottatt kr. 200 000 fra Sosial- og Helsedirektoratet, disse er 
i sin helhet brukt til å lønne booppfølgere i oppstartingsperioden. 
 
Nedenfor følger et enkelt oppsett av prosjektets økonomi. Tilskuddsmidlene har stort sett 
dekket prosjektleders lønn og utgifter, i tillegg har Kirkens Bymisjon bidratt med noe økonomi 
til prosjektet. Prosjektet regnskapsføres som en avdeling av Helse og Sosial, revidert regnskap 
kan ettersendes dersom det er ønskelig. 
 
Det er ikke midler til overføring til neste år. 

Inntekter: 

     
Husbanken   2002  500 000 
Husbanken    2003  500 000 
Husbanken    2004  600 000 

Til sammen:                                  1 600 000 
 

Utgifter:  

Lønn og sosiale utgifter  2002  414 000 
Lønn og sosiale utgifter  2003  580 000 
Lønn og sosiale utgifter  2004  410 000 
 
Kurs og seminarer      60 000 
 
Kontor og administrasjon    150 000 

Til sammen                 1 614 000 

10 PROSJEKTETS NYTTEVERDI  
Mange av de kommende punkter der allerede behandlet i rapporten under beskrivelsen av det 
enkelte prosjekt. 

10.1 METODEUTVIKLING 
Prosjektene har nå vært i drift i vel et halvt år og booppfølgerne gjør mange erfaringer. Dette er 
beskrevet under det enkelte prosjekt. 
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10.2 MODELLUTVIKLING 
Det er for tidlig i vårt arbeid å trekke bastante konklusjoner. Men foreløpig ser det ut til at bruk 
av vanlige, ikke-klausulerte husleieavtaler ser ut til å fungere bra. Ellers erfarer vi allerede at 
dette arbeidet fordrer stor fleksibilitet og at det mye å hente på å knytte booppfølgingen til 
annen virksomhet som også kan gi andre typer tilbud til brukerne, dette gjelder både 
Steenstrups gate som er knyttet til Aktivitetshuset Prindsen og Thaulows vei som er knyttet til 
Holmenveien 7. 

10.3 KOMPETANSEHEVING 
Kirkens Bymisjon har klart fått en økt kompetanse på boligområdet ved å delta i Prosjekt 
Bostedsløse. Dette er kompetanse både på metode og på prosjektering, samhandling med 
offentlige myndigheter og andre aktuelle samarbeidspartnere. 

10.4 NYE SAMARBEIDSPARTNERE 
En av de største gevinstene av å delta i et statlig prosjekt er at man etablerer kontakt med 
andre aktører innen feltet. Det har hatt stor nytteverdi. Noen av disse kontaktene har allerede 
ført til samarbeidsprosjekter og det er grunn til å tro at dette vil være viktige 
samarbeidspartnere også i fortsettelsen. 
 
Det er via Prosjekt Bostedsløse også etablert en tettere kontakt til både Husbanken, 
Departementene og sosial- og helsedirektoratet enn det var før. 

10.5 FOKUS PÅ FAGOMRÅDET 
Prosjektet har ført til økt fokus på fagområdet. Det er viktig for en organisasjon som vår å ha 
medarbeidere som kan fokusere på et område på denne måten og ha både tid og mulighet for å 
fordype seg i et fagområde. 

10.6 HAR INVESTERINGER I TILTAK FOR BOSTEDSLØSE ØKT. 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon har via de ulike prosjektene blitt engasjert i arbeidet. Det er mye 
fokus på å få realisert de planlagt boligtilbudene, dette har medført at organisasjonen også har 
vært villig til å ta den nødvendige risiko og også brukt en god del midler i arbeidet. 
 

10.7 POSITIVE OG NEGATIVE ERFARINGER SOM ANDRE KOMMUNER KAN BRUKE 
Kirkens Bymisjons arbeid er kjennepreget av at vi knyttet arbeidet til eksisterende virksomhet, 
vi satser på varige (ikke-klausulerte) husleieavtaler. 
 
Dette er erfaringer som vi tror kan ha nytteverdi for andre. 
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11 VEDLEGG 

11.1  VEDLEGG NR. 1  - STRATEGISK PLAN FOR AVD. HELSE OG SOSIAL 

 

 

FOLK TRENGER HUS – STRATEGISK PLAN 

 
Det er en menneskerett og ha tak over hodet. De fleste mennesker i Oslo har det i dag. Men det 
er også en menneskerett å ha en bolig du trives i kan betrakte som et varig hjem.  

Et hjem  
Huset eller hjemmet har en sentral rolle i vår kultur. Mange verdier er knyttet til det å ha en 
bolig, enda flere om man snakker om å ha et hjem.  
 

Tryggheten i å vite hvor man skal sove neste natt, og helst de 
neste årene. 
 
Retten til å råde over sitt eget og selv bestemme om man skal 
slippe inn den som ringer på. 
 
Identitet og verdigheten som følger av egen adresse og navn på 
ringeklokka. 
 
Privatlivets grenser som følger av å ha egen do og kunne gå med 
joggedress hjemme. 
 
Tilhørighet i et samfunn der bolig og hjem er en viktig 
forutsetning for å høre til. 

 

En økt boligsatsning 
Det er et tydelig og stort behov for flere og bedre botilbud. Mange strever for i det hele tatt å få 
seg en bolig og vi ser at en dårlig bosituasjon for mange forsterker andre problemer i livet. 
Dagens tilbud er ikke tilstrekkelig. Mange bor midlertidig og mangler den oppfølging som er 
nødvendig for å mestre en mer selvstendig bosituasjon.  
 
Det er mange grupper som opplever å ha vanskeligheter i dagens boligmarked. 
 
Den største gruppen er de som ekskluderes på økonomisk grunnlag; det kan være unge i 
etableringsfasen, enslige forsørgere, mennesker som har vært gjennom et samlivsbrudd eller 
trygdemottakere. 
 
Andre holdes utenfor boligmarkedet på grunn av etnisk bakgrunn eller en fortid i fengsel eller på 
institusjon. 
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En tredje gruppe med store boligbehov er mennesker som nå bor på institusjon eller har 
midlertidig bolig fordi de ikke på egen hånd mestrer de forpliktelse og utfordringer som følger 
med det å ha en bolig og leve hverdagslivet sitt der. 
 
Det er den siste gruppen som skal ha prioritet i avdelingens boligsatsning. 

Naboskap  (Not in my backyard) 
Mange opplever selve ekskluderingen fra boligmarkedet som det største problemet. De kommer 
fra behandling, har feil hudfarge eller en økonomisk situasjon som forhindrer dem fra å skaffe 
seg bolig.  

 
Andre har mer sammensatte behov. I tillegg 
til at de mangler en god bolig opplever de å 
være uønsket i et vanlig bomiljø. Nabolag 
protesterer og gir til kjenne at de ikke 
ønsker ”slike naboer”. Etablering av boliger 
utfordrer etablerte bomiljø og den enkelte 
nabos toleranse for annerledeshet. 
 
Tanken om integrering og rett til bolig kan 
også ekskludere grupper med særlige behov. 
Ikke alle kan eller vil bo i et vanlig bomiljø. 
Noen ønsker eller trenger større avstand til 
naboer, eller har andre verdier om hva som 
er den gode bolig enn det som er gjengs.  
 
Det er en utfordring for bymisjonens 
boligsatsning at vi tilrettelegger boliger som 

imøtekommer den enkeltes verdier og ønsker. Det er en utfordring for oss at vi ikke pådytter 
folk vår standard eller våre verdier. 
 
Vi ser at de som trenger mest hjelp er vanskeligst å hjelpe. En gruppe mennesker sliter med å 
takle kravene som huseiere og naboer stiller mangler den  nødvendige oppfølging. 
 
 
Erfaringene fra arbeidet med bosetting av bostedsløse viser at det er en gruppe som vi ikke 
klarer å tilby gode boliger. Dette er en gruppe som trenger mer instititusjonslignende tiltak, mer 
tilsyn og oppfølging enn de får i en bolig med oppfølgingstjenester.   
 
Boligpolitikk er i stor grad styrt av marked og regulert av til dels kompliserte juridiske avtaler. 
Dette utfordrer når nye tiltak skal utvikles. Fokuset på økonomi og juss får lett en dominerende 
rolle og kan overskygge det innholdsmessige i bosetting og oppfølging.  
 
Det er en utfordring for avdelingen og ikke miste av syne hensikten med våre boligtilbud når vi 
utarbeider avtaler og bygger opp tjenester. Våre leieboere trenger bolig og oppfølging fordi de 
har erfart at de ikke mestrer de økonomiske og juridiske forpliktelser som følger av det å ha 
egen bolig. Det er mye makt knyttet til økonomiske og juridiske reguleringer av husleieforhold. 
SKBO står i dette arbeidet i fare for å bli en del av et marked der økonomi ofte går foran 
enkeltmenneskers behov. Vi må søke etter alternative måter å regulere vårt samarbeid med 
brukerne på slik at vi ikke blir formalister som setter økonomi og juss først. 
 
Det er nettopp økonomiske og husleierettslige krav som oftest ekskluderer denne gruppen fra 
trygge og stabile boforhold. 

Strategi 

� SKBO må aktivt kjempe for et rausere samfunn, der solidaritet og toleranse for mangfold blir 
en verdi i det enkelte bomiljø.  
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� SKBO vil kjempe for retten til et hjem med tilpasset bistand og oppfølging. Vi vil unngå å 
drifte enheter der krav om forventet terapeutisk effekt knyttes til det å ha et hjem.  

� SKBO vil prioritere mennesker som i tillegg til et boligbehov også trenger bistand og 
oppfølging 

� SKBO må jobbe for å utvikle boligtiltak som inkluderer og tilpasses de med mest 
sammensatte behov. SKBO vil tenke kreativt i utvikling av nye boligtiltak og boformer og 
våge å tenke utradisjonelt om hva som er den gode bolig. 

� SKBO vil motarbeide at juridiske og økonomiske reguleringer hindrer utvikling av boligtilbud 
som tar den enkeltes behov for bolig og oppfølging på alvor. Dette medfører også at vi må 
diskutere organisasjonens egen holdning til økonomisk risiko og juridisk sikring av egne 
interesser. 

 

 
 


