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Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmee n 
Rusomsorgen i Oslo. 
 

1. Oppsummering/ Kortversjon   
Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo har rehabilitert en gammel lagerbygning på Grønland, og fått 
klausulert 20 leiligheter etter  husleielovens § 11-2, boliger til personer med spesielle boligbehov. Det 
er tilknyttet oppfølgingstjeneste til boligene (kontraktfestet) hvor målsettingen er å gjøre beboerne 
selvhjulpne, slik at de kan flytte ut i ordinær bolig.    
 
Målgruppen 
Tilbudet er etablert for vanskeligstilte i Oslo over 18 år, med ulik grad av oppfølgingsbehov. Tilbudet 
er rusfritt og beboerne må ha utviklet evne og vilje til å mestre en rusfri tilværelse og bosituasjon. 
Søknader fra andre vanskeligstilte på boligmarkedet med behov for oppfølging kan også vurderes, det 
ønskes en differensiert sammensetning av beboere.  
 
Kontraktsform, tiltaksplan og ansvarsgrupper 
Det gis leiekontrakter i henhold til  husleielovens § 11-2, med oppfølgingsavtale tilknyttet 
leiekontrakten. Det kreves garanti for depositum (3 mnd). Særreglene i husleieloven gir leietakeren 
noen færre rettigheter enn ved leie etter ordinær leiekontrakt. Det vil bli utarbeidet individuelle planer 
(i samarbeid med sosialtjenesten), samarbeidsavtaler og ansvarsgrupper rundt hver enkelt beboer er en 
forutsetning for samarbeid med 1. linjen. Beboernes individuelle planer legger føringer for hva 
ansvarsgruppene skal jobbe med. Beboerne skal etter botiden i H 25 kunne flytte i ordinær bolig. Det 
kan være enten kommunal leilighet, trygdebolig, eller boliger fremskaffet av Frelsesarmeen. 
Frelsesarmeen har en egen oppfølgingstjeneste, prosjekt BoSatt, som kan tilby oppfølging etter 
utflytting i en overgangsfase.  
 
Metode 
Målsettingen for oppholdet er å gjøre beboerne selvhjulpne, og vi vektlegger å bistå personer med 
prosesser som øker deres selvhjulpenhet, som for eksempel oppkobling til arbeidslivet gjennom a-etats 
ulike tiltakssystemer eller ved å avklare beboernes krav på eventuell trygdeytelse. Tiltaket skal jobbe 
etter prinsippet om empowerment (myndiggjøring), slik at beboerne i økende grad tar over styringen 
av eget liv. Oppfølgingsarbeidet overfor beboerne i H 25 er ment å ikke kun være boligrelatert, men i 
stor utstrekning arbeide med å koble beboerne opp imot systemer som bidrar til selvstendiggjøring. 
Dette skjer gjennom råd og veiledning, hvor målet en funksjonell og fysisk normalisering.  
 
Ansatte 
Det er ansatt en avdelingsleder med sosionomutdanning, videreutdanning i rusforebyggende arbeid og 
videreutdanning i boligsosialt arbeid. Arbeidserfaring fra sosialkontor og Frelsesarmeens institusjoner 
for rusmisbrukere. Det er også ansatt en ettervernskonsulent med helsefaglig utdanning, 
sosionomutdanning, videreutdanning i rusforebyggende arbeid, og relevant arbeidserfaring med 
målgruppen. De ansatte vil i utgangspunktet ha en dagturnus, men være fleksible i forhold til 
aktiviteter på ettermiddag/kveld. Det vil være tilgang til personale hele døgnet hele året, fordi 
beboerne kan kontakte personalet ved Heimen bo- og treningssenter som ligger i samme bygg.  
 
Pris 
H 25 har til sammen 20 leiligheter fra 23,4-41,5 kvadratmeter. Disse er møblert med 
hvitevarer(komfyr og kjøleskap). Det er opplegg til vaskemaskin på bad. Husleien ligger fra 3.800- 
5.800 innkl. strøm og oppvarming. Oppfølgingen vil ligge fra kr. 200,- pr døgn.  
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Bygget er husbankfinasiert , og leietakere vil derfor ha rettigheter i forhold til statlig bostøtte. Det kan 
avhengig av inntekt, føre til vesentlig redusering av husleien.  
 

2.Prosjektets organer. 

Styringsgruppe 
Prosjektet har ingen styringsgruppe, men hadde i oppstarten en intern referansegruppe som var med i 
planleggingen i forhold til kjøp og rehabilitering av bygget i H25.  
 
Noen av representantene i den interne styringsgruppen ble med i en arbeidsgruppe i forhold til 
utvikling av modell og medtode for å beskrive hvordan FRIO jobber for å forhindre bostedsløshet, 
samt sikre de mest vanskeligstilte trygge og stabile boforhold. I tillegg jobbet denne gruppen med å 
forberede eventuell anbudsrunde på boliger tilknyttet oppfølgingstjeneste.   
 
Det ble 01.09.03 ansatt en prosjektmedarbeider i 50 % stilling som fikk ansvaret for å følge opp 
Prosjekt bostedsløse, delta i arbeidsgruppen for å beskrive metode og modellutvikling ifht 
boligløsninger for vanskeligstilte, og delta aktiv i utviklingen av det faglige innholdet i H 25.  
   
Deltakere m. endringer underveis 
 
Andre organer ( ett pkt for hvert Samarbeidsorgan/arbeidsgruppe o. a. opprettet i prosjektarbeidet). 
Mandat 
Deltakere 
Erfaringer 

Forankring i organisasjonen 
Administrativt – Prosjektmedarbeider ble ansatt i FRIO`s stab frem til 01.09.04. (se fremtidig 
organisering) Prosjektet bostedsløse ble underlagt stab i FRIO.  
 
Politisk 
Vedtak 

Fremtidig organisering 
H 25 er etablert som et fast tiltak (fra 01.09.04) og organisert som en avdeling under Heimen bo- og 
treningssenter.  
Vil samarbeidsorganene opprettholdes etter prosjektperioden? 
Har prosjektorganiseringen hatt innflytelse på annet samarbeid i kommunen? Har fått et tettere 
samarbeid med metadonsentrene, samt friomsorgen (spesielt Tiltak Overfor Gjengangere).  
 

3. Prosjektets planer. 

Opprinnelig søknad og tildelingsbrev  2001 (for noen  2002. 

Justerte planer i prosjektperioden.  
Frio har ikke justert planene i løpet av prosjektperioden. Tiltaket har holdt seg til de opprinnelige 
planene/prosjektskissen for tiltaket i H 25 hele tiden. Det er kun foretatt små justeringer i forhold til 
kontroll og sikkerhet etter hvert som man gjorde seg erfaringer med ulike beboere.  
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Samsvar mellom opprinnelig plan, justert plan og gjennomføring. 
Utfordringer/problemer som prosjektet har møtt. 
 
Naboprotester – Det har ikke vært noen protester fra naboer i forhold til H 25. Dette kan ha ulike 
forklaringer. Det ble for det første ikke sendt ut nabovarsel. Og for det andre ble det lagt under en 
institusjon som er godt etablert i nabolaget gjennom mange år. Frelsesarmeens lavterskeltilbud er 
sentralisert i området Heimdalsgata/Urtegata, dette området anses å ha høy toleranse for denne 
brukergruppen.  
 
Planleggingstid – Avklaring i forhold til drift og klausulering av leilighetene etter husleielovens § 11-2 
har tatt lang tid.  
 
26.08.03 ble det søkt kommunaldirektøren om øremerking av boligene i H 25 for mennesker med 
spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Vedtak om øremerking av leilighetene etter husleielovens 
§ 11-2 forelå først 10.02.04. I denne perioden var det noe korrespondanse mellom partene. 
Behandlingen av søknaden har tatt så lang tid fordi byrådsavdelingen jobbet med visse avklaringer av 
juridisk og prinsipiell karakter når det gjaldt praktiseringen av husleielovens § 11-2. I tillegg var det 
ikke tatt avgjørelse med hensyn til eventuelle kjøp av tjenester tilknyttet boligene i H 25, jf 
tilbudsinnbydelse av 19.12.03 fra Bydel St.Hanshaugen, storbyavdelingen, med tilbudsrist 15.01.04. 
Det hadde også vært diskusjon i forhold til om Frelsesarmeen hadde fått fortrinn i konkurransen pga 
tilskudd fra Husbanken (uklarheter i forhold til Lov om offentlige anskaffelser).  
 
Gjennomslag for forslag/planer 
 
4. Prosjektets tiltak  (bydelsprosjektet og informa sjonsprosjektet bruker egen 
tilpasset redigering) 

Benevnelse (fylles ut for hvert tiltak) 
Tiltaket H 25 er beskrevet under oppsummering.  
 
Beskrivelse fra  tiltaksbeskrivelsen. 
Brukergruppe 
Finansiering av boligene 
 
Driftskostnader 
Bruk av Husbankens ordinære ordninger. 
Kontraktsform etter husleieloven – Husleielovens § 11-2.  
 
Erfaringer: 
Bostabilitet – (Her benyttes oppsummert brukerdokumentasjon.) 
Tiltaket har pr. 26.11.04 5 beboere, 1 ubehandlet søknad, og 3 vurderingssamtaler hvor søknad 
avventes da de er aktuelle kandidater for tiltaket, det jobbes i forhold til overflytting av 4 beboere fra 
Fretex elevator § 12-soningen. I tillegg har Benz-prosjektet i Mar-Øst meldt behov for flere boliger, 
det er inngått intensjon om å lage en klar avtale ifht dette på nyåret da prosjektets økonomi er klar.  
 
5 beboere har flyttet ut.  
2 beboere har flyttet til lavterskeltiltak pga at sosialsenteret ikke har godtatt overføring til annen leil 
hvor det er akseptabelt med rus. Begge har fått tilbud av Frelsesarmeen om annet tiltak/bolig.  
1 beboer ble tilbakeført til behandlingsinstitusjon pga tung psykisk lidelse, og behov av 
døgnbemanning.  
1 beboer har flyttet til rehabiliteringssenter i kommunen i påvente av behandlingsplass på Veiviser`n.  
1 beboer døde av overdose rett etter innflytting og overføring fra behandlingsinstitusjon.  
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Mediaomtale – Ikke omtalt i media.  
 
Naboforhold – Ingen problemer i forhold til naboer.   
Oppfølging – faglig innhold, hyppighet, individuell/felles.  
Tiltakets videreføring etter prosjektperioden- H 25 er etablert som et fast tiltak, avdeling under 
Heimen bo- og treningssenter.  
 

5. Plan for å motvirke og forebygge bostedsløshet . (Gjelder kommunene) 
Kommunens arbeid – kortfattet om innhold og konklusjoner. Planen, de dokumenter som planen 
består av skal følge som vedlegg. 

 

6. Andre tiltak/Utredninger som prosjektet har frem brakt 
Eks. Informasjon, kompetanseheving, arbeidsdelinger, lokale evalueringer  
Nei 

 

7. Utvikling av andre tiltak for bostedsløse parall elt med prosjektperioden 
Eks Botiltak, samarbeidstiltak som ikke har vært i regi av prosjektet.  
Prosjekt BoSatt: 
Et 3-årig prosjekt som skal utvikle modell og metode for individuell booppfølging i satellittleilighet. I 
tillegg ønsker dette prosjektet å tilby oppfølging av brukere som bor i kommunale boliger. Formålet 
med prosjekter er å utvikle et tiltak som kan medvirke til at brukerne kan bo og fungere optimalt i 
egne (eide og leide) boliger.  
 
Prosjektleder for dette prosjekter er Heidi Bjøntegaard.  

 

8. Arrangementer i prosjektets regi. 
 

 

9. Prosjektets økonomi 
Statlige midler: 0 
Kommunale midler: 0 
Sannsynlig overføring til 2005: 0 
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10. Prosjektets nytteverdi  
Metodeutvikling: 
Modellutvikling: Det er utviklet modell og beskrevet metode for hvordan FRIO jobber.  
 
Kompetanseheving - tre ansatte har gjennomført videreutdanning i boligsosialt arbeid. To av de jobber 
fremdeles i FRIO og kan bistå ved tilsvarende prosjekter i Frelsesarmeen. De har allerede bistått ved 
oppstart av planlegging av lignende tiltak i Bodø.  
 
Nye samarbeidspartnere: 
Fretex elevator; Det er inngått et samarbeid med § 12 – soningen ved Fretex elevator. Ved endt soning 
har deres klienter det svært vanskelig med å etablere seg i en ordinær bolig, og for svært mange er 
ettervern en forutsetning for at de skal klare seg. Disse menneskene får fortsette å jobbe på elevator 
dersom de ikke har fått jobb i ordinære bedrifter. De har følgelig egen inntekt, og det har vist seg svært  
vanskelig å få sosialtjenesten til å dekke utgifter til ettervern. Til tross for at H 25 ikke har midler til å 
dekke inn tapet, har Fretex elevator fått muligheten til å disponere 4 plasser ved tiltaket uten at 
oppfølgingstjenesten blir dekket. Dette for å kunne dokumentere dette behovet, og bevise at de kan 
klare seg med et etablert ettervern/oppfølgingstjeneste.  
 
MAR-ØST (Benz-prosjektet); Avdelingsleder har inngått en dialog med leder av Benz-prosjektet ved 
Metadonsenteret i Oslo. De vil gjerne inngå et samarbeid i forhold til sine brukere som er stabilisert på 
metadon, men som har såpass store psykiske problemer at de må få foreskrevet benzodiasepiner i en 
overgangsfase for å klare seg. Frem til i dag, har det vært vanskelig å finne egnede botilbud til denne 
gruppen. De er også avhengig av en etablert oppfølgingstjeneste.  
 
Manifestsenteret (Avdeling under tøyen DPS);  
Tiltaket har hatt et nært samarbeid med Manifestsenteret ved utflytting av deres brukere til ordinære 
boliger med oppfølgingstjeneste. Dette er en institusjon for mennesker med 
dobbeldiagnoseproblematikk, rus og psykisk lidelse.  
 
Friomsorgen (TOG); 
Vi har omkring noen av våre brukere etablert et godt samarbeid med Friomsorgen og TOG (tiltak 
overfor gjengangere). Dette gjelder de som skal sone en dom i frihet, eller de som har blitt løslatt på 
2/3 tid med vilkår om oppfølging av Friomsorgen. Det anses viktig at disse menneskene får et adekvat 
botilbud, og ikke blir plassert på døgnovernattingssteder. Det har vist seg vanskelig for dem å etablere 
seg på det ordinære boligmarkedet.   
 
Fokus på fagområdet 
Har den tverrfaglige forankring hatt ringvirkninger. 
Har investeringer i tiltak for bostedsløse økt: Ja, har utviklet prosjekt BoSatt parallelt med tiltaket 
knyttet opp til Prosjekt bostedsløse. Det skal på nyåret lyses ut en stilling som prosjektleder for 
utvikling av et lavterskel arbeidstreningstiltak i samarbeid med Fretex. Oslo kommune har gitt et 
tilskudd på 2 mill til dette prosjektet.  
 
Positive og negative erfaringer som andre kommuner kan bruke. 
Samarbeidspartnere (i kommunen) bør innlemmes i prosjekter på planleggingsstadiet. Få muligheten 
til å komme med innspill, og på denne måten delta aktivt i utformingen av tiltak, slik at de tilpasses 
kommunens behov/etterspørsel.  
 

Vedlegg. 
Delrapporter: Kort rapport om dokumentasjon ifht markedsføring og henvendelser. 
Utredninger:  
Mediaklipp 



 
 

 6 

 


