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FORORD 
 
Kirkens Sosialtjeneste har vært involvert i boligsosialt arbeid siden 2002. Etter hvert som det 
boligsosiale arbeidet i organisasjonen har vokst, har det blitt et behov for å samle og utvikle denne 
kompetansen.  
 
Bakgrunn 
Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste inngikk i 2008 en samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011). Ett 
av målene for samarbeidet er å utvikle organisasjonens kompetanse på feltet. Denne håndboken er 
ment å veilede ansatte som arbeider med boligsosialt arbeid, eller som ønsker å starte opp. Den tar 
for seg hvordan Kirkens Sosialtjeneste ønsker å arbeide lokalt og nasjonalt for å nå målsettingen i 
prosjektet ”Bo for livet”: ”Komme fram til en modell for etablering og oppfølging i bolig med særlig 
fokus på brukermedvirkning, frivillighet og et godt samarbeid mellom en frivillig organisasjon og 
kommunen”. Håndboka inneholder blant annet: Rutiner for internt rapportering, maler for 
prosjektbeskrivelse/plan og forklaring av ansvarsforhold i organisasjonen. Videre finner du maler til 
hvordan skrive søknad, rapportering, maler og tips til oppfølging av den enkelte, prosjektorganisering, 
litteraturtips og gode eksempler som kan inspirere. Håndboka skal være et ”levende dokument” som 
oppdateres av seksjon oppfølging på hovedkontoret minst én gang i året. Den er en viktig del av ”Bo 
for livet” sine sider på intranett, og håndboka inneholder mange linker til dokumenter som ligger ute på 
intranettet. Håndboka legges også ut på Kirkens Sosialtjeneste sine hjemmesider. 
 
Visjon og kjerneverdier  
”Det finnes alltid muligheter” - det er visjonen som alle i Kirkens Sosialtjeneste strekker seg etter til 
enhver tid. Organisasjonen har også valgt fire kjerneverdier som skal prege alt som skjer i 
organisasjonen: Respekt, Kompetanse, Dristighet og Håp. Visjonen og kjerneverdiene ligger til grunn 
for all tenking, også innenfor det boligsosiale feltet i organisasjonen.  
 
Faglig grunnlag 
Arbeidet i Kirkens Sosialtjeneste preges av en tenking der vi arbeider med ”hele mennesket”. I seksjon 
oppfølging gir dette seg uttrykk gjennom å fokusere på helhetlig oppfølging av deltakerne med 
bakgrunn i rus og/eller kriminalitet. Da fokuserer vi på åtte livsområder: Bolig, fritid, arbeid/utdanning, 
sosialt nettverk/ sosial fungering, økonomi, psykisk helse, fysisk helse, holdninger/ verdier. Det 
utarbeides et fagdokument for oppfølgingsarbeidet i organisasjonen, som også dette dokumentet skal 
ha som grunnlag. I tillegg skal prosjektet ”Bo for livet” i 2011 lage et eget dokument som beskriver det 
teoretiske grunnlaget for det boligsosiale arbeidet. Mens vi i det teoretiske grunnlagsdokumentet vil 
fokusere på hvorfor det boligsosiale arbeidet er som det er i organisasjonen, vil vi i denne håndboka 
fokusere på hva vi skal gjøre og hvordan. 
 
Oppbyggingen av dokumentet 
Den første delen av håndboka (del A) ser på hvordan lokale virksomheter kan drive sitt boligsosiale 
arbeid, og prosessen fra idé til implementering av et prosjekt eller drift av et tiltak. Den andre delen 
(del B) fokuserer på hvordan vi arbeider med den enkelte deltaker i det boligsosiale arbeidet. Her ser 
vi at dokumentet også kan være interessant for deltakerne/brukerne våre, i tillegg til våre ansatte. Vi 
vil derfor i neste omgang se på om, og hvordan, dette kapittelet skal utformes som en brosjyre eller 
lignende til den enkelte deltaker som har et udekket boligbehov. 
 

 
 

Oslo, 20. desember 2010 

 
 

 

signatur 

Kathrine Tveit Heggset 
Rådgiver, boligsosialt arbeid og prosjektleder for ”Bo for livet” 
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DEL A: BOLIGSOSIALT ARBEID I PROSJEKT ELLER 
TILTAK 

 
1 UTGANGSPUNKT FOR BOLIGSOSIALT ARBEID 
Utgangspunktet for opprettelsen av et boligsosialt tiltak eller prosjekt i Kirkens Sosialtjeneste er som 
regel at organisasjonen ser et behov hos en målgruppe de ønsker å gjøre noe med, eller blir kontaktet 
av en kommune som ser et behov for å starte opp et boligsosialt tiltak. Målgruppa er mennesker som 
ikke har egnet bolig og som trenger hjelp til etablering og oppfølging i bolig. Spørsmålet er om vi kan 
ta på oss et slikt oppdrag. Denne delen av håndboken vil være en hjelp til hvordan gå frem praktisk i 
forhold til de ulike fasene i utviklingen av et tiltak/ prosjekt, og si noe om hvordan Kirkens 
Sosialtjeneste sitt boligsosiale arbeid skal drives. Det er viktig å understreke at ikke alle boligsosiale 
tiltak starter opp som prosjekter, men erfaringer organisasjonen har per i dag viser at flere tiltak går 
gjennom en prosjektfase med ekstern finansiering før de går over til ordinær drift. I teksten som følger  
skilles det noen steder mellom prosjekt og tiltak og andre steder ikke, avhengig av behov. Oppstarten 
av et nytt boligsosialt prosjekt/ tiltak forutsetter at ulike elementer er på plass. 

1.1 Behovet for et godt samarbeid og forankring i kommunen  

For å få til en vellykket opprettelse av et boligsosialt prosjekt eller tiltak er et godt samarbeid mellom 
en frivillig organisasjon og en kommune helt essensielt. Det er ulik teori og ulike rapporter som viser 
hvordan dette best kan oppnås som er beskrevet i det boligsosiale teoridokumentet. Prosessen bak 
en beslutning om at det er vi som frivillig organisasjon som skal drive et prosjekt eller et tiltak 
avhenger av kommunens holdning og praksis om hvordan de samarbeider med frivillige 
organisasjoner.  

1.2 Den frivillige organisasjonen som leverandør eller som samarbeidsprodusent? 
Det er ofte ikke den frivillige organisasjonen som styrer prosessen fra en idé til opprettelsen av et 
boligsosialt tiltak/ prosjekt. Under Prosjekt Bostedsløse (2001-2004) var det derimot mer vanlig med 
samarbeid i hele prosessen fra idé til gjennomføring av et tiltak. Men i dag ser vi oftere og oftere vi at 
de frivillige organisasjonene blir betraktet som en del av en klassisk bestiller- utførermodell (se 
teoridokumentet) istedenfor en samarbeidspartner underveis i denne prosessen. Dermed blir 
organisasjoner som Kirkens Sosialtjeneste mer en ”leverandør av tjenester”, og er ikke med i like stor 
grad å legge premissene for arbeidet. Utgangspunktet kan være at kommunen gjennom kartlegging i 
”boligsosial handlingsplan” ser behovene for eksempelvis fire leiligheter for de som kommer fra 
institusjon/ fengsel som trenger oppfølging. Driften legges så ut på anbud til frivillige organisasjoner 
og/eller andre gjennom doffin, eller man henvender seg direkte til utvalgte frivillige organisasjoner. En 
slik prosess med et godt beslutningsgrunnlag og forankring fra kommunen vil øke muligheten for 
varighet i de tjenestene som blir startet opp for deltakerne. Samtidig kan dette utgangspunktet føre til 
at vi som frivillig organisasjon ikke får like stor forutsigbarhet rundt rammene som en driftsavtale gir. I 
tillegg kan vi også få mindre påvirkning på hva tilbudet skal inneholde, og det er derfor et spørsmål om 
hva vi tenker om kvaliteten på de tjenestene som tiltaket skal inneholde. I en slik situasjon må vi ut fra 
kommunens bestilling lage et tilbud i forhold til oppfølging og pris som vi synes er forsvarlig ut fra 
faglige og økonomiske hensyn.  
 
Likevel er det i en del kommuner muligheter for samarbeid underveis i prosessen, i mer eller mindre 
grad. Her kommer noen tips i forbindelse med en slik prosess: 

1.3 Tips til prosessen med å få i gang et boligsosialt prosjekt/ tiltak 
 
1.3.1 Komme fram til en god målformulering i fellesskap med kommunen  

• Når organisasjonen ser et behov og en løsning på den boligsosiale utfordringen, 
ta kontakt med kommunen i en tidlig fase for å starte en prosess. Fokuser på et 
behov for kommunens vanskeligstilte innbyggere i forhold til boligsosiale 
utfordringer og noen tanker om muligheter for samarbeid og forslag til løsninger 
på problemet. Her er tilgang på boliger er et godt ”salgsmiddel” og det må gjøres 
tanker om hva oppfølgingen skal gå ut på. 

• Finne en ”pådriver” i kommunen ved kontakt: en lokal byråkrat som ”tenner på 
ideen”, der det er gjensidig tillit mellom partene og som har gjennomslagskraft i 
forhold til å forankre ideene ”høyere opp” i systemet. 
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• Komme fram til tydelige, felles mål: Gjennom samarbeidsmøter defineres målet 
for samarbeidet før man går hver til sitt internt.  

• Det bør sikres at tiltaket er fundert i kommunens planer og ikke fordrer store 
endringer i organisasjonsstrukturen i kommunen: boligsosiale handlingsplaner 
eller ruspolitiske handlingsplaner.  

 
1.3.2 Komme fram til en god modell for etablering og oppfølging i bolig av målgruppa 
Det neste man bør gjøre er å vurdere hva tiltaket/prosjektet skal bidra med i forhold til både etablering 
i egnet bolig og oppfølging for at folk skal bli boende. Her kan det være lurt å opprette en felles 
arbeidsgruppe mellom den frivillige organisasjonen og kommunen der man i ”fellesskap utvikler en 
felles forståelse av hva tilbudet skal bestå av” (Diaforsk 07:49). Her kan man også vurdere om andre 
skal være med, eks: deltakere, frivillige, eiendomsforvaltningen i kommunen etc. 

• Kjøp eller leie av eiendom i forbindelse med prosjektet? Det finnes flere 
muligheter for eie/ leie. Sjekkliste fra eiendomssjefen i Kirkens Sosialtjeneste 
ligger her 

• Hvordan skal oppfølgingen være rundt den enkelte deltaker/ beboer for at 
personen skal klare å beholde boligen? 

• Hvordan få til bruker/deltakermedvirkning, frivillighet og et godt samarbeid med 
kommunen? Se del B for tips i forhold til disse temaene. 

• Se del B i håndboka for flere vurderinger som kan gjøres i forhold til et prosjekt og 
prosjektplan. 

1.4 Skal vi etablere et prosjekt? 

Det må gjøres en vurdering av kommunen og den frivillige organisasjon om man skal etablere et 
prosjekt eller gå videre i forhold til konkrete tiltak for å bedre situasjonen for målgruppa. Når man 
etablerer et prosjekt velger organisasjonen å overlate oppgaven til en ”egen organisasjon”. Et prosjekt 
er: ”En tidsavgrenset oppgave med en definert målsetting, avtalt budsjettramme og ressursbruk. For 
hvert prosjekt opprettes en prosjektorganisasjon som er ansvarlig for prosjektets gjennomføring og 
leveranser” (Innovasjon Norge). Da har man ofte muligheten til å søke om ekstern finansiering en 
begrenset periode hvis det er muligheter for å få tiltaket over i ordinær drift etterpå. Her er forankring 
hos kommunen helt essensielt.  
 
Et prosjekt etableres når det er: 

• En engangsoppgave 
• Et definert mål 
• Egen midlertidig organisasjon 
• Tidsavgrenset 
• Kompleksitet og tverrfaglighet. 

 
1.4.1 Svar: Ja- søknad om midler til et prosjekt: 
a) Lage en god prosjektbeskrivelse/prosjektplan m/ budsjett 
For å bringe prosjektet fra en idé til å bli en realitet, må det skrives en prosjektbeskrivelse. Den er 
bakgrunnsteppet for søknader, for informasjonsarbeidet og et styringsdokument i prosjektet. 
Prosjektplanen er et verktøy for hvordan målet i prosjektet skal nås. En fullverdig prosjektbeskrivelse 
er ikke alltid nødvendig før man søker om midler til en forstudie eller et forprosjekt, men noen punkter 
må være tatt med.  

• Malen for en fullverdig prosjektbeskrivelse i Bo for livet ligger her. Malen innholder 
tips til hvordan man bør gå frem for involvering av ulik type kompetanse (eks. 
bruker/deltakerkompetanse) og undersøkelser underveis. Se punkt 2 for mer 
informasjon om prosjektet som arbeidsform, og for mer informasjon om ”Bo for livet 
modellen” se også del B. 

• Det må herunder skrives et søknadsbudsjett som justeres etter svaret på søknaden 
kommer.  

• Husbanken har utviklet en egen prosjektmodell i forhold til etablering og 
gjennomføring av et prosjekt fra start til slutt. 

o Mal på en kortfattet prosjektbeskrivelse, samt ulike tips i forhold til 
prosjektarbeid (inkludert Husbankens prosjektutviklingsmodell) og mal på 
budsjett i et prosjekt ligger her 

 
Intern rutine ved utforming av prosjektbeskrivelse/ tiltaksbeskrivelse m/ budsjett 

• Rådgiver i seksjon oppfølging på hovedkontoret skal kontaktes når 
det foreligger en problemstilling man ønsker å gjøre noe med. 
Rådgiver er da en sparrepartner i utarbeidelsen av prosjektet eller 
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tiltaket. Dette gjelder først i idéfasen, gi informasjon om maler, 
søknader, etc.  

b) Få en samarbeidsavtale med kommunen  
I forkant av en søknad bør man skrive en samarbeidsavtale med kommunen som forplikter 
samarbeidet mellom organisasjonen og kommunen i prosjektet. Dette bedrer muligheten til å få 
prosjektmidler særlig fra statlige institusjoner som Husbanken og Fylkesmannen/ Helsedirektoratet. 
Samtidig er dette et viktig ledd i å forplikte begge organisasjonene som eiere av prosjektet. Å definere 
kommunene som eier av et prosjekt kan styrke eierforholdet kommunen har til prosjektet og hjelpe til i 
forhold til forankring og videreføring av prosjekter til ordinær drift i en senere fase. 

• Malen for samarbeidsavtale legges ut på http://kiso.s-ks.no 
 
Lage en plan for lobbyarbeid: For å sikre forankring på politisk og administrativt toppnivå i kommunen 
trengs det lobbyarbeid tidlig i prosessen. Ikke minst er dette viktig for å sikre varighet i tiltaket og ikke 
nedleggelse etter endt prosjektperiode.  

• Tips til lobbyarbeid inn mot kommunen legges ut på: http://kiso.s-ks.no. 
 
 
1.4.2 Svar nei (tiltaket som ordinær drift):  
En tiltaksbeskrivelse:   Når man starter opp ordinære boligtiltak (som ikke er prosjekter) skal det også 

utarbeides en beskrivelse av tiltaket som rådgiver skal kvalitetssikre.  
Mal for en tiltaksbeskrivelse for et boligtiltak med oppfølging skal legges ut her 
 

Budsjett:                       Mal på budsjett i et boligtiltak (med ulike antall ansatte) finnes her 
 

 
Driftsavtale:  For å gå i gang med et boligtiltak, bør en ha en driftsavtale med kommunen 

som sikrer trygg drift. Dersom prosjektet inkluderer investering i eiendom, bør 
tidsperspektivet være lengre enn et enklere prosjekt. Noen kommuner har 
kultur for å inngå langsiktige avtaler, mens andre vil ha driftsavtaler basert på 
årlige bevilgninger. Avtalen må sikre en rimelig bemanning ift. tiltakets 
størrelse og hvilken målgruppe tiltaket skal ha. Det er vanskelig å angi hvor 
lang avtale vi bør ha for å gå i gang med et boligtiltak. Men dersom vi kjøper 
eventuelt bygger boliger bør vi søke å ha minst 4-5 års avtale.  
 

Avtalen bør også regulere hvem som har ansvar for: 
a. Oppfølgingsansvar for bruker 
b. Inntak – hvem som har plasseringsansvar. Hvilke muligheter boligtiltaket 
skal ha for å prioritere mellom ulike brukere, og hvordan en skal håndtere 
situasjoner der en leietaker ikke passer inn i et tiltak.  
c. Rutiner for utkastelse ved feil målgruppe, manglende betaling fra beboer 
etc. 
d. Økonomisk ansvar for ubenyttede boliger. Dette punktet vil blant annet 
være avhengige av pkt. b og c ovenfor.  
e. Skadeverk på eiendommen. Hvilket ansvar har kommunen dersom 
leietaker skader boligen. 
f. Oppfølgings-, og evalueringsmøter 
g. Rapportering av virksomheten.  

 
• Mal på driftsavtale i boligtiltak ligger her 
 
 

1.4.3 Vurdere om organisasjonen skal starte opp et boligsosialt prosjekt eller tiltak. 
Før Kirkens Sosialtjeneste søker om midler til å starte opp et konkret prosjekt eller inngår en avtale 
om drift av et boligtiltak er det flere faglige, økonomiske og administrative vurderinger som bør gjøres 
av organisasjonen. Det lokale og sentrale ledd i organisasjonen bør vurdere om det ut fra de rammene 
man vet på dette tidspunktet er mulig å drive boligsosialt arbeid ut fra organisasjonens visjon og 
verdier og faglige grunnlag (se teoretisk grunnlagsdokument, boligsosialt arbeid 2011). Dette gjelder 
særlig sistnevnte da man ikke har noe prosjektfase å prøve ut ulike måter å gjøre det på men går 
direkte på varig drift av et tiltak. I et prosjekt vil ofte ikke alle rammene være fastlagt før man søker om 
midler og man får ikke gjort alle vurderingene før i en forprosjektfase. 
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Sjekkliste for oppstart av et prosjekt/ tiltak: 

1. Finnes det stor grad av enighet om å starte opp tiltaket mellom organisasjonen og kommunen 
på flere nivåer, og ser kommunen for seg varighet i forhold til samarbeid med oss som frivillig 
organisasjon? 

2. Er det tydelighet i hvordan man skal samarbeide med kommunen på tiltaks og individnivå: er 
det skriftlige og muntlige rapporteringer underveis og gode strukturer på plass for å ivareta 
den enkelte?  Samarbeidsavtale/driftsavtale kan regulere dette. 

3. Er det en tydelig målgruppe for tiltaket og tydelighet rundt hva oppfølgingen skal gå ut på? 
Skal stå i en tiltaksbeskrivelse. 

4. Er det en klarhet rundt hvordan man skal bestemme hvem som skal bli deltakere/beboere? 
Skal stå i en tiltaksbeskrivelse. 

5. Har tiltaket en strategi for deltaker/ brukermedvirkning for å utforme tjenestene? Skal stå i 
prosjekt/ tiltaksbeskrivelsen 

6. Har tiltaket en strategi for bruk av frivillige i oppfølgingen? Skal stå i prosjekt/ 
tiltaksbeskrivelsen. 

7. Kan tiltaket sikre egnede boliger for målgruppen som er mulige å beholde? 
8. Har tiltaket forsvarlige økonomiske rammer til god og fleksibel oppfølging av deltakerne i 

prosjektet? Der man søker tilskuddsmidler må en ny vurdering i forhold til de økonomiske 
rammene gjøres etter man har fått svar på søknaden. 

1.5 Hvor kan jeg søke om midler til boligsosiale prosjekter? 
Det finnes ulike støtteordninger man kan benytte seg av dersom man vil starte opp et boligsosialt 
prosjekt. Eksemplene under viser de stedene man kan søke om midler både til etablering i egnede 
boliger, altså kjøp av boliger for enkeltpersoner/ kommuner og organisasjoner og til oppfølging rundt 
boligsituasjonen. 
  
1.5.1. Husbanken  
Kompetansetilskuddet 
Kompetansetilskuddet skal bidra til å heve kompetansen på det bolig- og bygningspolitiske området. 
Tilskuddet kan blant annet benyttes til samarbeids- og utviklingsprosjekter i arbeidet med å forebygge 
og bekjempe bostedsløshet. I samarbeid med kommunene kan Kirkens Sosialtjeneste søke om 
kompetansetilskudd fra Husbanken for å heve kompetansen på det bolig- og bygningspolitiske 
området. Søknad sendes det nærmeste regionkontoret.  
Retningslinjer for 2010: 

o Kunnskapsutvikling om bustadsosialt arbeid gjennom forsking, utgreiing og 
forsøksprosjekt 

o Bustadsosial planlegging og gjennomføring av bustadsosial politikk i kommunane 
o Formidling av kunnskap, gode eksempel, planleggingsverktøy o.a. til aktørane på 

bustadmarknaden 
o Kunnskapsutvikling om bustadmarknaden og offentleg bustadpolitikk 
o Husbanken kan ikkje gje tilskot til å løyse lovpålagte oppgåver i kommunane eller som 

generell driftsstøtte til organisasjonar og liknande. 
o Mer informasjon om kompetansetilskuddet finner du på Husbankens nettsider.   

 
Kjøp av boliger 
Når organisasjonen vurderer kjøp av egne boliger til boligsosiale prosjekter/ tiltak eller skal se på 
hvordan enkeltpersoner kan kjøpe boliger er følgende ordninger viktige å merke seg: 
 
Boligtilskuddet:  
Tilskudd til oppføring eller kjøp av utleieboliger. Både kommuner og andre juridiske personer slik som 
frivillige organisasjoner/ stiftelser kan søke om tilskudd til oppføring eller kjøp av utleieboliger til 
husstander med svak økonomi. Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for 
vanskeligstilte på boligmarkedet, og utgjør 20-40 prosent av kjøpesummen blant annet avhengig av 
oppfølgingstjenester rundt boligtilbudet. 
Husbanken kan gi boligtilskudd til prosjekter som bidrar til: 

• boligtiltak for bostedsløse, rusmisbrukere, flyktninger, funksjonshemmede og andre 
spesielt vanskeligstilte 

• at husstander som har skaffet seg en nøktern bolig settes i stand til å holde på den 
gjennom nødvendige tilpasninger/utbedringer og eventuell refinansiering 

• at borettslag og sameier kan heve kompetansen for å fremme tilgjengelighet og miljø i 
egen boligmasse 

• å øke antallet av egnede utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet 
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• Les mer på Husbanken sine sider 
 
Grunnlån 
Husbanken har også ordninger slik at vi som en stiftelse/ frivillig organisasjon kan søke på for å kjøpe 
eller bygge utleieboliger til vanskeligstilte. 

• Grunnlånet skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterande bustader, 
finansiere bustader til vanskelegstilte og husstandar i etableringsfasen og sikre nødvendig 
bustadforsyning i distrikta. 

• Grunnlånet kan nyttast til nye bustader, utbetring av bustader, ombygging av bygningar til 
bustader, og kjøp av nye og brukte utleigebustader.  

• Privatpersonar, utbyggjarar, bustadbyggjelag, burettslag, kommunar, fylkeskommunar, 
selskap og stiftingar kan søkje om grunnlån. 

Mer informasjon ligger her 
 
Individuelle støtteordninger 
Det er viktig å se på hvordan Husbankens individuelle støtteordninger kan virke inn på 
prosjektet/tiltaket når man ser på muligheten for å få folk inn i egnede boforhold og beregne 
økonomien rundt prosjektet/ tiltaket. Av Husbanken sine ordninger er bostøtten viktig sammen med 
startlånet. Mer informasjon om dette finnes i del B av håndboka. 
 
1.5.2  Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Tilskudd til boligsosialt arbeid: midler til oppfølgingstjenester i bolig. Dette er midler som kun 
kommunene kan søke via Fylkesmannen, men som de kan bruke inn mot vårt arbeid ved et tett 
samarbeid. Det er viktig med sterk forankring hos kommunen der det ligger en mulighet til videreføring 
av prosjekter i ordinær drift. Søknadsfrist er som regel i midten av februar. Mer info ligger her 
 
1.5.3 Helsedirektoratet 
Man kan søke om midler til ”frivillig arbeid for personer med rusmiddelproblemer og prostituerte” 
(statsbudsjettets kap. 763, post 71). Dette er midler som søkes på til driften av oppfølgingssentrene 
hvert år. Her kan man også søke om støtte til boligsosiale prosjekter og tiltak. Søknadsfrist er 1. 
desember. Mer info ligger her 

Tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2010 (statsbudsjettet kap. 763 post 61) (Helse- og 
omsorgsdepartementet).  Alle landets kommuner kan søke om tilskudd, og søknaden går via 
Fylkesmannen. Søknadsfrist er som regel midten av februar. Tilskuddsordningen inngår i 
Opptrappingsplanen for rusfeltet ( 2007-2010) hvor det overordnete målet er å redusere de negative 
konsekvensene som rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Som midler til boligsosialt 
arbeid kan ikke frivillige organisasjoner søke direkte men kommunen kan søke om midler til et 
samarbeid. Mer info ligger her 
 
1.5.4 Kommunen  
Flere kommuner har midler de utlyser hvert år som frivillige organisasjoner kan søke på til ulike formål. 
Følg med på din kommunes hjemmeside.  
 
1.5.5 Helse og Rehabilitering 
Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av 27 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler 
overskuddet fra Extra-spillet. Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter. Kirkens 
Sosialtjeneste er godkjent som søkerorganisasjon. 
Endelig søknadsfrist er 15.juni, men hovedkontoret samler inn søknader og kvalitetssikrer disse i god 
tid. Informasjon om søkerprosessen sendes ut til virksomhetsledere i januar hvert år. Søknadsskjema 
og kriterier ligger her 
 
1.5.6 Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen 
Justisdepartementet kan gi tilskudd til organisasjoner som yter frivillig innsats til domfelte under 
straffegjennomføring, heriblant arbeid med å tilrettelegge under soning for en god bosituasjon ved 
løslatelse. Ved tildeling av midler vil det bli lagt vekt på at tiltaket bidrar til å fremme 
kriminalomsorgens hovedmålsetting og et langsiktig samarbeid med Kriminalomsorgens regioner. 
Søknadsfrist er som regel i desember året før. Mer informasjon finnes her 

1.5.7 Lokale kompetansesentre for rusfeltet 
Rusfeltet er delt inn i ulike kompetansesenter. Hvert kompetansesenter har sitt regionale 
ansvarsområde, der de har ansvaret for lokal forebygging i kommunene. Sentrene har god oversikt 
over midler å søke på i de ulike regionene. 
Les mer her om Øst-Norsk kompetansesenter (med link til de andre sentrene):  
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1.5.8 Fond/ Legater: 
Sparebankstiftelsen (søknadsfrist 15.februar og 15.september): her 
Gjensidigestiftelsen (søknadsfrist 15. september): her 
Storebrandstiftelsen: her 
Anders Jahres humanitære fond: her 
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering (søknadsfrist 1. juni): her 
  
1.6 Intern rutine; Fullføre prosjektbeskrivelse og søknad om midler  
Rådgiver i boligsosialt arbeid ved hovedkontoret skal kontaktes underveis i utarbeidelsen av 
prosjektbeskrivelsen og prosjektsøknaden for å kunne komme med innspill.  
Rådgiver på hovedkontoret skal godkjenne alle søknader som sendes om midler i forbindelse med 
boligsosialt arbeid. 
 

2. NÅR PROSJEKTET/ TILTAKET ER EN REALITET  

2.1 Rammene for prosjektet fastlegges 
Når man har fått svar på søknad om midler eller en bekreftelse på at vi skal drive tiltaket, må man få 
på plass de endelige økonomiske og organisatoriske rammene for hvordan prosjektet/ tiltaket skal 
drives. 
 
2.1.1 Revisjon av prosjektplan og inngåelse av samarbeidsavtaler 
Når man har fått svar på søknaden om prosjektilskudd er det viktig å revidere prosjektplanen og dets 
aktiviteter (hovedtiltak, aktiviteter og milepælsplan) ut fra de forutsetningene som nå foreligger.  
 
Økonomiske vurderinger man bør ta kan være:  

• Fikk vi alt vi søkte om? - ”Plan B”? 
• Revisjon av budsjett 
• Kontakt med støttegiver 
• Økonomirapporter underveis til støttegiver  
• Regnskap 
(Kilde: LNU) 

 
2.1.2  Samarbeidsavtaler 
Inngå samarbeidsavtale med kommunen og inngå også eventuelt med andre samarbeidspartnere.  
Dette kan være kriminalomsorgen og behandlingsapparatet der det er naturlig. Vær tydelig på 
ansvars- og rollefordeling.  

• Mal for samarbeidsavtale med Kriminalomsorgen på regionnivå ligger her 
• Eksempel på vedlegg til avtale med Kriminalomsorgen på fengselsnivå fra Jarlegården 

oppfølgingssenter ligger her 
 

 
2.1.2 Lage en plan for lobbyarbeid inn mot kommunen. 
Forankring av et boligsosialt prosjekt eller tiltak i forhold til kommunen er helt nødvendig. Her må man 
tenke både på det politiske og administrative nivået. Spesielt er dette viktig for å sikre at man kan 
jobbe for å få inn tiltaket inn i ordinær drift som en del av kommunens budsjett etter en viss periode. 

• Tips til lobbyarbeid vil etter hvert bli lagt ut her  
 

2.2 Avklare roller til prosjektansvarlig og prosjektleder 
2.2.1 Hva er prosjektansvarlig/ prosjektleder? 
Prosjektansvarlig er ”styreleder” i prosjektorganisasjonen og har ansvar for prosjektets utvikling. Sørge 
for at det følger de målene og planene som er satt. Dette er typisk en virksomhetsleder i vår 
organisasjon. Skal sørge for at eierens interesser blir fulgt opp.  
 
Prosjektleder er delegert myndighet for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektleder er ansvarlig for å 
sikre at prosjektmålet nås. 
 
2.2.2. Rekruttering av prosjektleder: Hva er viktig å tenke på? 

• Kompetanse: både teoretisk og praktisk i forhold til brukergruppa 
• Personlige egenskaper: motiverende, utadvendt, team, lyttende 
• Evne til å lede medarbeidere 
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• Evne til å håndtere interessenter 
• Evne til å arbeide med brukergruppa 
• Evne til å drive lobbyarbeid 
• (Kilde: LNU) 

 
2.2.3. Prosjektleders ansvarsområder 

• Planlegging 
• Organisering og teambygging 
• Oppfølging og kontroll 
• Kommunikasjon 
• Delegere 
• Ta beslutninger 
• Stresshåndtering og problemløsning 
• Rekruttering 
• Veiledning 

 
Maler på utlysning av stilling, ansettelsesavtale, stillingsbeskrivelse etc finnes her 

2.3. Prosjektorganisering 
2.3.1. Styringsgruppe 
Styringsgruppe etableres ved behov. Styringsgruppen består vanligvis av ledere fra 
basisorganisasjonen som har myndighet til å ta en aktiv part i beslutninger vedrørende styring av 
prosjektet, og som kan sikre at prosjektet får den nødvendige lederstøtte. Styringsgruppa ledes av 
prosjektansvarlig (som regel virksomhetsleder) og den nødvendige kompetanse den trenger for å 
styre prosjektet er avgjørende for utvelgelsen (overordnet ansvar). Prosjektleder har møteplikt men er 
ikke medlem av styringsgruppa. Det kan være viktig å ha med eiere av prosjektet, for eksempel ledere 
fra kommunen, for å sikre deres interesser. Sentrale samarbeidspartnere kan være med hvis man 
ønsker at de skal ha en ”ledende rolle”. 

 
2.3.2 Prosjektgruppe 
Prosjektgruppe etableres. Prosjektgruppen ledes av prosjektleder og er de som gjennomfører 
prosjektet sammen med prosjektleder. Sentrale samarbeidspartnere og fagpersoner i organisasjonen, 
kommuner, deltakere med mer er viktige her. Se del b punkt 5.9 i forhold til deltaker/ 
brukermedvirkning i prosjektgruppa. 
 
2.3.3 Referansegruppe 
Referansegruppe etableres ved behov. Dette er en uformell gruppe bestående primært av 
fagpersoner som er viktige for å prøve ut prosjektets ideer eller muligheter. Gruppa gir råd og er 
ressurspersoner for prosjektleder. Denne gruppa er ikke nødvendig å ha med ettersom ofte 
prosjektgruppa har noe av samme funksjonen. Ofte blir deltakere en del av denne gruppa, men det er 
mer reell medvirkning å være i en prosjektgruppe. 

2.4 Kommunikasjon og profilering rundt et boligprosjekt 

For å sikre støtte til prosjektet hos oppdragsgiver, naboer og i offentligheten er det viktig med en 
kommunikasjonsstrategi. Vi har bevisst brukt ordet kommunikasjon og ikke informasjon, fordi vi vil 
signalisere at det legges opp til en toveis kommunikasjon og ikke enveis informasjon.  
 
Kommunikasjon i planleggingsfasen 
Det er viktig at informasjonen som oppdragsgiver og Kirkens Sosialtjeneste gir om boligprosjekter til 
innbyggere, naboer og andre er samstemt og lik. Prosjektleder avklarer om han skal være koordinator 
for informasjon til naboer, politi, media, utad mot publikum og mellom de kommunale enheter som er 
berørt, eller om det er oppdragsgiver som skal ha koordineringsansvaret.  
 
Hva vi ikke skal informere om 
Kirkens Sosialtjeneste skal ikke gi informasjon om enkeltmenneskers situasjon og deres 
problemer. Deltakerne i boligprosjektene har like stor rett til vern om sitt privatliv som alle andre.  
Taushetsplikten som alle ansatte er underlagt hjemler dette. Det vil imidlertid ofte oppstå et 
krysningspunkt mellom taushetsplikten og informasjonsplikten. Det skal alltid være taushetsplikten og 
vernet om enkeltindivider som skal veie tyngst.  
 
Internett 
Prosjektleder sørger for at det til enhver tid ligger korrekt informasjon om boligprosjektet på Kirkens 
Sosialtjeneste sine hjemmesider, på intranett og hos eventuell oppdragsgiver.  
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2.5 Kommunikasjon rundt oppstarten av et boligtiltak (samlokaliserte leiligheter) 
 
2.5.1 Ekstern kommunikasjon i planleggingsfasen 
Naboer  
Tiltaksleder/virksomhetsleder ber kommunen informere om deres ansvar for alles velferd og alles rett 
til å bo, og be dem presisere ønsket om gode naboforhold og gode boforhold for alle. Enten i form av 
et brev eller kort brosjyre – alt etter hva de har av materiell fra før. Dette sendes til naboer og andre 
berørte parter så tidlig som mulig etter at planleggingen har startet. Det skal informeres om 
målgruppe, antall boliger, at det er bemanning stasjonert i boligen eller som ambulerende tjenester og 
bemanningsstørrelse. Dette vil også forklare den økte bilkjøringen og parkeringsbehovet etablering av 
boligene vil medføre. Informasjonen gis i brev sammen med eventuell brosjyre, og sendes til naboer 
og andre berørte parter så tidlig som mulig etter at planleggingen har startet. 
 
Tiltaksleder sender invitasjon om informasjonsmøte til aktuelle naboer, borettslag og øvrige 
omgivelser tidlig i prosessen. Be oppdragsgiver (kommunen) stille med en representant fra aktuell 
enheter (Bolig- og byfornyelseskontoret, Helse- og velferd). Inviter også en representant fra politiet. 
Tiltaksleder er møteleder.   
 
Internett 
Prosjektleder sørger for at det til enhver tid ligger korrekt informasjon om boligtiltaket på Kirkens 
Sosialtjeneste sine hjemmesider, og hos eventuell oppdragsgiver.  
 
Lokale medier 
Inviter den største lokalavisen til boligen og start en medieoffensiv. Bestem deg for en vinkling: knyttet 
opp til aktuell verdidebatt i avisen? Til Soria Moria og samarbeidet med oppdragsgiver for å få til bolig 
for alle? For å skape en verdidebatt? For å knytte til dere frivillige? 
 
2.5.2 Eksternt: ved innflytting  
Tiltaksleder sørger for at naboene skal ha navn på en ansatt som skal være kontaktpersonen mellom 
naboer, beboere og kommunen. Her kan de kan henvende seg med spørsmål eller problemer knyttet 
til boligen(e). Inviter naboer og lokalavisen til ”Åpent hus” ved etablering av et boligtiltak før deltakere 
og bemanning flytter inn, og la dem se boligen(e) og informer mer om prosjektet. 
 
2.5.3 Eksternt: etter innflytting 
Tiltaksleder vurderer behovet for jevnlige møter med naboer, eventuelt borettslagsstyret/vel-styret. 
Vurder i hvert tilfelle betydningen av å ha politiet med på informasjonsmøtene.  
 

3. IVERKSETTING AV PROSJEKTET/ TILTAKET 

3.1 Husbankens prosjektutviklingsmodell og andre maler og tips 

I forhold til prosjektgjennomføring, rapportering, endring og revisjon ligger tips og maler ute på 
intranett her 
 
Kurs i prosjektgjennomføring (LNU). Tips fra dette kurset ligger her 

3.2 Bo for livet 

Prosjektleder/ tiltaksleder skal sørge for å legge til rette for, og planlegge aktiviteter for å sikre 
deltakermedvirkning, frivillighet og et godt samarbeid med kommunen etter fokuset i ”Bo for livet” 
Se del B, punkt 7 for mer informasjon om dette. 

3.3 Rapportering underveis 
For å sikre godt samarbeid med oppdragsgiver og sentrale samarbeidspartnere er det viktig med god 
kommunikasjon og rapporteringer om framgangen i arbeidet. 
 
Eksternt:  

• Skriftlig rapportering til oppdragsgiver/e: Husbanken, Helsedirektoratet, kommunen etc 
Skriftlige rapporter om status for tiltaket og framdrift for et prosjekt blir som regel bare 
etterspurt én gang i året. Dette står i tilskuddsbrevet.  

• Løpende rapportering til samarbeidspartnere: for å holde interessentene oppdaterte er det 
viktig med løpende rapportering både skriftlig og muntlig (gjennom gruppene og ellers ved 
behov). Det viktigste er å gi én eller flere sentrale personer i kommunen jevnlige 
oppdateringer til både skriftlig og muntlig. I tillegg er det viktig å ha en god uformell dialog hele 
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veien gjerne med flere personer i kommunen slik at kontakten ikke blir så sårbar og 
personavhengig. 

• Brukerundersøkelser: for å sørge for at tiltaket samsvarer med deltakernes behov er det viktig 
med brukerundersøkelser underveis.  

 
Internt: 

• Skiftlig rapportering til rådgiver på hovedkontoret for en felles rapportering til Husbanken 
nasjonalt og andre interessenter.  

• Muntlig rapportering/erfaringsutveksling via prosjektgruppa til Bo for livet og i andre fora for 
Kirkens Sosialtjeneste. 

• Oppdaterte internett og intranettsider med informasjon om prosjektet/tiltaket 
 

4. AVSLUTNING AV PROSJEKTET 
Når et prosjektarbeid nærmer seg slutten er det viktig å få evaluert prosjektet for å se på resultatet. 
Det er også viktig å jobbe for videreføring av prosjektet der det har vist seg vellykket.  

4.1 Prosjektavslutning 

Ved prosjektavslutning må det alltid skrives en sluttrapport. Her må man kontakte 
oppdragsgiver for mal eller punkter som skal være med. Dette varierer.  
For prosjekter finansiert av Husbankens finnes det ikke en egen mal for dette, men her er 
noen tips: 

• Ta utgangspunkt i prosjektplanen: hva har man lykkes med/ ikke lykkes med i løpet av 
prosjektperioden? Hvilke mål er nådd og hvilke er ikke nådd, hvorfor/ hvorfor ikke og 
hva har man lært? Dette blir en intern evaluering av prosjektet. 

• Hvordan har prosjektet utviklet seg (ikke faglige vurderinger)? En mal for en slik 
sluttrapport ligger her. I tillegg må man da skrive en egen faglig sluttrapport eller 
integrere denne i den felles sluttrapporten. 

• Interne sluttrapporter fra boligsosiale prosjekter ligger her 
• En sluttrapport skrevet til Husbanken  fra prosjekt Fri, Bymisjon i Drammen ligger her 

4.2  Ekstern evaluering 

• Prosjekter som får kompetansetilskudd fra Husbanken kan søke om noe midler til å evaluere 
prosjektet sitt det siste året. Det kan da lønne seg å ta kontakt med en ekstern 
samarbeidspartnere (eks. Høyskolene) som ikke er så dyre.  

• Eksempel på evalueringsrapport fra Prosjekt Erobring ved Jarlegården: Hyrve: ”Prosjekt 
Erobring” 

• I tillegg er det viktig å evaluere internt med samarbeidspartnere og deltakere underveis i 
prosjektet (se punkt 3.3) 

 
4.3 Videreføring av prosjektet 
Plan for å få prosjektet inn i varig drift må startes med forut for at man får på plass ekstern 
finansiering, og ikke starte opp det siste året. Det betyr at lobbyarbeid mot kommunen for å ta over et 
prosjekt må drives hele veien med tilsvarende avtale om økt tilskudd. Men dette kommer ofte ikke på 
plass før siste året. Noen prosjekter finner etter hvert også andre finansieringskilder enn kommunale 
når de går over i en ny fase. 
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DEL B: BOLIGSOSIALT ARBEID I SAMARBEID MED DELTAKERNE 
Del B av håndboka skal være en ressurs for alle som arbeider med vanskeligstilte som trenger bistand 
til etablering i egen bolig, og mestring av et boforhold. Det kan også være en ressurs for den enkelte 
deltaker/ bruker, men her skal det gjennom ”Bo for livet” i 2011 utarbeides noe materiell spesielt 
tilpasset denne målgruppa.  Det er nå utarbeidet et forslag til en modell for etablering og oppfølging i 
bolig som skal prøves ut lokalt. Håndboka skal her være en ressurs i denne utprøvingen av konkrete 
tiltak. Beskrivelse av den lokale ”Bo for livet modellen” ligger her 
 

5. ETABLERING I EGNET BOLIG  

5.1 Hva kjennetegner Kirkens Sosialtjeneste sitt boligsosiale arbeid?  

• Bo for livet modellen skal sikre bruker/deltakermedvirkning, frivillighet og godt samarbeid med 
kommunen, samt verdiene våre i praksis! Det teoretiske fundamentet skal i 2011 inn i det 
boligsosiale teoridokumentet. I tillegg er disse dokumentene sentrale: 

• Verdidokument (under utarbeidelse): De fire kjerneverdiene, visjonen og det diakonale ståsted 
utdypes. 

• Fagdokument for oppfølgingsarbeidet (under utarbeidelse) med fokus på de åtte livsområdene og 
ulike fagteorier vi tar utgangspunkt i. 

5.2 Sikre gode overganger fra fengsel og institusjon  

Det er viktig å starte prosessen rundt etablering i egnet bolig tidlig, for eksempel under soning. Man 
må klargjøre tidlig hvilken bolig den enkelte har behov for og arbeide for at denne boligen står klar i 
god tid før løslatelse fra fengsel/ utskriving fra institusjon. Kirkens Sosialtjenestes ansatte kan sikre 
gode overganger gjennom blant annet tidlig å bygge relasjon til den enkelte deltaker ved våre 
prosjekt/tiltak, og arbeide som en ”brobygger” mot kommunen for å sikre egnet bolig.  Eksempel på 
dette er arbeidet som gjøres under ”Prosjekt Erobring” ved Jarlegården oppfølgingssenter. Les mer på 
internett her eller intranett her 
 
5.2.1 Kartlegging av boligbehov 
I noen boligsosiale tiltak/ prosjekter kan det være aktuelt at organisasjonen formidler egnet bolig uten 
å ha ansvar for oppfølgingen. Da kan det foretas en kartlegging kun av boligbehov for å sikre 
etablering i en egnet bolig: beliggenhet i forhold til aktivitet/sosiale relasjoner, få oversikten over den 
enkeltes økonomi og betalingsevne i forhold til boligønske og behov; samlokalisert/ egen bolig, eie 
eller leie (kommunalt/ privat) samt andre behov. Likevel henger ofte dette sammen med 
oppfølgingsbehov dermed er som regel det nødvendig med kartlegging av begge behovene.    
 
5.2.2 Kartlegging av bolig og helhetlige oppfølgingsbehov:  
Dersom man skal fokusere på helhetlig oppfølging av menneskene finnes det en metode som vi kan 
bruke: tidslinje- endringsfokusert rådgivning. Deltakerne svarer på et skjema som tar for seg ulike 
livsområder som: boligbehov, økonomi, sosialt nettverk, arbeid/utdanning, fysisk og psykisk helse og 
verdier og tro. Her går man sammen med deltakeren for å se på hvor man er i dag, mål og hvordan 
komme dit i forhold til de ulike områdene. 

• Mal for spørsmålene sammen med en veileder finnes her 
• Intervjuguide før innflytting finnes her 
 

 
5.3 Individuell plan (IP)  
Mange av de som har et udekket boligbehov har rett på en individuell plan. Dette er den enkeltes plan 
som skal sikre koordinerte tjenester fra hjelpeapparatet. Jfr Sosialtjenesteloven § 4-3a: Rett til 
individuell plan: ”Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet 
individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren, jf. § 8-4. Sosialtjenesten i kommunen 
skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den det 
gjelder”. Frivillige organisasjoner kan gå sammen med deltakeren og kreve opprettelsen av en IP, 
samt en ansvarsgruppe rundt hver enkelt med sammensatte hjelpebehov, og dermed bidra til at han/ 
hun får den hjelper de trenger og har krav på fra det offentlige.  

• Mal for IP ligger her 
• Veiledning i bruk av IP (2007) ligger her 
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5.4 Bruker/ deltakermedvirkning for å etablere seg i en egnet bolig. 

Finne en bolig som passer med ønsker, behov og muligheter, skrive under på husleiekontrakt, skaffe 
møbler/interiør og flytte inn.  

 
Det er viktig at deltakeren får ta egne valg i forhold til den nye boligen for å øke eierforholdet til 
boligen. Det er positivt om det er mulig å bestemme hvilken bolig han/ hun skal ha (beliggenhet, 
utseende, romløsning etc) ut fra de forutsetninger som ligger tilstede. Men mangel på egnede boliger i 
kommunene fører ofte til at det er begrensede valgmuligheter. Et samarbeid med private utleiere 
derimot kan gi større valgmuligheter i forhold til å velge bolig. Det skaper eierskap og anerkjennelse 
og kunne velge et sted man ser for seg som et hjem og ikke bare bli plassert et tilfeldig sted.  
 
Å velge møbler/innredning til egen bolig gir en bevissthet om egen smak og hvordan man ønsker sitt 
eget hjem der man kan trives og være seg selv!  
 
Noen ganger er det også mulig at deltakeren selv er med på å pusse opp gamle leiligheter/ hus eller 
bygger egne hjem.  

o Mer informasjon om dette finner du i selvbyggerprosjektet i Mæland kommune. 
Evalueringen ligger her 

o Og fra selvbyggerprosjektet i Oslo kommune (fra fengsel til nyoppusset bolig). For 
mer informasjon se her 

5.5 Leie bolig 
5.5.1 Regulere utleieforholdet 

• Forholdet mellom eier, utleier og leier av boligen er regulert av husleieloven, husleieavtalen og 
eventuelle husordensregler.  

• Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger. 
Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet informasjonsbrosjyrer på utvalgte 
områder av husleieloven. Brosjyrene er oppdaterte med lovendringene som gjelder fra 1. 
september 2009. Se her 

 

  
 
• Husleiekontrakt: Skrive under på husleiekontrakt: en grundig gjennomgang av den og 

forståelse av den (se 5.4.1 og 5.4.2).  
• Mal på husleiekontrakt i Kirkens Sosialtjeneste ligger her 

 
5.5.2 Leie kommunal bolig 
Hvilke rettigheter har den enkelte i forhold til kommunal bolig? Lovverket i forhold til boligframskaffelse 
sier følgende: 
• Sosialtjenesteloven §3-4: Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke 

selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dermed kan man søke om kommunal bolig. 
• Sosialtjenesteloven § 4-5, Midlertidig husvære: Sosialtjenesten er forpliktet til å finne midlertidig 

husvære for dem som ikke klarer det selv. Mer informasjon ligger her 
 
Hvordan søker man kommunal bolig? Hvem har rett på kommunal bolig? 
De som står i fare for å stå uten en egnet bolig kan søke om en kommunal utleiebolig. Dette er ulikt 
organisert i de ulike kommunene. Et eksempel fra Oslo kommune sier følgende om hvem som kan 
søke kommunal bolig: 
Søker(e) må: 

- ha lovlig opphold i Norge. 
- som hovedregel ha bodd i Oslo de siste to årene. 
- være uten, eller være i ferd med å bli uten egnet bolig. 
- ikke ha inntekt, formue eller alternative muligheter til å skaffe seg egnet bolig. 
- ta imot tilbudte hjelpetiltak for å mestre boforholdet. 
 

Kommunen kan stille vilkår om at søker(e) benytter tilbudte hjelpetiltak som botrening, booppfølging 
eller liknende. Dersom slike hjelpetiltak ikke benyttes, kan søknaden avslås (Oslo kommune). 
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Gjennom NAV, Boligkontoret i kommunen (mer…). Klikk her for et eksempel på søknad om kommunal 
utleiebolig fra Oslo kommune. 

 
5.5.3 Leie privat bolig: hvilke muligheter finnes? 

• Husleiekontrakt: Leietaker skriver under på en standard mal fra Forbrukerrådet. Ligger her 
• Sikre gode rutiner for husleieinnbetaling: Få på plass en konto i banken, betale depositum og 

få en avtale om autotrekk eller en frivillig forvaltning av inntekt der dette er ønskelig. 
• Depositum ønskes gjerne av huseier eller en sosial garanti fra kommunen. 
• Husordensregler: Beboer skal sette seg inn i husordensreglene i sameiet, borettslaget etc. 
• Borettslag vs. Selveierleilighet 
• Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og private utleiere. Det private leiemarkedet er i 

Norge ganske presset. Prosjekt Gode Naboer ved oppfølgingssenteret i Tromsø (2007-2009) 
utviklet gode rutiner for samarbeid med private. For mer informasjon om prosjektet se her og 
på http://kiso.s-ks.no/ 

 

5.6 Eie egen bolig 
5.6.1 Startlån  
Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på 
boligmarkedet. Startlån kan da bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet 
til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får lån fra private 
banker eller som mangler egenkapital, som kan da søke om startlån via kommunen de bor i. Det er 
opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. 

• Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt 
prisnivå. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort 
lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. 
Lånsøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Det kan være 
en fordel at søker har noe oppsparte midler.  

• Det gis startlån til topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig.  
• Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.  
• Toppfinansiering ved bygging av ny bolig.  
• Utbedring av bolig. 

 
Se mer informasjon på Husbankens nettsider. 
 

5.6.2 Boligtilskudd  
Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Boligtilskudd kan brukes til refinansiering eller etablering i egen bolig. Ordningen er behovsprøvd i 
forhold til økonomisk situasjon, og gis bare til de aller mest vanskeligstilte. Søknad om boligtilskudd til 
å kjøpe egen bolig sendes via kommunen. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, 
husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte.  

Se mer informasjon om boligtilskuddet på Husbankens hjemmesider her 

5.7 Innflytting i egen bolig 
5.7.1 Praktisk sjekkliste (denne sjekklisten ligger også her) 

• Få tak i pass / Id (passbilder tas på politistasjonen) 
• Opprette en bankkonto  
• Melde flytting til skatteetaten innen 8dager (oppdatere folkeregisteradressen). Flyttemelding 
kan leveres på nett ved flytting innenlands og kan lastes opp her 
• Få skattekort (Skatteetaten) tlf: 800 800 00 
• Få en fastlege (www.nav.no) 
• Ta kontakt med tannlege ved behov 
• Periodekort på buss / tog  
• Få på plass innbo/møbler: Få en oversikt over hva man har, trenger. 
• Få på plass innboforsikring 
• Strøm/elektrisitet/telefon/kabel/internett: avtaler rundt dette. Hva ligger inkludert i husleien i 

borettslag/sameie? 
• Få oversikt og orden i økonomien, inntekter og utgifter (se 5.7) 
• Søke om statlig og/ eller kommunal bostøtte gjennom det lokale NAV kontoret 



   16 

• Ved leie: Skrive under på en husleieavtale med eieren og finne en god ordning for 
husleietrekk (avtalegiro, direkte trekk etc). (se 5.4) 

• Ordne med depositum: enten kommunal garanti eller kontanter (se 5.4) 
• Søke kommunen om etableringstilskudd til møbler, hvitevarer etc. 
 

5.8 Den økonomiske situasjonen ved etablering i egen bolig 
5.8.1 Søke om økonomisk sosialhjelp?  
Sosialtjenesteloven § 5-1 ”Stønad til livsopphold.”  
De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske 
rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende 
selvhjulpen”. Mer informasjon ligger på Helsedirektoratet sine sider her og nav sine sider her. 

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at 
alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg 
økonomisk selvhjulpen. Dersom man oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge seg, har man krav på økonomisk 
sosialhjelp. 

De veiledende satsene for dette var per 01.01.08 på 4720 kr for enslige og 7840 kr for ektepar/ 
samboere per mnd. 
 
5.8.2 Deltakelse i kvalifiseringsprogrammet? 
De som har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon kan få hjelp 
gjennom kvalifiseringsprogrammet.   

• Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen 
man trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også en mulighet 
for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid. 

• Kvalifiseringsprogram kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan det 
forlenges med ett år, eventuelt mer dersom det er nødvendig 

• Gir rett på kvalifiseringsstønad: 2G (145 762 kr.per år) 
 
Mer informasjon finnes på NAV sine hjemmesider her 
 
5.8.3. Arbeidsavklaringspenger (AAP) 
Fra 1. mars 2010 ble det innført en ny stønad som erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og 
tidsbegrenset uførestønad. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger. 
Arbeidsavklaringspenger skal sikre personen inntekt i en overgangsperiode når man på grunn av 
sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging 
fra NAV for å komme i arbeid. Les mer på NAV sine hjemmesider her   
 
5.8.4  Søke om Bostøtte 
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. 
Bostøtten skal sikre at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få en bolig, og beholde denne. Bostøtten 
skal gå til dekning av løpende boutgifter for den enkelte. Husstander med lave inntekter og høye 
boutgifter kan søke om bostøtte. Mer informasjon om bostøtte finner du på Husbankens nettsider. 

• Søknad om statlig bostøtte med dokumentasjon sendes til kommunen/bydelen. 
Søknadsskjemaet kan lastes opp fra Husbanken sine nettsider, samt informasjon om 
bostøtten (hvem får, hvor mye): Se her 

• Søknad om kommunal bostøtte: noen kommuner har kommunal bostøtte-ta kontakt med 
kommunen/NAV-noen kommuner har boligkontor. 

 

5.8.5 Økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving 
Ved økonomiske utfordringer kan man ta kontakt med oppholdskommunen /det lokale NAV-
kontoret for å avtale et møte.  
 
Økonomisk rådgiving 
Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske 
problemer. I de fleste kommuner er tilbudet om økonomisk rådgivning underlagt sosialtjenesten i 
kommunen. Mange kommuner har egne gjeldsrådgivere. 
Personer kan søke om økonomisk rådgivning dersom de: 

• opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke 
nødvendige behov  



   17 

• får vanskeligheter med å betale regningene sine  
• får problemer med å betale tilbake gjelden sin i forbindelse med søknad om økonomisk 

stønad til livsopphold (sosialhjelp).  
 
Mer informasjon om økonomisk rådgiving finnes på nav sine internettsider her og Helsedirektoratet 
sine sider her. 
 
Gjeldsrådgivning 

• Gjeldsordningsloven § 1-5. Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige 
gjeldsproblemer. Kommunen skal så langt det er mulig bistå en skyldner som forsøker å 
komme frem til en utenrettslig gjeldsordning eller liknende med sine fordringshavere. 

• Råd/tips: Ring 800GJELD/ 80045353 – økonomirådstelefonen i NAV. Her kan deltakeren få 
enkle råd og hjelp til selvhjelp. Rådgiverne driver ikke saksbehandling, men gir enkle råd om 
hva man selv kan gjøre for å løse situasjonen. Ved økonomiske problemer av mer kompleks 
art og trenger mer hjelp, loses man videre til rett instans. Tjenesten er gratis.  

 
5.8.6 Økonomi i forbindelse med bolig 
Boligtilskudd til refinansiering: Dersom man på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å 
beholde boligen, kan kommunen gi økonomisk veiledning. En løsning kan være å søke om startlån 
og/eller boligtilskudd til refinansiering. Dette er spesielt aktuelt der boligen er godt tilpasset et spesielt 
behov og hvor kommunen ut fra en helhetsvurdering mener at den beste løsningen er at personen får 
fortsette å bo i boligen. Det forutsettes at tiltakene bidrar til en varig løsning av de økonomiske 
problemene i forhold til bolig. 

6 OPPFØLGING RUNDT BOLIGSITUASJONEN 
For å beholde boligen er det viktig å tenke helhetlig i forhold til oppfølging, samtidig som den må være 
ut fra deltakeren sitt ønske. Oppfølging rundt boligsituasjonen for Kirkens Sosialtjeneste skal også 
være verdibasert og fagbasert i tett samarbeid med den enkelte. Se 3.1 og det teoretisk 
grunnlagsdokumentet i boligsosialt arbeid samt fagdokument for oppfølging og verdidokument for 
stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. 

6.1. Bruker/ deltakermedvirkning i den individuelle oppfølgingen 

Utgangspunktet for booppfølgingen skal være de individuelle behov. Men hvordan får man tak i disse 
behovene? Her er det viktig med både skriftlig og muntlig kommunikasjon. 
 
6.1.1 Ulike muntlige og skriftlige verktøy  
For å få muntlig informasjon om personers oppfølgingsbehov kan det være lurt å inviteres inn på folks 
arenaer der de er trygge, som for eksempel i egen bolig, på oppfølgingssenteret etc. Gjøre settingen 
uformell ved å ”stikke innom for en prat”, og holde mer uformell kontakt på SMS etc. Bygge tillit og 
trygghet gjennom gode relasjoner til den enkelte er avgjørende for og lykkes i dette arbeidet. 
 
Skriftlig informasjon om dette bør være dokumenter som eies av bruker/deltaker om hva den enkelte 
trenger hjelp til/har behov for. En plan som eies av den det gjelder. Utgangspunktet kan her være 
individuell plan og en oppfølgingsavtale. 

 
6.1.2. Bruk av individuell plan (IP) 
Individuell Plan skal være etablert som synliggjør hvem som gjør hva i forhold til alle de ulike 
samarbeidspartnere og deltakeren selv. Hvordan samarbeide med alle ”gode krefter” i kommunen 
som kan hjelpe den enkelte? Deltakeren bestemmer selv hvem som skal sitte i en 
ansvarsgruppe/team rundt, og kan styre gruppa, skrive innkalling, referat etc. Her kan det også 
vurderes å trekke inn det sosiale/familienettverket som en ressurs man kan spille på. Se også punkt 
6.2, punkt tre om sosialt nettverksarbeid.  

� Mal på individuell plan ligger her 
 
6.1.3 Oppfølgingsavtale 
Deltakeren kan sammen med den ansatte se på hva oppfølgingen skal gå ut på. Planen kan 
synliggjøre hva den enkelte skal samarbeide med prosjektet/tiltaket om. Planen bør ha konkrete mål 
og revideres jevnlig og henge sammen med den overordnede individuelle planen. Dette kan være et 
vedlegg til husleieavtalen. Dette er deltakerens plan som dermed skal tilpasses den enkeltes ønsker 
og behov, og deltakerne skal ha stor grad av medvirkning på planen. Husk at når personen blir en 
deltaker i prosjektet er det mange som trenger litt tid på ”å lande”, og blir kjent før de kjenner sine 
egne ønsker og behov. Her er det viktig å ta utgangspunkt i brukerens ressurser, hva de er gode på 
og ikke bare fokusere på det de ”ikke får til” (se fagdokument, og teoretisk grunnlagsdokument for 
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boligsosialt arbeid). I tillegg kan dere være bra å få struktur inn i hverdagen og lage en ukeplan 
sammen med deltakerne. 

� Mal på oppfølgingsavtale finnes her 
� Mal på ukeplan ligger her 
 

6.1.4 En smørbrødliste for ”booppfølging”:  
En oversikt over hva man kan få hjelp til i forhold til oppfølging rundt bosituasjonen kan hjelpe 
deltakerne å velge og bevisstgjøre hva man trenger bistand til. Eksempel på dette finnes her 
 
Se eksempel fra TIUR-prosjektet (Tiltak unge rusmisbrukere), Stavne Gård med stor grad av 
brukermedvirkning i oppfølgingen her 

• Informasjon om prosjektets metode ”Wraparound” ligger her 
• HUSK rapport fra prosjektet ligger her 

6.2. Helhetlig fokus i den individuelle oppfølgingen  

I den individuelle oppfølgingen er det viktig med å ha et overordnet fokus på de åtte livsområdene som 
kartleggingen sa noe om: bolig, fritid, økonomi, sosialt nettverk, arbeid/utdanning, fysisk og psykisk 
helse og verdier/holdninger. Oppfølgingen skal foregå ut fra den enkeltes behov. Det er her viktig å 
finne ut hva som motiverer den enkelte bruker/deltaker, hvilke interesser, behov og ressurser styrker 
muligheten for å mestre boforholdet.  
 
Det er ikke meningen at alt boligsosialt arbeid i Kirkens Sosialtjeneste skal følge opp alle disse 
livsområdene, men her kan man se mulighetene som finnes. Her er det viktig å samarbeide med ulike 
instanser. Kommunen har det formelle ansvaret for å følge opp den enkelte og man kan bli enige om 
en klar ansvars og rollefordeling gjennom en IP, og deltakelse i ansvarsgruppe. Denne må også 
forplikte de ulike samarbeidspartnerne på å bidra med å følge opp den enkelte.  
  
Mer informasjon om helhetlig oppfølging i Kirkens Sosialtjeneste, se hjemmesidene til organisasjonen: 
www.s-ks.no eller intranettet her 
 
6.2.3 De ulike temaområdene i den helhetlige oppfølgingen 
1) Botrening 
Skape et hjem 
Hovedfokus her er hvordan man kan mestre eget boforhold slik at boligen blir et hjem for den enkelte. 
Det vil si et sted de kan slappe av, være seg selv, ha privatliv, ha besøk etc. Her kan matlaging/ 
ernæring, læring om hygiene og renhold, vedlikehold med mer være viktig. Det er viktig å tenke på at 
hver enkelt må finne sin egen måte å gjøre ting på og at ansatte unngår å ”overføre egne standarder” 
på andre, samtidig som noen krav er nødvendig å stille. Ett tips er at det er lurt å ”bruke seg selv som 
eksempel” istedenfor å være belærende på hvordan den enkelte skal ha det i sitt hjem hvis man ser at 
den enkelte trenger veiledning.  
 
Unngå utkastelse 
Et annet aspekt er viktigheten av å gi deltakerne informasjon om hvordan man skal unngå utkastelse 
og bostedsløshet for eksempel ved å sikre husleieinnbetaling. Men booppfølging dreier seg ikke minst 
om hvordan være en positiv del av et bomiljø, eller i alle fall å sørge for at din opptreden ikke skaper 
irritasjon hos naboene. Alt dette kan være temaer man kan fokusere på gjennom for eksempel 
boligkurs eller andre måter å formidle informasjon på i boligprosjektet/tiltaket. 
 
Husregler 
Oppfølging av den enkelte i et bomiljø/ naboskap 
Mange har liten erfaring med skrevne og uskrevne regler i borettslag og sameier. Det finnes 
husordensregler overalt og der viktig å få vite hvilke rettigheter og plikter man har når man flytter inn i 
et naboskap for å unngå konflikt å bli boende i den egnede boligen. Men det er også viktig å vite til ”de 
uskrevne reglene” i et naboskap for å hindre konflikter. Oppfølgingen av den enkelte bør ta opp disse 
”reglene” som tema. I samlokaliserte boligtiltak er dette et viktig tema for beboermøter/husmøter, der 
der også kan være mulig at man sammen kan lage regler for tiltaket som folk for et eierforhold til.  
 
Her følger noen eksempler på bryting av ”uskrevne regler” som kan være greit å ta opp som tema i 
forhold til hvordan være en god nabo i et godt bomiljø. 
Mulige konfliktområder i naboskap:  

• Mye støy 
• Uvante lukter 
• Trappevask som ikke blir utført når den skal 
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• Søppel som flyter rundt 
• Barn som leker innendørs 
• Barn som ikke legger seg til normale leggetider 
• Beboere som ikke overholder husordensregler 
• Beboere som har store tunge gardiner trukket for alle vinduer 
• Beboere som kaster ting ut av vinduer 

(Kilde: Somaliere i Norge) 
 
Det som skaper konflikt med kommunen er: 

• Mangel på vedlikehold av bolig 
• Store tunge gardiner trukket for alle vinduer som blant annet kan føre til dårlig inneklima og 

sopp. 
• Mangel på utluftning som kan føre til sopp 
• Feil vask i bolig som kan føre til sopp 

(Kilde: Somaliere i Norge) 
 
2) Fritid. 
Kartlegge interesser og fritidsaktiviteter og vurdere oppfølging av dette.  
Se på mulige tiltak: hvordan skape ”treningsarenaer” (aktiviteter på oppfølgingssentre med mer), samt 
mer permanente nettverk i lokalmiljøet ut fra felles interesser og aktiviteter? Hvordan koble frivillige på 
disse aktivitetene som en ekstra støtte for den enkelte på veien til en aktiv deltaker (se punkt 7.3)? 
 
3) Sosialt nettverk og sosial fungering 
Det er viktig å ha et fokus på at den enkelte skal opparbeide et støttende sosialt nettverk som erstatter 
det tidligere ”rusnettverket”. Her kan bruk av frivillige være viktig for sosial trening innføring i ”vanlige 
folks hverdagsliv” (se punkt 7.3). Her kan det som nevnt være et fokus på fritid og sosial trening 
gjennom aktiviteter. Å få kontakt med det ”gamle rusfrie” nettverket av familie og venner kan være en 
stor ressurs for den enkelte deltaker.  Men hvordan arbeide med den ”eksisterende nettverket” slik at 
det blir en ressurs?  
 
Kartlegging: Tegne nettverkskart. Få oversikt over hele det sosiale nettverk både familie, venner og 
offentlig. Både de som for tiden er inne i nettverket og de som har vært en del av det tidligere. 
Personer som er død og eventuelle husdyr kan også tas med. Stille spørsmål om hvordan den sosiale 
fungeringen har vært i forhold til de enkelte og i ulike sosiale miljø.  
Man foretar denne kartleggingen for å: 

• Finne ressurser som kan mobiliseres 
• Finne sammenhenger mellom individ – nettverk – problem 
• Skape grunnlag for tiltak 
• Sjekke resultat av intervensjon 
• Hjelpe personen til bedre å forstå 
• Øke personens interesse for nettverket 
• Gi innsikt 

 
Hvorfor kartlegge nettverk (fra Boligforumet i Kirkens Sosialtjeneste, 2010)? 

• Deltakerne skal bli selvgående med et godt nettverk 
• Det handler om å tørre å se på dette som en ressurs i arbeidet 
• Tillit og bygge relasjoner er viktig før man går i gang med kartlegging 
• Kartlegge hverandre først før man starter å jobbe med deltakerne 
• Viktig del av helheten rundt den enkelte deltaker 
• Hypotese i Bo for livet, Tromsø: Sosialt nettverk → rusfrihet → forhindre bostedsløshet. 
• Mobilisere ressurser i nettverket til å bidra med boligsosiale utfordringer (både i forhold til 

etableringen og oppfølgingen underveis) 
• Forpliktelser av aktiviteter for deltaker og nettverket 
• Nettverket er også en form for frivillige 
• Relasjoner helbreder, glede av samhold, vekst 
• ”Korrigering” av hvem man er sammen med 
• Bevisstgjøring, åpenhet hos deltakeren 

 
Tiltak: Vurdere hvem en ønsker kontakt med og hvem som skal ut. Hvordan gå frem for å etablere 
kontakt, eventuelt styrke kontakten med enkelte. Hvem kan være en ressurs i å støtte opp om en 
stabil livssituasjon og bosituasjon? Hvordan begrense eller avslutte kontakt? Hvordan utvikle sosiale 
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ferdigheter? Eventuelt kan man arrangere nettverksmøte med de menneskene personen ønsker å 
involvere.  

 
Maler: 

• Mal for tegning av nettverkskart, forklaringer og tips til spørsmål finnes her 
• Se her for foredrag av Knut Eilertsen om sosialt nettverksarbeid (Boligforum 2010): Sosialt 

nettverksarbeid\Knut Eilertsen.ppt 
• For mer informasjon se Live Fyrand sin bok: ”Sosialt nettverk”. Kan bestilles her 
  

 
4) Økonomi (se kap. 5.4)  
Kartlegge: Inntekter og utgifter (føre regnskap). Få oversikt over gjeld og betalingsevne. Lage gode 
ordninger for husleieinnbetaling i henhold til når penger kommer på konto.  
Tiltak: Lage budsjett. Inngå avtale om gjeldsordning om nødvendig. Se på mulighet for 
økonomiopplæring/kurs på feltet: Hvordan få pengene til å strekke til, sette opp et budsjett? Bruk av 
frivillige eller økonomisk rådgiver i kommunen som kan bidra i forhold til å øke økonomisk 
kompetanse.  

 
5) Arbeid/utdanning: (se kap 5.4)? 
Kartlegge arbeid og utdanning, fremskaffe det som måtte finnes av attester og vitnemål.  
Tiltak: se på planer i forhold til videre utdanning og arbeidsmuligheter. 
Eksempler på arbeidsmuligheter for de som ”faller utenfor” arbeidslivet:  

o Arbeidstrening i frivillige organisasjonr: Eksempler fra Kirkens Sosialtjeneste, Kirkens 
Bymisjon og Frelsesarmeen. 

o Arbeidspraksisplasser, APS plasser i ulike tiltak  
o Varig Tilrettelagt Arbeidsplasser, VTA plasser i ulike tiltak 
o Lønnstilskudd i bedrifter for ”å prøve ut” arbeidsevne etc. 
o Kvalifiseringsprogrammet 
o Utdanning 

 
6) Fysisk helse:  
Kartlegge gjennom kontakt med tannlege, lege for å få oversikt over helsesituasjonen. Hvilke 
muligheter og begrensninger gir helsesituasjonen?   
Tiltak: Hvilke hensyn må tas i forhold til den fysiske helsen? Hva er målet i forhold til helse og hvordan 
jobbe for å nå målene? Hva kan man gjøre for å forbedre den fysiske helsen med trening, legge om 
døgnrytme, kosthold o.s.v? 
 
7) Psykisk helse 
Kartlegge: Eventuelt av psykolog? Hvilke muligheter og begrensninger gir den psykiske 
helsesituasjonen?   
Tiltak: Hvilke hensyn må tas i forhold til den psykiske helsen? Hva er målet i forhold til psykisk helse 
og hvordan jobbe for å nå målene. Er det behov for å gå i terapi?  
 
8) Holdninger og verdier. 
Kartlegge: Holdninger og verdier som har betydning for rusavhengighet og kriminalitet. Få oversikt 
over positive og negative holdninger? Hvordan er dette med å fremme eller hemme en positiv 
utvikling. Forhold til tro/tvil og hvilken plass har livssyn i livet? Hvordan er viljen og motivasjonen til å 
begynne et nytt liv uten rusavhengighet og kriminalitet? 
 
Tiltak: Hvordan bygge opp en positiv holdning til seg selv og livet? Hvilke verdier er viktig for 
deltageren? Hvordan leve ut verdiene og livssyn? Hvordan fylle livet med positivt innhold som håp, 
glede og optimisme samtidig som deltageren kan slite med angst, depresjoner og et negativt 
selvbilde? Hvordan bygge opp vilje og motivasjon? Se på mulighet for kurs for ”topplokket”, fokus på 
det åndelige, og på tankene rundt egen livssituasjon. 
Eksempler: 

• Brottsbrytet som program under den svenske kriminalomsorgen: se her 
• Gjennomføring av kognitive Program (som bygger på Brottsbrytet), ved Jarlegården 

oppfølgingssenter: se her 
 

6.3 Boligkurs som en del av den boligsosiale oppfølgingen? 

Som tidligere nevnt kan man også arrangere små ” boligkurs” hvis det er flere som er interesserte i å 
få vite noe om samme temaene. Her kan man trekke inn ekstern kompetanse på de ulike feltene og 
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ha mulighet til å arbeide med temaene i grupper. Det kan være en idé å kombinere informasjon som 
formidles av fagpersoner og deltakere/brukere som har gått gjennom utfordringer tilknyttet ulike 
temaer som de har funnet løsninger på. ”Det gode eksempelet” av en likemann kan ha veldig stor 
betydning for den enkelte med utfordringer tilknyttet ulike området. Formidling av informasjon fra 
denne gruppen vil kunne ha en helt annen effekt enn fra de ordinære ”fagpersonene”. Bruker/ 
deltakermedvirkning i hele prosessen er viktig for å få til gode boligkurs. 
 
Se Boligskolen til Safir for mer informasjon om hvordan tenke rundt boligkurs: her. Eksempler på 
temaer herfra er blant annet: ernæring/ matlaging, nettverksbygging, få pengene til å strekke til, 
økonomiske og sosiale rettigheter, tips til visning, skatt og selvangivelse, hvordan nå sine mål, 
innredning, voksenopplæring, hvordan takle høytider, gjøre noe meningsfylt for andre etc. 
 
7. BO FOR LIVET MODELLEN 
Under dette punktet vil vi gi konkrete tips til iverksetting av ulike tiltak/aktiviteter i forhold til etablering 
og oppfølging i bolig for den enkelte deltaker under temaene i Bo for livet: 
”bruker/deltakermedvirkning”, ”frivillighet” og noe i forhold til samarbeid med kommunen (men se også 
del b her). Vi skal forsøke å gi konkrete tips og komme et stykke på veien med å svare på de tre 
spørsmålene i prosjektet: 

• Hvordan kan deltakerne være en ressurs i det boligsosiale arbeidet? 
• Hvordan kan frivillige være en ressurs i det boligsosiale arbeidet? 
• Hvordan kan vi som frivillig organisasjon best samarbeide med kommunen i det boligsosiale 

arbeidet? 
For beskrivelse av den konkrete modellen som prøves ut i Bo for livet prosjektet se her 
 
7.1 Hvordan kan deltakerne være en ressurs i det boligsosiale arbeidet? 
Prosjektleder/tiltaksleder i Kirkens Sosialtjeneste skal sikre en form for bruker/deltakermedvirkning: 
helst reell medvirkning. Konsekvensen er ikke at fagutøveren må gi slipp på sitt fag og sine faglige 
vurderinger, men gi slipp på oppfatningen om at de rette svarene kun er å finne i fagkunnskapen 
(forebygging.no). Se teoridokument for mer informasjon. 
 
7.1.1 Eksempler på aktiviteter/tiltak som fremmer bruker/ deltakermedvirkning i boligsosialt arbeid 

• Arrangere dialogkonferanse eller andre arenaer for myndiggjort dialog på brukernes arenaer i 
en tidlig fase av et prosjekt for å se på behov og løsninger. 

• Deltakelse i prosjektgruppe/referansegruppe etc. Det kan ofte være lurt å være to 
”brukerstemmer” inn i en slik gruppe for å sikre en reell medvirkning fra deltakerne. 

• Arrangere husmøter eller deltakerforum der alle deltakerne kan delta og ta opp det de ønsker.  
• Skape mer ”uformelle felles arenaer” for å ta opp temaer som angår deltakerne gjerne med en 

annen agenda som ufarliggjør medvirkningen og skaper nysgjerrighet rundt ulike temaer. 
Eksempel kan være felles måltider, idrettsaktiviteter eller boligkurs der praten går ”naturlig” om 
hvordan de har det og hva de ønsker.  

• Brukerstyring av aktiviteter er mulig. Ta ansvar er læring. Dristighet og respekt for deltakerne 
er viktig her! 

• Samarbeid med brukerorganisasjoner som NA, AA, WayBack, RIO, Mental helse etc kan få 
brukerkompetanse inn i prosjektet/tiltaket.  

• Se på hvordan bruker/deltaker best kan inkluderes i prosessen med å få et egnet hjem og få 
den oppfølging den enkelte trenger for å mestre sitt boforhold, noe personen har et eierforhold 
til. 

 
7.1.2 Tema på husmøter/ deltakerforum etc. 

• Husregler: deltakerne blir selv enige om noen felles ”kjøreregler” som de har et eierforhold til 
slik at det blir en indre justis i et boligtiltak for å overholde reglene for eksempel: beboerne 
intervjuer hverandre om husregler og planlegger i fellesskap.  

• Arrangere ulike aktiviteter ut fra behov/lyst/interesse (idrett, kultur, musikk etc) 
• Hva kan gjøres for at beboerne skal føle seg trygge- eksempel hvordan skal vi bruke 

fellesrom? 
• Arrangere informasjonsmøte med deltakere som søker ny bolig: hvordan gå frem, presentere 

seg, bli bevisst. 
• Arrangere dugnad og engasjement i forhold til naboene som normaliserer boligsituasjonen. 
• Arrangere boligkurs der deltakerne er ansvarlig for gjennomføringen (både innholdet og det 

praktiske).  
• Arrangere fagdager/ deltakerdager med samarbeidspartnere der deltakerne er ansvarlig for 

programmet 
 



   22 

Hvordan få brukerkompetanse inn i boligsosiale prosjekt/ tiltak (kan også være frivillighet hvis de ikke 
lenger er deltakere)? 

• Tidligere deltagere kan gjerne brukes som frivillige der det er ønskelig. Deres involvering kan 
skape trygghet for deltakere.  

• Likemannsarbeid/fadderordning: i et samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner 
kan ha god effekt blant annet fordi brukerne ser opp til de som klarer seg bra. Se 7.2.5 for mer 
informasjon. 

• Man kan bruke tidligere deltakere på fritiden, for eksempel som fritidskontakt. 
• De kan sitte i prosjektgrupper/ressursgrupper. 
• De kan involveres i forhold til å klargjøre konsekvenser av beslutninger for deltakerne. 
• Men deltakermedvirkning må også bety at den enkelte kan velge bort kontakt med tidligere 

deltakere som frivillige hvis de ikke ønsker dette. Mange ønsker å leve i fred borte fra andre 
som har vært i samme situasjon. 

• Tidligere deltagere kan gi nye deltagere veiledning i forhold til egen prosess. 
 
Flere tips, maler og prosedyrer til hvordan arbeide godt med deltaker/ brukermedvirkning ligger her: 
her og her  

7.2 Hvordan kan frivillige være en ressurs i det boligsosiale arbeidet? 
Frivillighet kan være en ressurs i forhold til både etablering i egnet bolig og for oppfølging rundt 
bosituasjonen for den enkelte. Det handler om å få et godt, trygt og stabilt hjem og et stabilt liv som 
kan bidra til nettopp dette. Her kommer noen tips i forhold til hvordan arbeide med frivillige i 
boligsosialt arbeid: 

 

7.2.1  Rekruttering av frivillige  
• Det er mulig å gå inn på skoler og rekruttere lærere som er på vei inn i AFP 
• Vi må spre informasjon i eget nettverk og blant kjente  
• Rekruttere fra NAV, Friomsorgen og andre samarbeidspartnere 
• Det er mulig for Kirkens Sosialtjeneste å rekruttere fra andre organisasjoner! For 

eksempel IOGT, Sanitetskvinnene, Bygdekvinnelag, Bondelag, Jeger og Fisk osv!  
• Det er viktig med mangfold i frivillige, alder, kjønn, interesser ettersom deltakerne våre 

også er ulike og har ulike behov. 
• Det er ikke nødvendig å bruke frivillighetsbegrepet ved annonse i avisa, men at man 

trenger folk med ulik kompetanse. 
• Det er viktig å tenke bruker/deltakermedvirkning i forhold til frivillighet: i forhold til å 

bestemme hva de kan gjøre, hvordan og hvem de ønsker som frivillig (spesielt én til én 
kobling) 

 
7.2.2  Kriterier for frivillige 

• Ha et avklart forhold til egne problemer og være trygge på seg selv 
• Deler og støtter opp om Kirkens Sosialtjeneste sin identitet og verdigrunnlag  
• Har en forståelse og respekt for brukergruppa. Ha riktig motivasjon ut fra å være en støtte 

for dem, ikke for egen del 
• Distanse til egne problemer 
• Personlig egnethet 

 
7.2.3  Oppfølging av frivillige 

• Bevisstgjøring av de frivillige og kartlegging/synliggjøring av deres kompetanse 
• Kartlegge interesser, holdninger, forventninger.  
• Finne noe de har lyst til å gjøre! Legge til rette for at de kan bruke sine ressurser 
• Konkrete krav og forventninger til rollen 
• Motivering underveis for å beholde de frivillige inkludert blant annet kurs, turer og faglig 

påfyll samt andre goder. 
• Jevnlig dialog for å se om forventningene blir innfridd fra begge parter, justeringer skal 

gjøres i forhold til arbeidsoppgaver etc. 
• Fokus på grensesetting for frivillige i forhold til oppgaver, sikkerhet, relasjonen etc. 

 
7.2.4  Oppgaver for frivillige  

• Frivillige som formidler kompetanse gjennom kurs/temakvelder etc. Dette er frivillige som 
har en kompetanse på et fagfelt de ønsker å bruke, eks: matlaging, interiør, økonomi etc. 

• Frivillige som er tilstede i boligtiltakene/sentrene: for sosial trening, aktiviteter med 
gruppen. 
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• Frivillige som kobles én til én med en deltaker for å hindre isolasjon og bidra med sosial 
trening. Her er kjemi og gjensidig respekt veldig viktig. Utgangspunktet må være 
deltakerens behov og interesser, der felles interesser kan være en god kobling.  

• Frivillige som kan bidra med konkret kunnskap som den enkelte trenger: for eksempel 
dataopplæring, økonomiopplæring etc. Dette kan også være temaer for felles 
aktiviteter/boligkurs. 

• Frivillige som bidrar som ”sparrepartnere” for den enkelte, være med på visninger, 
bevisstgjøring av behov, speiler og sier hvordan de pleier å gjøre det hjemme hos seg 
(kanskje tidligere deltakere er best her) 

• Frivillige som bidrar med praktisk hjelp for den enkelte: reparerer i leiligheten, hjelper til 
med flytting, oppussing etc. 

• Se punktet under for særlig fokus på likemanns/fadderarbeid 
 
Maler, tips etc i forhold til arbeid med frivillige ligger her  
 
7.2.5 Faddere/ Likemannsarbeid  
(Kilde: Boligforum Kirkens Sosialtjeneste 2010 og WayBack) 
Hvis deltakeren ønsker det, vil det være en god idé å koble en fadder på deltakeren. De samme 
kontraktene som brukes i forbindelse med frivillige kan brukes her. Se her for mer info. 
 
Hvordan rekruttere og følge opp faddere? 

• Ha intervjuer for å bevisstgjøre den enkelte 
• Ha klare avtaler om ansvar 
• Veilede og evaluere 
• Noen nedskrevne regler 
• Sette grenser for hva en fadder kan gjøre/ ikke gjøre 
• Må være mulig å ta en ”timeout” fra rollen som fadder hvis man ikke ønsker mer 
• Fadderopplæring er viktig.  
• Viktig med et samspill og samarbeid med ”fagpersoner” 
 

Hvem kan være faddere/likemenn? Noen personlige kvaliteter er viktig å ha (kan defineres) og ha et 
avklart forhold til rus.  Lederne må avgjøre dette. Men man må ta noen sjanser for å komme videre for 
man blir aldri sikker. 
 
Noen utfordringer 

• Noen deltakere vil lure på om likemenn/faddere er ”en av dem” (ansatte) eller ”en av oss”.  
• Tidsbruk vs. fleksibilitet-grensesetting blir viktig her. 

 
Oppgaver for faddere/ likemenn 

• Tidligere deltakere/ brukere som frivillige: en kompetanse som kan trekkes inn i tiltaket/ 
prosjektet. En fadder, en tidligere deltaker, avhenger av personlig egnethet: har en viktig 
rolle som forbilder for deltakere og en annen måte å kommunisere på. Er en ressurs for 
formidling av informasjon (eks gjennom boligkurs/temakvelder etc) og et forbilde.  

• Tidligere deltakere kobles som frivillige for den enkelte som en slags ”veileder” med det 
gode eksempelets kraft. Være en støtteperson: Gi håp og motivasjon til den enkelte- en å 
”gå sammen med”. Her må man passe på at fadderen ikke ”tar over”, men være en 
veileder/støtte for den enkelte. Den enkelte må gå veien selv.  

• Være en ”trivselsgartner”: snakke med de nye deltakerne og skape et trygt og godt miljø 
• Være en ”mellommann”: ta kontakt med NAV, være med på ansvarsgruppemøter, hjelpe 

til med økonomi/ gjeldssanering eller bidra på andre områder man har erfaring fra å ha 
gått veien selv 

• Faddere kan være der den dagen de blir løslatt og helst besøke under soning. Det første 
døgnet er viktigst og det er tungt i starten (WayBack) 

• Her kan Kirkens Sosialtjeneste starte en fadderordning som ikke er så omfattende som 
WayBack og Prosjekt Fri. Spille på folks styrker og muligheter for å være gode 
rollemodeller for andre, mestring og utvikling av eget selvbilde.  

 

7.3 Hvordan få et godt samarbeid med kommunen i det boligsosiale arbeidet?  

Et godt samarbeid med kommunen under oppstart og underveis i et prosjekt eller rundt driften av et 
tiltak er som sagt i del 1 helt essensielt for at et tiltak/prosjekt skal bli vellykket, ikke minst for å få til en 
helhetlig og koordinert oppfølging av deltakerne som trenger bistand til å skaffe og beholde en egnet 
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bolig. Oppsummert er det viktig i det boligsosiale arbeidet å ha en tydeliggjøring av ansvars- og 
rollefordeling mellom frivillige organisasjoner og kommuner.  
 
Dette innebærer blant annet: 

• Klargjøring av samarbeidet rundt den enkelte gjennom IP, oppfølgingsavtale: skrives i 
samarbeid mellom kommunale instanser, Kirkens Sosialtjeneste og andre. 

• Ha ”ubyråkratiske linjer” for å løse utfordringer som oppstår underveis i forhold til deltakere/ 
beboere i våre tiltak og for å rapportere muntlig underveis. 

• Ha en samarbeidsavtale og/eller driftsavtale mellom kommunen og den frivillige 
organisasjonen med tydeliggjøring av forventninger i forhold til informasjon, rapportering, 
oppfølging av den enkelte etc. 

• Sørge for at kommunen er informert, involvert og har et eiendomsforhold til prosjektet 
gjennom aktiv deltakelse for eksempel i styringsgruppa og/ eller prosjektgruppa for prosjektet/ 
tiltaket.  

• Sørge for at kommunen får god skriftlig informasjon og rapportering fra prosjektet/ tiltaket i 
forhold til framdrift og effekten av tiltaket for den enkelte vanskeligstilte. Det er viktig at dette er 
satt i et system for rapportering, og ikke er personavhengig. 

• Ha gode brukerundersøkelser underveis for å dokumentere effekten av prosjektet/ tiltaket. 
• Utvikle fellesskapsfølelsen for det prosjektet/ tiltaket som vi som samarbeidspartnere kan 

være stolt over! Utvikle et godt samarbeid gjennom erfaringsutveksling og 
kompetansebygging gjennom felles ”fagdager” eller lignende arrangementer i felles regi.  

• Fronte og markedsføre prosjektet/ tiltaket sammen i ulike fora for erfaringsutveksling 
(Husbanken, Fylkesmannen) opp mot media, lokale politikere etc. 

• Sammen må vi arbeide for at prosjektet blir en del av kommunens boligsosiale handlingsplan, 
ruspolitiske handlingsplan etc.  

 

8 LITTERATURTIPS 

• Thynæss: ”Boligsosialt arbeid”  
• Rundskriv: ”Boligsosialt arbeid, bistand til å mestre et boforhold”  
• Brotkorb/ Rugkaasa (red): ”Under tak- mellom vegger”. Perspektiver på boligens 

betydning i velferdsstaten. 
• Innsamling av erfaringer fra ”Bo for livet” i Kirkens Sosialtjeneste (legges ut på KISO og 

internett under fag, boligsosialt arbeid). 
1. Sluttrapporter avsluttende prosjekter 
2. Årsrapporter fra tiltakene  
3. Årsrapport fra rådgiver ved hovedkontoret 

9 INTERNETTKILDER 
Viktige linker til boligsosialt arbeid finnes her (hyperkoblinger):  
 
Statlige/kommunale aktører 
Kommunal og Regionaldepartementet 
Husbanken 
Kommunenes Sentral- og Arbeidsgiverforening 
Kriminalomsorgen-bolig på Nett 
TOG-prosjektet (tiltak overfor gjengangere), Oslo fengsel: Metodikk og erfaringshefte 
Oslo kommune, rusmiddeletaten 
 
 
NGOer 
WayBack-Livet etter soning 
Frelsesarmeen i Oslo-Prosjekt Bosatt 
RIO 
Kirkens Bymisjon, Oslo 
Safir (med Boligskole) 
Blåkors, Borgestadklinikken 
Kirkens Bymisjon, Drammen: her 
 
 
 



   25 

10. EKSTERNE EVALUERINGER OG RAPPORTER 
 
Bostedsløse i Norge 2008 (NIBR-rapport 2009:17) 
Den siste kartleggingen av bostedsløshet i Norge  
http://www.nibr.no/prosjekter/72/department/plan/ 
 
Evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet "På vei til egen 
bolig" ( NIBR-rapport 2008:15)  
 
”Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet” 
(Dokument nr. 3:8 2007-2008) 

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Dokumentserien/2007-2008/Dok_3_8_2007_2008.pdf 

 
”På rett vei-evaluering av Prosjekt Bostedsløse to år etter”  
(FAFO-rapport 2008:06)  
http://www.fafo.no/pub/rapp/20048/20048.pdf 
 
”Ikke bare bare å bo. Slutterapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i 
boliger for rusmisbrukere og bostedsløse”.  
(FAFO-rapport 2007:38) 
http://www.fafo.no/pub/rapp/20038/20038.pdf 
 
”Løslatt og hjemløs - bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold”.  
(Samarbeidsrapport NIBR/KRUS/Byggforsk 2006) 
http://www.nibr.no/prosjekter/145/department/plan/ 
  
”På randen av å bo: Erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, 
gater, hospitser og egne boliger”  
(Rokkansentereret Rapport 1: 2006) 
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/prm/2006/0099/ddd/pdfv/281618-pa_randen_av_a_bo.pdf 
 

 


