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Hvem er Bosatt?  
Bosatt er en oppfølgingstjeneste i Frelsesarmeens rusomsorg region øst som startet 
sin praksis i 2005. Formålet med oppfølgingstjenesten er å gjøre den enkelte bruker i 
stand til å bo i egen bolig med individuelt tilrettelagt oppfølging. Målgruppen er 
bostedsløse/tidligere bostedsløse rusmiddelmisbrukere over 18 år med behov for 
oppfølging for å mestre sin bosituasjon.  
Bosatt er i dag et varig tiltak som i stor grad finansieres gjennom salg av 
oppfølgingstjeneste til kommuner, hovedsakelig Oslo kommune. Bosatt disponerer i 
alt 29 egne utleieboliger eid av Frelsesarmeens eiendommer, som leies ut til 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 16 av disse plassene er kjøpt opp av 
Rusmiddeletaten i Oslo kommune og ligger i Heimdalsgata 25. Bosatt er inndelt i fire 
ulike tjenester fram til 31.12.2010; Bosatt H25, Bosatt- satellitt, Bosatt- fengsel og 
Bosatt startlånsprosjektet (www.rusomsorgen.no). Vi ivaretar i gjennomsnitt 45 
brukere gjennom tiltaket, og har en felles virksomhetside: ”En trygg bolig – sammen 
tar vi utfordringen”.  Virksomhetsidèen skal gjenspeile fire elementer i praksis som er: 
Relasjon, fleksibilitet, samarbeid og likeverd.  

Bakgrunn for prosjektet 
Bakgrunnen for starlånsprosjektet var et ønske om å videreutvikle modellen for 
oppfølging til også å ivareta den delen av målgruppen som var i stand til å eie egen 
bolig gjennom startlån. Vi så et behov for oppfølging i disse sakene, slik at brukerne 
fikk tilstrekkelig råd og veiledning i prosessen og kunne styrke sin mulighet til å få 
boligen finansiert gjennom startlån. På dette tidspunktet kom det også signaler om at 
rusmiddelmisbrukere som målgruppe fikk lite tilsagn på startlån i Oslo kommune, 
noe som gjorde at fokuset rundt behovet for oppfølging av denne gruppen økte. 
I Husbankens satsning ”på vei til egen bolig” er strategien tydelig i forhold til et ønske 
om flere varige boligløsninger for vanskeligstilte, og startlån er en av 
satsningsområdene. På bakgrunn av dette søkte Bosatt om midler fra Husbanken om 
en prosjektlederstilling over tre år i 2007(2008-2010). 
I søknaden til Husbanken skisserte Bosatt hvilket fokus prosjektet kom til å ha i 
oppfølgingen: 
 

1. Kontaktetablering med målgruppe 
2. Kartlegging av ønsker, muligheter og behov hos brukergruppen ved inntak 

(herunder type bolig, mulighet for finansiering, behov for oppfølging i 
etterkant av innflytting osv) 

3. Bistand til den konkrete søknaden om startlånsfinansiering 
4. Samarbeid rundt å lete/søke etter egnet bolig 
5. Oppfølging i forkant av- og deltakelse på visninger etter behov 
6. Samarbeid, råd og veiledning for gjennomføring av kjøp 
7. Bistand til etablering i bolig og oppfølging etter innflytting 
8. Utredning og eventuell søknad om videre oppfølging i bolig fra bydel 
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Bosatt ønsket samtidig å benytte seg av/ knytte til seg frivillige som en ressurs i 
prosjektet. Vi så for oss å bruke frivillige særlig i fasen hvor man søker etter relevante 
boliger og ved boligvisninger.  

Oppstart av Bosatt startlånsprosjektet 
 

I januar 2008 opprettet Bosatt en prosjektgruppe som skulle bistå prosjektleder, 
Janne Engemyr Hasselgård, gjennom det første halve året i prosjektet. 
Prosjektgruppen var en faglig sammensatt gruppe, som skulle bestå av 
representanter med ulik bakgrunn og kompetanse. Deltakerne i denne gruppen besto 
av representanter fra Husbanken, Helse og velferdsetaten(heretter HEV), 
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon(RIO), Safir (en ansatt og en bruker)og Oslo 
kommune ved boligkontoret på Sagene. 

Prosjektgruppe 

Prosjektgruppen bisto prosjektleder med å lage strategi og føringer for prosjektet 
formål og mandat. Prosjektgruppen fungerte godt og hadde månedlige møter frem til 
sommer 2008. Det ble gjort en evaluering i forhold til om prosjektgruppen skulle 
fortsette også etter sommeren 2008. Avgjørelsen på dette ble at behovet ikke var til 
stede, siden samarbeidet med Husbanken, HEV og boligkontorene i bydelene var godt 
og tilstrekkelig for prosjektleder.  
Styringsgruppen til prosjektet besto av daglig leder i Bosatt ved Signe Haukvik 
Haugen, og regionsleder, Frode Woldsund, i Frelsesarmeens rusomsorg region øst. 
Prosjektleder har gjennom hele prosjektperioden hatt jevnlige møter med 
styringsgruppen og fått råd og veiledning i forhold til prosjektets framdrift og 
mandat.  
 

Rusmisbrukere / tidligere rusmisbrukere over 18 år som oppfyller vilkårene for å få 
innvilget startlån.  

Målgruppe 

 
Kriteriet for inntak i prosjektet er at de må ha fast varig inntekt og god oversikt over 
gjeld/økonomi(se også husbanken.no for kriterier for å motta startlån). Det vil være 
en prioritering av søkere som allerede er i et tiltak i regi av Frelsesarmeens 
rusomsorg i starten av prosjektet. Det vil også bli lagt vekt på at brukerne skal ha en 
strategi vedrørende økonomistyring. Dette for å unngå at brukere får innvilget 
startlån og misbruker denne sjansen ved å misligholde lånet. 
 
 

Prosjektet har i samarbeid med prosjektgruppen valgt og ikke å ha noe konkret mål 
for hvor mange brukere som skal få kjøpt seg bolig i prosjektperioden. Prosjektet 
regner med at hver bruker vil være inne i prosjektet ca 1 års tid. Målsettingen er å ha 
6 brukere i prosjektet til enhver tid. Dersom en av brukerne får avslag vil 
samarbeidet bli avsluttet, og nye søkere kan komme inn i prosjektet. 

Målsetting 
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Prosjektet valgte å bruke Bosatt sin modell for oppfølging. Den bygger på de faglige 
prinsippene myndiggjøring, fysisk/sosial integrasjon og normalisering. Dette betyr i 
praksis å gjøre den enkelte bruker i stand til å ta ansvar for eget liv og hele tiden 
ansvarliggjøre bruker i forhold til de valg som blir tatt underveis i prosessen. Et av 
formålene med å eie egen bolig er å fremme integrering, både gjennom fysisk å gi dem 
mulighet til dette og sosialt ved å få råd og veiledning i forhold til nettverk, adferd, 
bomiljø og andre sosiale samfunnskoder. Det å være bevisst på å skape normalitet og 
likeverd i brukernes situasjon er av avgjørende betydning, og gir dem verdighet, økt 
selvfølelse og mestringstillit.  

Modell og metode 

Bosatt sitt arbeids- og kvalitetsverktøy i samarbeid med brukerne er individuell 
oppfølgingsavtale (vedlegg, 1). Denne skal inngå som en del av oppfølgingen, og 
anvendes for å kartlegge behovet hos den enkelte bruker i etableringen i egen eid 
bolig og ved overgang til ny bydel. Tidsaspektet for oppfølging etter etablering i egen 
eid bolig vil bli behandlet individuelt og følge behovet til bruker. 
 

Prosjektleder hadde lite forhåndskunnskaper om tildeling av startlån ved oppstart i 
prosjektet og bevilget seg tid til å oppdatere seg på dette i perioden 01.01.08- 
30.04.08. Det ble valgt å ha møter med 9 ulike boligkontorer i Oslo kommune for å 
høre hvordan de prioriterte og vurderte søknader om startlån. På denne runden ble 
det avdekket ulikheter i bydelene som blant annet omfattet ulike syn på hvilken 
målgruppe man definerte som ”vanskeligstilt” og skjønnsmessige vurderinger som 
ble tatt i forhold til søknadsbunken til startlån. De fleste boligkonsulentene ga 
tilbakemelding om at målgruppen til Bosatt ikke var en prioritert gruppe for startlån 
og tilskudd, mest på bakgrunn av risiko. Det var samtidig enighet om at det var få 
søkere fra denne målgruppen. Boligkontorene informerte om at den antatte årsaken 
til få søkere var at de færreste ønsket å krysse av for at de er rusavhengige på et 
søknadsskjema som omhandler lån og tilskudd til bolig. 

Innhente kompetanse: 

Prosjektleder hadde også egne møter med HEV og Husbanken for å diskutere deres 
vurderinger og rammer for tildeling av startlån. Både HEV og Husbanken ønsket at 
søkere til startlån skulle bli behandlet mest mulig likt uavhengig av bydel. De var 
samtidig mottakelig for å møte behovet for eventuelle endringer av rammeverk eller 
iverksetting av tiltak, som kunne gjøre det enklere å møte de hverdagslige 
utfordringer i kommunen. Både Husbank og HEV ga uttrykk for at de hadde jevnlig 
dialog og treffpunkter med bydelene i forhold til disse utfordringene. Her var det 
gjensidig dialog på eventuelle tiltak som måtte settes i gang, for å få forvaltet pengene 
til lån og tilskudd for vanskeligstilte etter gitte kriterier.   
 

Gjennom prosjektperioden har det vært viktig for Bosatt å informere bredt om 
prosjektet både til samarbeidspartnere og brukere i målgruppen for startlån. Det 
første året ble vi invitert av Husbanken til å holde et innlegg på en konferanse på 
Hotel Opera i Oslo, hvor samtlige bydeler og andre aktuelle samarbeidspartnere var 
tilstede. Samtidig hadde Bosatt innlegg for 4 fylker på Østlandet på oppdrag fra 

Informasjon om prosjektet 
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Husbanken høsten 08, hvor boligkonsulenter som arbeidet i de ulike kommunene på 
Østlandet var representert.  
Prosjektleder sitt hovedfokus har imidlertid vært å nå selve målgruppen for startlån 
personlig, både innad i Frelsesarmeens rusomsorg og de som bor/er tilknyttet andre 
institusjoner og tiltak. Det har vært arrangert mange informasjonsmøter gjennom 
hele prosjektperioden, men erfaringene prosjektleder har gjort seg er at det er 
utfordrende å få brukerne til å møte på dette. Bosatt startlånprosjektet har derfor 
samtidig utarbeidet egen brosjyre (www.rusomsorgen.no), som har blitt distribuert 
ut til alle bydeler, behandlingsinstitusjoner i Oslo og væresteder der det kunne være 
aktuelle brukere for prosjektet. Bosatt har også valgt å legge ut informasjon på egen 
internettside (www.rusomsorgen.no), hvor startlånsprosjektet har fått egen link med 
søknadsskjema og brosjyre. Det har også blitt laget en egen artikkel om prosjektet i 
Krigsropet i 2009. 
 

Etter å ha deltatt på ulike informasjonsmøter og innhentet informasjon satt 
prosjektleder igjen med mange spørsmål. Prosjektgruppen, samt oppdragsgiver 
Husbanken, hadde mange ulike forforståelser på hva som kunne være årsaken til at så 
få i målgruppen for prosjektet fikk innvilget startlån og tilskudd for å kjøpe seg egen 
bolig. 

Forforståelse og hypoteser 

Her er noen av hypotesene som prosjektet stilte seg etter de første månedene i 
prosjektperioden. Disse vil besvares underveis i prosjektrapporten. 
 
 Hva er årsaken til at så få i målgruppen får innvilget startlån til kjøp av egen 

bolig? 
 Hva er årsaken til at midlene kommunen får til startlån og tilskuddsmidler 

ikke blir brukt opp? 
 Er det store forskjeller i utøvelsen av skjønn hos saksbehandlere for hvem som 

får lån og tilskudd? 
 Er saksbehandlerne tilbakeholdne ved utdeling av midler og tenker at de ikke 

vil «dele ut» til de som ikke har gjort seg fortjent til det? 
 Møter startlån målgruppen den er tiltenkt? 
 Faller målgruppen i prosjektet utenfor enda en gang? 
 Hvem i samfunnet definerer man som ”økonomisk vanskeligstilt”? 

 
 

Det har gjennom hele prosjektperioden på tre år vært årlige oppfølgingsmøter med 
Husbanken, i forhold til prosjektets framdrift, fokusområder og målsetting. Det er 
mange avklaringer som er gjort underveis, og har man hatt en problemstilling som er 
ønsket diskutert har dette blitt tatt opp og vurdert i dialog med Husbanken og 
prosjektets styre.  

Samarbeid Husbanken 
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Det har årlig vært sendt en rapportering til Husbanken i forhold til status og 
erfaringer som er gjort i prosjektet, samt en regnskapsoversikt for midler tildelt 
prosjektet.  
 

Gjennomføring av prosjektet 
 

Prosjektet utarbeidet et eget søknadsskjema som brukerne kunne fylle ut selv, og 
sende til oss. Det ble satt ned et fast inntaksteam på 2 personer(vedlegg 2, 
inntakssamtale), som besto av prosjektleder og daglig leder for Bosatt. Søkerne skulle 
forløpende bli tatt inn på intervju og behandlingstiden i etterkant av inntakssamtale 
ble satt til 2 uker. Praksisen var at alle skulle bli ringt til personlig, slik at 
prosjektleder kunne gi beskjed om et eventuelt inntak og avtale neste møte eller 
kunne gi en god begrunnelse for et eventuelt avslag. Bosatt merket tidlig i 
prosjektperioden at det var viktig å konkretisere hva vi kunne bistå brukerne med og 
at det ikke var noen selvfølge at de kom til å få lån selv om de var med i prosjektet. 

Inntak  

De fleste inntakssamtalene ble gjort i Bosatt sine lokaler. Disse samtalene var viktige i 
forhold til å få kartlagt og diskutert sentrale områder fra søknaden som oversikt over 
økonomi/betjeningsmulighet, tidligere bosituasjoner, rumestringsnivå, forhold til 
naboer/nettverk, forventninger til bolig og motivasjon og kunnskap om det å eie egen 
bolig. Erfaringen fra dette var at ved å stille direkte spørsmål, mest mulig konkret og 
be om en utdypelse, gjorde at det var enkelt å plukke ut de kandidatene som var i 
målgruppen. 
Prosjektet har samtidig mottatt mange henvisninger på mail og telefon fra 
samarbeidspartnere og brukere. Disse har ønsket å få informasjon om kriterier for 
inntak i prosjektet og for innvilgelse av startlån. Henvisningene har i stor grad ført til 
en tilbakemelding på at brukeren ikke har oppfylt kriteriene, så mange søknader har 
blitt stoppet her. På denne måten fikk vi erfare at det er veldig mange 
rusmiddelmisbrukere som ønsker å eie egen bolig i målgruppen, men som er for 
vanskeligstilt til å oppfylle kriteriene for startlån.  
Etter at de brukerne som var ønsket inn i prosjektet hadde fått beskjed ble 
samarbeidet startet opp og søkeprosessen til startlån satt i gang umiddelbart. Vi 
erfarte at en viktig del av oppstarten i forkant av en søkeprosess var å ta kontakt med 
den bydelen bruker tilhørte, og be om et informasjonsmøte med råd og veiledning i 
forhold til hvordan den enkelte bruker kan ha best mulig sjanse til å kunne bli tildelt 
startlån og tilskudd.  
 

Det har vært et behov for alle brukere i prosjektet for bistand til utfylling av søknad, 
opparbeide et samarbeid med økonomisk rådgiver på NAV og avtale møter med 
boligseksjonen som behandler startlånssaker(vedlegg 3, huskeliste for søkeprosess). 
Erfaringen tilsier at det til tider er stor pågang på disse tjenestene, noe som gjør det 
vanskelig for bydelene å ivareta en oppfølging i forhold til brukernes behov. 
Prosjektleder har vært meget delaktig med råd og veiledning i denne perioden av 

Søkeprosess for startlån  
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prosessen, og har fulgt brukere til tjenester som fri rettshjelp, gatejuristen og 
namsfogden, samt tatt en del telefoner rundt i hjelpeapparatet for å få råd og 
veiledning i samarbeid med bruker.   
Brukerne har hatt hovedansvar for å finne riktig dokumentasjon og vedlegg som skal 
med i søknaden, noe de har fulgt opp med god motivasjon og engasjement. På samme 
tid er det en del som har møtt på utfordringer etter at søknaden har blitt behandlet og 
avslått inntil videre pga mangel på informasjon. I enkelte av disse sakene har det vært 
særdeles uklart hvilke vedlegg og dokumentasjoner som ikke er på plass, eller hvilken 
type informasjon bydel etterspør. Dette har skapt mye frustrasjon og enkelte brukere 
har i utgangspunktet ønsket å avslutte prosessen her. Motivering og oppfølging av 
brukere i disse situasjonene har vært av avgjørende betydning. 
Er eksempel som ønskes trukket fram er en bruker som ble tatt inn i prosjektet i 
2009. I denne perioden ønsket Bosatt og Husbanken å ta inn brukere med gjeld for å 
søke startlån, for å se hvordan det ble mottatt i bydel: 
 

”Søker får inntak i prosjektet i mai 2009. Søker har varig uførepensjon og har 
startet prosessen med gjeldsanering. I begynnelsen av 2010 er saken om gjeldsordning 
fortsatt ikke oversendt namsmannen. Dette skyldes 3 skifter av økonomisk rådgiver på 
sosialsenter i bydelen, sykemeldinger, ferieavvikling og perioder uten økonomisk 
rådgiver. Prosjektet har tilbudt selv å hjelpe søker med gjelden, men fått tilbakemelding 
fra sosialtjenesten om at saken må gå gjennom økonomisk rådgiver selv om det per dags 
dato ikke er økonomisk rådgiver ved sosialtjenesten. Søker fikk tilbakemelding om at 
saken tidligst vil tas tak i mars 2010. 

Sommeren 2010 har det fortsatt ikke skjedd noe fremgang og søker oppgir selv at 
han/hun ikke ønsker å kjøpe bolig likevel. Søker har ikke mer tålmodighet og trekker 
seg ut av prosjektet.” 

 

Prosjektleder har fått erfaringer med at det er store ulikheter mellom bydelene for 
hvordan de behandler søknader, samt at flere bydeler har interne regler for å sile ut 
søkere til startlån. Det har samtidig vært uttrykt skepsis og dårlige erfaringer ved å gi 
startlån til spesifikt denne målgruppen prosjektet har fokus på, særlig på bakgrunn av 
økt risiko. Andre erfaringer er at det er en tidkrevende og langsiktig prosess å søke 
startlån, samt et byråkrati som det er vanskelig å komme gjennom.  
Når det er sagt har det vært mange gode samarbeidsopplevelser mellom bruker, NAV 
og Bosatt gjennom prosjektperioden. Vi erfarer at der bruker blir møtt med tilpasset 
oppfølging, er veien til målet om lån og tilskudd relativ kort. Er eksempel på dette er: 
 

”Bruker har vært rusmiddelavhengig store deler av livet og har hatt en vanskelig 
oppvekst. Han har vært mye inn og ut av ulike behandlingsinstitusjoner, og har i dag 
fast uførepensjon. De siste 2-3 årene har han vært i rehabilitering/ treningsleilighet og 
jobbet mye med rusmestring, økonomi og det å bo i egen leilighet. Bosatt og bruker kom 
i god kontakt med bydel og fikk møte med boligkontoret etter innsendelse av søknad om 
startlån i 2008. Etter et godt samarbeid med boligkontoret fikk bruker innvilget 
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startlån, samt tilskuddsmidler på rundt 30 %. Prosjektleder bisto således bruker med 
boligsøk, visninger, budrunder og kontraktinngåelse. Bruker har selv uttrykt at han har 
hatt et stort behov for oppfølgingen han har fått underveis i prosjektet, og fikk kjøpt seg 
en velfungerende bolig. Bruker fikk etter en stund tilknyttet en kontaktperson i bydelens 
oppfølgingstjeneste, og prosjektleder kunne trekke seg ut av saken utpå høsten 2009.” 

 

Det har vært viktig for prosjektleder å samarbeide med bruker i forkant av visning. 
Dette med tanke på å øve seg på hva en skal spørre om, hvordan en skal opptre, hva 
som er viktig å få avklart i forhold til informasjon i prospekt, kvalitet på bolig etc. Det 
har vært variasjon i behov hos brukerne for bistand på selve visningene, og de fleste 
har ønsket følge på de første visningene men gått alene etter det. Et tips når man skal 
kjøpe bolig er å be om privat visning i forkant eller etterkant av annonserte visninger, 
slik at man kan møte megler alene og ha ro til å spørre om det man ønsker. Dette er 
for å forhindre økt stress hos bruker, samtidig som mange brukere har gitt 
tilbakemelding på at de føler seg ”utenfor og lite kompetente” på selve visningen 
sammen med andre.  

Visning og budrunde 

Bosatt ønsket i utgangspunktet å knytte til seg frivillige som kunne være med 
brukerne på visninger etter behov. Dette viste seg å være en ”tjeneste” som brukerne 
ikke ønsket, samtidig som prosjektleder hadde kapasitet til å være med på de 
visninger som brukerne hadde behov for følge til.   
Brukerne i prosjektet har hatt økonomiske begrensninger/utfordringer i forhold til 
valg av bolig, beliggenhet og størrelse. Dette har sammenheng med at det å gi ut 
startlån og tilskudd ikke skal føre til at priser på boliger i Oslo skal presses opp, men 
ha en økonomisk nøktern ramme som tilsvarer at de kan finne en egnet bolig 
innenfor bygrensen. Dette har ikke vært noe problem for de brukerne vi har 
samarbeidet med, men de oppdager fort at sentrumsnære boliger er for dyre i forhold 
til det tilsagnet de har fått. Alle boligene som er kjøpt gjennom prosjektperioden har 
vært egnet for brukerne, og brukerne selv har vært veldig fornøyd med de objektene 
de valgt.   
Det å delta i budrunder har vært nytt for mange av brukerne, og er en stressende 
situasjon når man er midt i prosessen. Det har vært mange telefoner og avgjørelser 
fram og tilbake mellom prosjektleder og bruker, bruker og megler og bydel og bruker. 
Det som er av avgjørende betydning for bruker i en budrunde er at han har klart for 
seg hvilken handlingsfrihet han har i forhold til rammer han er gitt ved tilsagn om 
startlån og tilskudd fra den enkelte bydel. Samarbeidet med saksbehandlerne har 
variert, som tidligere nevnt i rapporten, og enkelte bydeler har strengere 
rutiner(kjøreregler) for hvordan selve budrunden skal foregå og godkjennelse av 
objekt i forkant av budrunde.  
Prosjektleder og brukerne har hatt erfaring med at det i enkeltsaker har vært 
vanskelig å få et objekt godkjent i forkant av budrunde, fordi man ikke har nådd 
saksbehandleri bydel. Dette fordi visning ofte foregår på kveld og budrunden setter i 
gang på samme tid neste dag. I disse sakene er det viktig å ha tillit fra bydel på at det 
gjøres en god vurdering underveis og at bruker har forstått hvilke rammer bydelen 
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setter for dette. En kan uansett ikke forvente at markedet/megler venter med å sette i 
gang en budrunde til en enkelt budgiver har fått godkjennelse for sine bud. Gjennom 
dette prosjektet har det selvfølgelig vært en styrke for brukerne at vi har vært 
involvert i saken, slik at bydelen hele tiden har visst at prosjektleder har hatt en aktiv 
rolle som rådgiver for bruker i disse prosessene. 
Prosjektleder har også hatt en stor rolle som motivator og snakket mye om 
normaliteten i det å ha tålmodighet rundt enkelte prosesser i livet. Uansett hvor 
ressurssterk en person kan være har vi alle dårlige perioder med lav mestringsfølelse 
og motivasjon. Det å tape budrunder og se at tiden går og ingenting skjer, er en av 
dem. Gjennom prosjektperioden har brukere vært langt nede nettopp på grunn av 
dette, og vært i ferd med å gi opp hele prosjektet med kjøp av bolig. Prosjektleder har 
erfart at denne brukergruppen er spesielt sårbare i forhold til nederlag og har få 
personer å dele dem med, noe som gir en pekepinn på at oppfølging er viktig.  
 

Det største oppfølgingsbehovet hos bruker meldte seg derimot i flytteprosessen fra 
tidligere bosted og inn i egen eid bolig. Prosjektleder har brukt mye tid på å bistå hver 
enkelt i forhold til organisering av dette, gi råd og veiledning i forhold til økonomisk 
støtte fra NAV (etablering, flytting etc.), samt samarbeide med bruker om og ”skape et 
hjem” ved å være en støttespiller på IKEA, JYSK etc. for kjøp og eventuell frakt av 
inventar. Det har vært en god opplevelse å ta del i den gleden, takknemligheten og 
stoltheten som brukerne har vist når målet om bolig endelig er nådd. I alle sakene 
Bosatt har vært inne i har vi sett at startlån og tilskudd har ført til økt mestring og 
selvfølelse hos enkeltindividet, samt økt motivasjon om endring på andre livsområde 
hos flere i prosjektet. Eksempel på dette kan være at det har blitt betydelig viktigere å 
være sosialt integrert der hvor en bor, ha en mer normal arbeidssituasjon, utvidelse 
av sosialt nettverk, ha tilstrekkelig behov for oppfølging i forhold til problemområder 
som ønskes arbeidet med osv. 

Oppfølging/Kartlegging av behov etter kjøp av bolig 

På samme tid har Bosatt opplevd den sårbare situasjonen de fleste av brukerne lever 
i, for eksempel i forhold til lite kontakt med familie og venner, i forhold til mulighet 
for økonomisk endring, kunnskap om forsikring, rettigheter og andre ansvarsforhold 
som følger det å eie egen bolig osv. For eksempel fikk en av brukerne i prosjektet 
tidlig etter overtakelse av bolig problemer i forhold til en alvorlig vannskade. 
Forsikringsselskapet ble trukket inn i prosessen, og forsøkte å legge mye av ansvaret 
over på bruker. Dette gikk i orden til slutt, men uten oppfølging, motivasjon og 
bistand fra Bosatt er det ikke sikkert det ville gått like greit. Tilbakemelding fra 
bruker var at han i denne perioden vurderte om han i det hele tatt var i stand til eie 
egen bolig, siden det medførte slike utfordringer og vanskeligheter med å få ting i 
orden etter at skaden var skjedd.   
Prosjektet har hele tiden vært opptatt av at samarbeidet mellom bruker og 
prosjektleder skal nedfelles i en individuell oppfølgingsavtale, som sier noe om hva 
som skal være fokuset i oppfølgingen etter kjøp av bolig. Formålet med dette har vært 
å kartlegge behovet for videre oppfølging etter at Bosatt trekker seg ut av saken og 
bruker er etablert i ny bydel. I noen saker har Bosatt kun vært med på 
flytteprosessen, og bruker har etter dette i stor grad vært selvhjulpen. I andre saker 
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har det vært jobbet tett med å få til en god overgang til ny bydel. Dette er gjort ved å 
arrangere samarbeidsmøte mellom bruker og de tjenester de har behov for å få 
dekket på sitt nye hjemsted, som for eksempel ruskonsulent og psykiatri team i bydel. 
Denne overgangsprosessen har ofte vært av avgjørende betydning for bruker, noe 
prosjektleder har gode erfaringer med å få til både med NAV på gammel- og ny 
adresse. 
 

Oppsummering av tall og statistikk 
Prosjektet har mottatt i overkant av 40 søknader totalt og disse er primært sendt fra 
søkerne på eget initiativ. Dette var en del av hensikten til prosjektet ved oppstart, noe 
som viser at informasjonen har nådd frem til de vi ønsket å møte og at brukerne selv 
har engasjert seg i forhold til ønsket råd og veiledning i startlånsprosessen. 
Det er blitt gjort 17 avslag på inntak. Bakgrunnen for de fleste av avslagene er at 
bruker hadde midlertidig inntekt. Et par av søkerne ombestemte seg etter søknaden 
var sendt, mens tre søkere trakk seg fordi de ikke ønsket oppfølgingen prosjektet 
tilbydde. Prosjektet valgte da å gi råd og veiledning om søknadsprosessen, dersom de 
ønsket å søke bydelen på egen hånd.  
Vi har totalt sett hatt 18 personer i prosjektet som har søkt om lån. Av disse er det 8 
som har fått dette innvilget, hvorav 7 har fått innvilget startlån og tilskudd mens 1 
person har fått innvilget lån i ordinær bank. Bakgrunnen for avslagene i de ti siste 
tilfellene er i stor grad på grunn av for lav inntekt, samt at de bydelene som de søkte 
til ikke hadde tilskudd igjen på gitt tidspunkt. Det var samtidig enkelte bydeler som 
valgte og ikke gi ut startlån til prosjektets målgruppe. Det var 2 spesifikke avslag på 
bakgrunn av gjeld på mellom 40- 50.000,-, noe ingen av brukerne ønsket å klage på 
grunnet personlige problemer. De hadde samtidig mistet troen på å få gjennomslag 
for en eventuell klage, og ønsket ikke å gå gjennom denne prosessen. 
Av de 18 personene som har søkt om startlån i løpet av prosjektperioden ble det 
rettet klage i 3 av tilfellene. 2 av disse ble imøtekommet og fikk innvilget lån og 
tilskudd. Det viste seg at det var gjort en saksbehandlingsfeil i begge sakene, noe som 
indikerer at det hjelper å klage. Det generelle inntrykket Bosatt har er at det gis 
mange avslag på startlån uten at brukere klager. Bosatt har forsøkt å motivere de som 
har søkt og fått avslag til å klage, men dessverre har flesteparten ikke ønsket dette. 
Dette fordi de ikke har orket å stå i en klageprosess av ulike årsaker. 
Ut ifra de 18 personene som har søkt om lån i prosjektet er det 8 som har fått kjøpt 
seg egen bolig. Det er et resultat som prosjektet er fornøyd med, og vi vet at samtlige 
eier sin egen bolig fortsatt i dag.    
 

Sammendrag av utfordringene i prosjektet 
Prosjektet har møtt på flere utfordringer i løpet av prosjektperioden, noe som også 
tidvis er nevnt tidligere i rapporten. Prosjektleder vil her punktvis kommentere dette: 
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• En av utfordringene til prosjektet var at mange i målgruppen til prosjektet ikke 
oppfylte kriteriene for Husbankens innvilgelse av startlån. Mange i 
målgruppen vi arbeider med har midlertidig inntekt og gjeldsproblematikk. 
Tilbakemeldinger fra flere bydeler var at personer med gjeldsproblematikk 
ikke kunne forvente å få innvilget startlån. Det samme svaret fikk vi i forhold 
til refinansiering av gammel gjeld. Det er i dag færre som får innvilget varig 
uføretrygd enn tidligere, og man får ikke innvilget startlån på midlertidig 
uføretrygd. Dette vil si at flere personer som ønsker og kan klare å bo i egen 
eid bolig, oppnår således ikke kriteriene for å få startlån. 
 

• Søkere som har varig uførepensjon som inntekt vil ofte være avhengig av store 
tilskuddsordninger for å kunne få nok midler til å kjøpe egen bolig. Søkere 
med høy uførepensjon (over kr 220 000,- i året) vil ikke kunne få statlig 
bostøtte, da de overstiger grensen for å få innvilget dette. Søkere med høy 
uførepensjon vil dermed også være avhengig av store tilskuddsordninger, for å 
ha nok midler til å kunne kjøpe seg egen bolig. Tilskudd er det samtidig 
knapphet på i bydelene og de får beskjed om å være restriktive ved tildeling av 
dette. Det er opp til den enkelte bydel og kommune å vurdere søkere opp mot 
tilskudd.  
 
Bosatt sin erfaring er at en slik nøktern tilskuddsfordeling blant 
saksbehandlerne vanskeliggjør situasjonen for vår målgruppe. Samtidig har vi 
i flere saker erfart at vår målgruppe har fått tilsagn på store tilskuddsbeløp, 
helt opp til 40 %.  

 
• Ulik praksis og vurdering av regler i forhold til tildeling av startlån og tilskudd 

fra bydeler har også vært utfordrende i prosjektperioden. Det som har gitt en 
bruker i prosjektet tilsagn på lån og tilskudd, behøver nødvendigvis ikke bety 
at nestemann tilhørende en annen bydel får mulighet til det samme. Dette 
skaper en del frustrasjon innad i ”miljøet” og har ført til en del diskusjoner 
mellom bruker, Bosatt og relevant bydel. 
 
Husbanken har klare intensjoner og føringer i forhold til at alle som søker 
startlån skal bli behandlet ut i fra de samme kriterier, mens erfaringen tilsier 
at kommunen velger å praktisere dette etter skjønn. Det kan være store 
forskjeller i tolkning av lovverket og utøvelse av skjønn, samt at det på en del 
kontorer finnes ”interne” regler for hvordan de skal behandle søknad om 
startlån og tilskudd. Erfaringene fra prosjektet tilsier også at målgruppen blir 
utsatt for en form for hierarkisk diskriminering blant vanskeligstilte 
mottakere, og blir dermed urettmessig behandlet. 
 

• I 2009 hadde prosjektet fokus på søkere som har gjeld. Prosjektet hadde ikke 
forventet at dette skulle være en så tidkrevende og omfattende prosess som 
det ble. Prosjektet hadde i 2009 flere brukere som det tok opptil halvannet år 
før de fikk svar på en søknad. Dette fordi de brukte lang tid på å komme i 
dialog med økonomisk saksbehandler i bydel, og når de hadde fått opprettet 
kontakt og fikk startet prosessen med å søke gjeldsanering, tok det langt tid 
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før saken ble oversendt namsmannen. Ventetiden i disse sakene var en stor 
utfordring og belastning for de brukerne det gjaldt. Det var ingen i prosjektet 
som fikk tilsagn på startlån og tilskudd i 2009. Bosatt har også erfart at 
forbruksgjeld gir avslag på startlån, samt at vi har mottatt negativ 
tilbakemelding fra bydelene om å bruke startlån til refinansiering av gammel 
gjeld.    

 
• Prosjektet har også møtt utfordringer i forhold til å knytte til seg egnede 

frivillige opp mot tiltaket over tid. Vi hadde en periode hvor vi hadde en 
person som holdt ”kurs” i forhold til økonomi, samt en jurist som var åpen for 
å gi tilbakemelding på husleiekontrakter og annet som var relatert til bolig. 
Pågangen til disse tjenestene var ikke stor det første og til dels andre året av 
prosjektet, noe som førte til mindre engasjement hos de frivillige samt at vi var 
forsiktige med å rekruttere nye. Behovet hos brukerne til å benytte seg av eller 
samarbeide med frivillige var heller ikke tilstede, noe vi rapporterte til 
Husbanken i 2009. Dette har ført til at Bosatt ikke har noen frivillige tilknyttet 
tjenesten i dag, som sitter på kompetanse fra denne prosjektperioden. Derimot 
er det mange av brukerne som har benyttet seg av nettverksarbeidet til Bosatt, 
og de aktiviteter som har vært gjennom de frivillige og ansatte der. 

 
• I løpet av prosjektperioden har det vært et skifte av prosjektleder og daglig 

leder i Bosatt pga svangerskap, noe som førte til vikariat i begge stillinger i 
inntil ett år. Dette har ikke ført til store endringer i forhold til framdrift eller 
mandat for prosjektet, men er alltid en liten utfordring i forhold til kontinuitet 
og ”historikk” som en erfarer underveis i prosessen.    

 

Suksesskriterier/råd for samarbeid mellom bruker og bydel 
Prosjektleder har samtidig hatt muligheten til å oppleve mye positivt i 
samarbeidsrelasjonen mellom saksbehandlere i bydel og brukere i prosjektet. Dette 
kan kort oppsummeres i enkle og lite tidkrevende målsettinger: 

• Gi bruker en mulighet til et møte i forkant av søkeprosess for råd og 
veiledning, samt en avklaring av viktige vedlegg og informasjon rundt 
prosessen. Gi gjerne en realistisk tilbakemelding på tidsperspektiv og 
mulighet for tilsagn hvis mulig 

• Har søker gjeld eller annen økonomisk utfordring, så gi råd eller henvis bruker 
til økonomisk saksbehandler i bydel. Hvis bydel har problemer med og skaffe 
til veie denne type tjeneste, så gi informasjon om for eksempel Gatejuristen 
eller fri rettshjelp 

• Sett av tid til bruker i de viktigste fasene av prosessen, som for eksempel ved å 
gi informasjon og veiledning i forkant av budrunde og visningsperioden, gi råd 
og tips for flytteprosess/ ny etablering, gi råd ved avslag eller ønske om 
tilbakemelding på manglende dokumentasjon. Har ikke du som saksbehandler 
kapasitet eller tid til å følge opp, så bruk ressurser i egen bydel som 



 14 av 19 
 
 

oppfølgingskonsulenter etc. Dette er for å spare tid og stress ved at bruker er 
frustrert eller tar ofte kontakt med kontoret, samtidig som du gir bruker 
forutsigbarhet og trygghet i prosessen som skaper ansvarlighet og 
mestringstillit 

• Gi vanskeligstilte uansett bakgrunn en mulighet til å få ta del i en gode som 
startlån er, og bruk tid til å samtale med kolleger om det finnes et urettferdig 
hierarki blant mottakerne i din bydel. Gi rom for diskusjon og utfordring av 
eksisterende holdninger 

•  Sørg for at alt tilskuddet i din bydel blir brukt opp, noe Bosatt har erfart at 
bydelene har blitt flinke til gjennom prosjektperioden 

• Det er ingenting i veien for å bruke kreative løsninger for å gi målgruppen en 
mulighet til å få innvilget startlån og tilskudd, og i det minste bruk de 
ressurspersoner som finnes rundt bruker som eventuelt kan gi gode 
referanser eller tillit til at bruker fortjener en mulighet   

• Ikke undervurder din egen rolle som saksbehandler i behandlingen av bruker, 
for det trenger ikke være det du gjør eller vedtar som er avgjørende men 
hvordan bruker føler seg møtt   

 

Er startlån tiltenkt de ressurssterke vanskeligstilte? 
Dette er ikke et enkelt spørsmål å svare på, ei heller noe prosjektet har intensjoner 
om å gi en fyldig og omfattende tilbakemelding på. Det prosjektet og rapporten 
derimot kan si noe om er erfaringer sett fra utvalgte vanskeligstilte 
rusmiddelmisbrukerne sitt ståsted, som har vært en del av prosjektet i disse tre årene 
med ulikt utfall. Vi kan også gi en tilbakemelding på at store deler av målgruppen som 
har vært i kontakt med Bosatt gjennom prosjektperioden, dessverre ikke oppfyller 
kriteriene for å motta startlån. Den største årsaken til dette er manglende varig 
inntekt og omfanget av gjeldsproblematikk. Det som derimot er gledelig er de 
brukerne som har nådd sin målsetting om å eie egen bolig, noe som bekrefter at 
Bosatt sin målgruppe har mulighet og forutsetning for nettopp dette.   
Tilbakemeldingen fra brukerne gjennom prosjektperioden har vært at oppfølgingen 
har vært av avgjørende betydning for dem. Bosatt deler den oppfatningen hos 
brukerne, og mener at det viktigste å formidle ut til samarbeidspartnere er at 
vanskeligstilte trenger oppfølging

Veien videre for Bosatt er å ivareta og opprettholde kompetansen og erfaringene som 
prosjektet har gjort i prosjektperioden. Prosjektet har ført til økt fokus på startlån 
innad i tiltaket, både ved at de ansatte er mer bevisst på hva som forventes av bruker 
i en slik prosess og viktigheten med oppfølging. Salg av oppfølging til personer som 

. Samtidig ønsker vi å komme med noen forslag som 
eventuelt kan øke muligheten for vår målgruppe til å motta startlån: Kan en tenke på 
muligheten for å gi ut rentefrie lån? Kan man tenke at målgruppen vanskeligstilte 
rusmiddelmisbrukere kan kvoteres inn med en viss andel prosent i hver bydel? Kan 
man legge føringer for et tettere samarbeid innad i NAV rundt enkeltbruker? Kan en 
tenke seg at individuell oppfølging av startlånssaker i kommunen blir prioritert, for å 
kunne sikre flere varige boforhold for vanskeligstilte? 
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ønsker å søke startlån eller allerede har fått innvilget dette av Oslo kommune er nå en 
del av det tiltaket Bosatt tilbyr.   
Bosatt vil til slutt takke Husbanken som har gitt oss denne muligheten til å drive et 
spennende prosjekt i tre år, og samtidig har fått lov til å følge enkeltbrukere helt fram 
til målstreken i å oppnå økt integrering, selvtillit, verdighet og mestringstillit som det 
å eie egen bolig medfører.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 av 19 
 
 

Vedlegg 1: 

 

INDIVIDUELL OPPFØLGINGSAVTALE 
                            Mellom Frelsesarmeens rusomsorg region øst  

v/ avdeling BoSatt, ……. NAV/sosialkontor og: 
 

____________________________ 
 
 

Adresse: ______________________________________________________ 
 
Fødselsdato: ___________________________________________________ 
 
 
 
Hovedkontakt i BoSatt: ________________________________________ 
Telefon: 23 21 09 79/ ………… 
 
Hovedkontakt ved ……. NAV/Sosialkontor: ___________________________ 
Telefon:  
______________________________________________________________ 
 
Hovedmål for oppfølgingen er: 

•  
 
Delmål for oppfølgingen er: 
 
Delmål Tiltak Ansvarlig Gjennomføres 

innen 
Dato for 
evaluering 
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Denne planen gjelder i perioden fra __________________ til _______________ 
Planen skal evalueres hver 6. mnd., første gang _________ 
 
Dersom bruker har en Individuell Plan (etter sosialtjenestelovens § 4-3a.), vil denne 
oppfølgingsavtalen knyttes opp mot den Individuelle Planen. 
 
Det er en forutsetning for denne avtalen at det er opprettet/at det opprettes en ansvarsgruppe 
rundt bruker, og at hovedkontakt i BoSatt deltar i denne. 
Dette ønsker vi fordi det vil gi bruker en mer helhetlig og koordinert tjeneste. 
 
Bruker gir sin tillatelse til at BoSatt og …….. sosialkontor snakker sammen og utveksler 
nødvendig informasjon om han/henne i forbindelse med oppfølgingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted/dato:____________ 
 
 
 
____________________           _______________________           
____________________ 
For BoSatt                                  For ……  sosialkontor                     Bruker 
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Vedlegg 2: 
 
INNTAKSSAMTALE TIL STARTLÅNSPROSJEKTET. 
 
Inntakssamtalen tar utgangspunkt i søknaden og hva søker har skrevet om seg selv. 
 
Innledning: 
Hva vet søker om Bosatt startlånsprosjektet? 
Vi gir konkret informasjon om prosjektet og hva vi kan tilby. 
På hvilken måte kan Bosatt bistå deg i din situasjon fremover og forventninger til prosjektet? 
 
Kartlegging av søker sin situasjon. 
Historikk; bosituasjoner, tidligere erfaringer med det å bo osv. 
Forhold til rusmidler, behandlingsapparatet osv. 
Økonomi. Inntekt/  gjeld. Hva slags erfaringer har han/hun i forhold til å betale faste utgifter 
 
Annet: 
Viktig å påpeke utfordringer med det å kjøpe egen bolig under samtalen. 
Bruker må gi en tilbakemelding på hvorfor han/hun ønsker å delta i startlånsprosjektet. Hva 
ønsker brukeren med tilbudet og oppfølgingen i etterkant av innflytning? 
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Vedlegg 3: 
 

 
HUSKELISTE I EN SØKNADSPROSESS TIL STARTLÅN 

Her kommer en del viktige punkt som kan være til hjelp når dere skal hjelpe noen med å søke 
startlån: 
Kriterier for å få innvilget startlån: 

• Inntekt: for å få innvilget startlån må en ha fast varig inntekt eks; uføretrygd/pensjon 
eller arbeidsinntekt. 

• Bør helst ikke ha gjeld, da kan det være vanskeligere å få lån, men det går an å søke om 
refinansiering av gammel gjeld. Men personer med gjeldsanering kan søke startlån. 

Hvordan gå frem til en søknadsprosess: 
• Søknad om startlån skal rettes mot den kommunen personen ønsker å bosette seg i. 

(For eksempel en person som ikke har tilknytning til Oslo, så blir det å søke bydelen 
på UFB dato. Hvis man bor i Oslo må man søke den bydelen man bor i). 

• Skjema finnes på nettet, på Oslo Kommune og Husbanken sine sider. Det er egne 
skjema for å søke startlån i Oslo kommune. Noen ganger forventes det både skriftlig 
søknad og søknad via nettet, (dette varierer fra bydel og kommune). 

• Et godt tips er å legge ved et vedlegg til søknaden fra Bosatt som beskriver noe om 
brukeren og hvorfor han/hun bør få startlån. Hva vi kan hjelpe med i prosessen osv. 

• Viktig også å tilby å komme på et møte på boligkontoret for å diskutere saken. 
• Det er lurt å ringe boligkontoret når man sender en søknad. 
• Hvis en bruker får forhåndsgodkjenning på lån/tillskudd, så gjelder det for 3 mnd, 

men det er ikke noe problem å søke om utvidelse for nye 3 mnd. 
• Husk å ta kopi av søknad og vedlegg før dette sendes og legges i mappa til bruker!! 

(noen ganger kan brev bli borte i posten). 

 
Håper dette kan være til hjelp. Mitt beste råd er å kontakte boligkontoret hvis dere skulle ha 
noen spørsmål, det er de som er spesialistene på startlån. 
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