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Regnskap legges ved til våre finansieringspartnere og årsmøtet i Salem Menighet.
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22B Kontaktsenter eies og drives av Salem menighet. Salem menighet er tilknyttet Normisjon i Trondheim, en organisasjon 
innefor Den Norske kirke. 22B bygger sitt arbeid på menighetens verdigrunnlag og formål.

22B Kontaktsenteret for barn og unge, ble utviklet og iverksatt gjennom et forprosjekt fra november 2004 til våren 2006. 
Kontaktsenterets navn ”22B” stammer fra Salem menighets adresse i Prinsensgate 22 b som er naboadresse til Trondheim 
Torg. Salem menighet startet prosjektet med bakgrunn i et stort innslag av barn og unge som oppholdt seg på og rundt 
Trondheim Torg. Mange av dem befant seg i en negativ utvikling i forhold til skolegang, rus og kriminalitet. 

I løpet av våren 2006 ble det inngått et formalisert samarbeid med Trondheim kommune og Trondheim Torg kjøpesenter.

Arbeidet ble startet som et rent lavterskeltilbud bestående av oppsøkendearbeid, treffsted og aktivitetstilbud, samt tilbud 
om veiledning og oppfølging for de som ønsket det. I 2008 etablerte vi 22B Kvalifisering i samarbeid med AV direktoratet. 
22B Kvalifisering er et dagtilbud bestående av aktivitets- og arbeidstrening for ungdommer som har falt utenfor ordinært 
skole- og arbeidsliv. 

22B er i dag en av få aktører som jobber aktivt med risikoungdom i bykjernen og blir fra kommunalt hold betraktet som en 
viktig bidragsyter.

Gjennom vårt mangfoldige arbeid og sentrale plassering midt i sentrum er vi årlig i kontakt med mellom 150 og 200 
ungdommer som av forskjellige grunner er på drift i byen. 

22B har nå etablert et botilbud for ungdom i aldersgruppen 17 – 23 år.

Bakgrunner for dette er erfaringer fra flere års arbeid der vi har vært vitne til hvor vanskelig det er for marginalisert ungdom 
å finne seg et godt sted å bo. Ventelistene på kommunale boliger er svært lange og det private markedet synes nesten 
utilgjengelig for de med ytelser fra Nav og sosialtjeneste. Vi vet at tilstedeværelse på jobb/skole, et godt sosialt nettverk, og 
det å ha et sted å bo er helt avgjørende faktorer for å lykkes i å ta grep om eget liv og utvikling. For oss på 22B handler det 
om å ha et samtidig fokus på disse hovedområdene i ungdommenes liv.

2. Bakgrunn for prosjektet
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Målgruppe 

Vår målgruppe er risikoutsatt ungdom i alderen 17-23 år.  

Vi har fokus på ungdom med konkrete problemer på flere områder i livet, og som i dag har problemer i forhold 
til å beholde en bolig. Spesifikt vil dette si ungdommer med store utfordringer i forhold til økende rusmisbruk og 
kriminalitet, psykiske problemer, avbrutt og ufullstendig skolegang, samt lite eller ingen jobberfaring. 

Formål med prosjektet

1. Prøve ut modeller og strukturer for å kunne hjelpe risikoutsatt ungdom til å skaffe, og beholde en bolig.

2. Prøve ut oppfølgingsmodell av ungdommer og ansvarspersoner med mål om å styrke bo-kompetansen til  
 ungdommene.

3. Finne viktige, og mindre viktige faktorer for å lykkes med denne typen boligarbeid.

4. Forberede prosjekts fase 2, og finne gode problemstillinger i forhold til sektorsamarbeid.

Rekruttering til arbeidet

Vårt kontaktsenter er vår primære rekrutteringsarena. Her har vi i løpet av et år kontakt med i overkant av 150 
ungdommer i risikosonen og etablerer relasjoner til mange av dem. Gjennom den individuelle oppfølgingen i dette 
lavterskeltilbudet, vil det bli klart for oss hvem det er hensiktsmessig og naturlig å ta videre inn i bo-tiltaket. 

Utover dette har det vært naturlig for oss å ta inn deltagere som henvises til oss gjennom våre samarbeidspartnere, 
som for eksempel Ungdomsenheten i kommunen og Ung i jobb på Lerkendal.

3. Prosjektets mål og målgruppe



5

3. Prosjektets mål og målgruppe

22B har fra 01.04.2013 utviklet et boligarbeid der vi samlokaliserer ungdommer fra 22B miljøet med studenter fra 
Salems studentmiljø. Studentene vil få en rolle som ansvarspersoner og positive miljøskapere i bofellesskapene. Ansatte 
fagpersoner i 22B vil gi personlig oppfølging til ungdommene og veilede ansvarspersonene. En slik modell for boligsosialt 
arbeid er utprøvd flere steder og vi har hatt erfaringsutveksling med blant annet Maritastiftelsen i Oslo og organisasjonen 
The Message Trust i Manchester.

Vi leter nå etter flere boligenheter der vi kan sette sammen hensiktsmessige bofellesskap.

Målgruppe

Ungdommene som vi jobber med problemer på flere områder i livet, og som har hatt spesifikke problemer i forhold til å 
beholde en bolig. Allerede nå kan vi se at enkelte av ungdommene har hatt god hjelp i å ha en stabil bolig. Utfordringer 
i forhold rusmisbruk og kriminalitet, psykiske problemer, avbrutt og ufullstendig skolegang, samt lite eller ingen 
jobberfaring, løser seg ikke selv av å være i prosjektet. Men det gir en god plattform for å jobbe med endring. 

Økonomi

Vi har hatt en del utfordringer i forhold til økonomien. Dette til tross for at de fleste av våre ungdommer har en eller annen 
økonomisk støtte fra Nav. Spesielt vanskelig har det selvfølgelig vært i oppstarten av boforholdet, men det har også vært 
en del vanskeligheter i overgangene mellom en stønad til en annen. I våre boenheter har vi valgt å være leietaker, og 
videreformidle utleie. En viktig grunn for å gjøre det på denne måten, er å unngå at ungdommer mister boligen sin på 
grunn av mislighold av husleie. Vi har hele tiden vært klar over at det er en økonomisk risiko for oss å gjøre det på denne 
måten, men dette har vi gått inn i med åpne øyne. Når dette er sagt må det nevnes at vi har brukt overraskende mye tid på 
å sikre betaling fra de som har bostøtte fra Nav. Når vi som er godt kjent i Nav systemet bruker mye tid og ressurser på dette, 
er det ikke overraskende at dette er en medvirkende faktor til at ungdommer mister sin bolig.  

4. Boligtiltaket  22B Bolig
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Bofellesskapene

Målet vårt har vært å sette sammen normale bofellesskap, og gjennom dette modellere god bokompetanse hos 
ungdommene. I perioden fra oppstarten våren 2013 har vi prøvd en del forskjellige sammensetninger og antall av 
ansvarspersoner og ungdommer i de forskjellige bofellesskapene. I prosjektets fase 1 har vi sett at vi kan komme i et 
dilemma i forhold å skape et bofellesskap der ansvarspersonene ”setter” kulturen. For å skape denne kulturen har vi fra 
starten av satt som forutsetning at det er overvekt av ansvarspersoner i fellesskapene. På den andre siden kan det lett bli 
tydelig at de som bor i boligen kommer fra to forskjellige verdener. Vi har fått tilbakemeldinger fra ungdommene på dette, 
og uttalelsene til 2 av jentene fra det samme kollektivet viser godt dilemmaet. 

En av jentene sa dette da hun ble spurt: 

”Leiligheten ga litt institusjonsfølelse. Ansvarspersonene var snille jenter, som ville meg bare godt. Men avstanden i livssituasjon, 
lite til felles, gjorde at jeg følte meg mislykket i møte med dem. De hadde oppnådd mye, men jeg har liksom ikke kommet noe vei. 
Litt for mange beboere (leiligheten var for 6 stk.), blir litt for mange mennesker, og forventning om å være sosial. Det hadde hjulpet 
å være en ungdom til, hatt en til å være litt mer lik” 

Den andre hadde litt annet fokus:

”God hjelp i forhold til å få mer ro i hverdagen. Få struktur. Oppleve å bli sett 
og verdsatt. Godt å være med normale folk, at noen bryr seg, og at noen tar 
deg på alvor.”
Da vi gikk inn i dette arbeidet, så vi det som viktig at det var en overvekt av ansvarspersoner i bofellesskapene for å være 
premissleverandører for en sunn kultur, Vi mener at argumentene som veier for dette, er de tyngste, og vil fortsatt prøve å 
skape fellesskap med overvekt av ansvarspersoner. Vi har også gjort oss noen erfaringer der det har utviklet seg en utrygg 
kultur der ansvarspersonene ikke har vært i stand til å skape det rette miljøet. Da har vi valgt å gå inn litt tyngre for å rydde 
opp. På tross av noen få episoder, så har det vært 18 måneder med relativt rolige og lite konfliktfylte bofellesskap, sett bort i 
fra de vanlige utfordringer når mennesker skal bo sammen.
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Boligenhetene

Vi hadde som mål fra starten å tilby ulike typer bofellesskap i forhold til antall, kjønn og sammensetning. Vi har etablert en 
relativt stor hovedenhet og noen mindre enheter.

Vi hadde tenkt å se på muligheten for å kjøpe en bolig gjennom midler fra Stiftelsen Salem Diakoni, men vi har valgt å 
utsette den prosessen. Det betyr at alle våre enheter leies på det private markedet. Vi har stort sett hatt rene gutte- og 
jentefellesskap. Vi har holdt målsettingen og etablert en hovedenhet, samt tre mindre enheter. To av enhetene har 
underveis byttet bosted, og fått en litt annen sammensetning. 

Kombinasjonene vi har prøvd i perioden:

Hele husstanden Ungdommer Ansvarspersoner

Gutter: 

4 2 2

4 1 3

8 4 4

6 3 3

Jenter:

6 2 4

5 2 3

Totalt har det bodd 19 ungdommer og 15 ansvarspersoner i fellesskapene våre i løpet av de første 18 månedene. Det er tre 
ansvarspersoner som har flyttet ut på grunn av skolegang andre steder i landet. I perioden er det 10 ungdommer som har 
flyttet ut. Av disse er det er det 2 stk. som har gått inn i rusbehandling, 2 stk. som har flyttet sammen med kjæresten, 2 stk 
som har flyttet til et annet sted i landet og 2 stk har flyttet på grunn av at de ikke fant seg til rette. I to tilfeller har vi måttet 
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sette ned foten, og bedt de om flytte på grunn av for store utfordringer i forhold til rus. I tillegg til dette har vi i 6 tilfeller gitt 
nødbolig i kortere perioder for 3 gutter og 3 jenter. Pr 15.11.2014 har vi 4 fellesskap, med til sammen 10 ungdommer og 12 
ansvarspersoner. Aldermessig har vi hatt ansvarspersoner fra 19 til 35 år. Aldersgjennomsnittet har vært i overkant av 24 år. 
Vi tenker nok at 19 år er litt ungt, og ser helst at ansvarspersonene er noe eldre.

Vi har prøvd å leie egne hus, deler av hus og leiligheter. Vi har erfart at det har vært vanskeligere å få en god atmosfære i en 
trang leilighet, og vi har derfor valgt å satse på eneboliger. I forhold til utformingen og planløsning i husene er det viktig 
med noen fellesarealer, som en god stue og/eller litt større kjøkken. Det er en fordel hvis utformingen av hus er med på å 
skape en ”hjemfølelse”. 

Guttefellesskap vs Jentefellesskap

I det lille utvalget vi har, så har vi merket oss noen forskjeller mellom gutt og jente fellesskapene. Vi opplever at jenter 
er mer opptatt av det relasjonelle, om de fungerer sammen, liker hverandre eller ikke etc. I jentefellesskapene brukes 
ansvarspersonene mer som samtalepartner om vanskelige ting. Det virker som utfordring ift husarbeid og lignende blir 
vanskeligere å håndtere i jentefellesskapene, og at det lettere oppstår misnøye på grunn av dette. Ved oppstart merket vi 
oss at det var vanskeligere å rekruttere jenter inn i kollektivene. Både ungdommer og ansvarspersoner brukte litt lengre tid 
på å bestemme seg for dette. Flere av jentene blant våre ungdommer som vi mente kunne ha godt av å komme inn under 
22B bolig, var i utgangspunktet usikker på om de skulle flytte inn. De gav utrykk for å være skeptiske til å flytte inn med 
jenter de ikke kjente, og var mer interessert i å bo med gutter. Vårt inntrykk er at de relasjonsmessig synes det er letter å 
forholde seg til gutter enn jenter.

Ansvarspersoner

Vi har i all hovedsak rekruttert ansvarspersoner fra studentmiljøet i Salem menighet. Vi oppfordrer til binding på minimum 
ett år, og anbefaler at de bor der i to år eller mer. Siden vi som regel ikke kjenner ansvarspersonene så godt fra oppstart, 
holder vi muligheten åpen for at det er enkelte som ikke passer så godt inn i et slikt fellesskap. Vi har prøvd å holdt oss til 
en nedre aldersgrense for ansvarspersoner på 21 år, og er glad for at vi har noen som er nærmere 30 år enn 20 år. Alder 
og antall ansvarspersoner er viktige faktorer, men vi opplever at den viktigste faktoren i dette arbeidet er kvaliteten og 
egenskapene ansvarspersonene har. Det er en god egenskap at de er trygge på seg selv, og ikke har for store egne behov. 
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Det hjelper å ha en sosial personlighet og at ungdommene opplever at ansvarspersonene bryr seg på en god måte.

Da en av ansvarspersonene flyttet for å studere i en annen by, skrev hun dette i forhold til å ta inn nye ansvarspersoner i 
fellesskapene: 

”Det som er viktig er at skal det bli et nytt kollektiv, må dere vite hvem dere tar inn som ansvarspersoner, og de må vite hva de går 
inn i. Jeg tror de må være trygge, tåle at det kanskje er litt skittent av og til og at ikke alt er på stell både når det gjelder husregler 
og avtaler.. Tåle at ikke alle som er innom er mennesker en kan stole helt og fullt på. Det er tross alt ikke hvem som helst vi bor 
med, det er en 22B bolig og da vil hverdagene bli litt annerledes. Samtidig må de kunne tørre å si ifra, og være tydelige på hvor 
de står og hva som er greit og ikke. Det må være noen som er gode med mennesker, ikke ta inn hvem som helst bare for å fylle 
leilighetene.. Se an hvem som blir satt inn i hvert kollektiv, ikke alle passer i alle kollektiv.”

Oppfølging

Alle ungdommene i bofellesskapene har vært knyttet opp til en ansatt i 22B som har vært oppfølgingsansvarlig for den 
enkelte. Vi jobber for å at alle ungdommene skal ha et dagtilbud å gå til, skole, jobb eller tiltaksplass. Noen av ungdommene 
har et tilbud gjennom uka på 22B, mens noen har tilbud gjennom andre tiltaksarrangører eller er i ordinær jobb. I vårt 
oppfølgingsarbeid har det vært til stor hjelp der vi har hatt ungdommene boende i våre egne fellesskap. 

Ansvarspersonene har blitt fulgt opp av de 22B ansatte og vi har i tillegg arrangert fellessamlinger for alle 
ansvarspersonene. Vi opplever at behovet for oppfølging blant ansvarspersonene er varierende, men vår erfaring så langt er 
at jenter trenger tettere oppfølging enn gutter. 

Vaktordning

Ansvarspersonene i de forskjellige bofellesskapene har til enhver tid hatt mulighet til å kontakte en ansatt i 22B om 
noe uforutsett eller ubehagelig oppstår. Vi har hatt en bakvaktordning der de ansatte ved 22B kontaktsenter har vært 
tilgjengelige 24 timer i døgnet. Denne ordningen har fungert godt, og den har vært brukt i noen tilfeller. 
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Gjennom tiltaket har vi klart å skape en praktisk arena for utprøving av modeller for boligsosialt arbeid blant vanskeligstilt 
ungdom. Vi har fått prøvd ut disse, og har tilegnet oss ny kunnskap i forhold til prosjektets kompetanseutviklingsmål. Ved 
starten håpet vi å finne en god metode for oppfølging av ungdommer og ansvarspersoner, som styrker bokompetanse til 
ungdommen. Vi hadde også et håp om å finne noen nøkkelfaktorer som er viktige for å lykkes i denne typen arbeid.

22B mener at det finnes tre hovedområder i ungdommenes liv som er avgjørende for at positiv og varig endring skal finne 
sted. Disse faktorene er bolig, et godt sosialt felleskap/nettverk, samt arbeid/skole. Vanskeligheter på et av disse områdene 
virker inn på de andre. Fram til nå har vi jobbet mest med områdene sosialt felleskap/nettverk og jobb/skole. Ved å etablere 
et boligtilbud som en tredje avdeling av vårt arbeid, har dette gjort oss i stand til å jobbe mer helhetlig med det vi ser på 
som viktigst. Denne helheten har gjort at flere av våre ungdommer har hatt en mer solid plattform å bygge videre på. Vår 
tidligere erfaring, er at det er veldig vanskelig å jobbe med endring, når man ikke har en god plass å bo. Det vi også har sett 
litt av, er at negativ endring av bosituasjon har vært med på å rive ned allerede igangsatt skolegang, tiltak eller jobb. 

Etablering av denne typen bofellesskap er fra vår side også et ønske om å tilby ungdom med belastet bakgrunn en så 
normalisert boform som mulig. Vi håper og tror at våre bofellesskap vil gi beboerne en følelse av å bo vanlig, og at det ikke 
oppleves verken stigmatiserende eller institusjonslikt å bo der.

Vår metodiske tilnærming er å gi tett oppfølging over tid, samt å involvere oss på flere arenaer i ungdommenes liv 
samtidig. Vi tror på endring gjennom anerkjennelse, bekreftelse og oppmuntring, ikke pekefingerpedagogikk. Dette er vår 
grunnleggende holdning, og det viktigste punktet i vår metodiske tilnærming. Gjentagende bekreftelser på det positive hos 
den enkelte tror vi vil skape positiv endringsvilje.

Vi har i perioden prøvd ut modeller for å hjelpe risikoutsatt ungdom til å skaffe, og beholde en bolig. Totalt er det 19 
ungdommer som har fått muligheten til å bo i et trygt fellesskap gjennom prosjektet. Av erfaring vet vi at flere av disse ikke 
ville fått en bolig eller på annen måte vært i stand til å holde på en bolig. Vi har sett at modellene vi har prøvd kan fungere 
godt, men er avhengige av at man har ressurser til å følge opp både ungdommer, og ansvarspersoner. Vi har brukt en del 
ressurser på å støtte ansvarspersoner, og vi har også erfart at det er behov for å jobbe med motivasjonen til ungdommene 
underveis.

5. Erfaringer og kompetanseutvikling 
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Et av momentene vi fra starten ønsket å prøve ut, var forskjellige kombinasjoner av antall ungdommer og ansvarspersoner. 
Som nevnt ovenfor har vi hele tiden sagt at vi ideelt sett ønsker overvekt av ansvarspersoner for å sikre en god kultur, og et 
trygt miljø på huset. I perioder har vi hatt likt antall i enkelte av boligene. Vi har erfart at 1 ungdom og 3 ansvarspersoner 
i et fellesskap er vanskelig å få til å fungere, fordi avstanden mellom dem er for stor, og det blir lett slik at ungdommen 
føler seg som et ”prosjekt”. Vi utelukker ikke at det kan fungere, men det er vanskelig å finne rett kombinasjon av 
personligheter til både ungdommer og ansvarspersoner i et slikt fellesskap. I forhold til antallet av ansvarspersoner, sett 
opp mot antall ungdommer, har vi erfart at denne faktoren er underordnet personlig egnethet hos ansvarspersonene. De 
ansvarspersonene som passer til å være i slike fellesskap er ikke så avhengige av å være i overtall for å skape en god ramme. 

Og som nevnt ovenfor, så er det vår oppfatning at den viktigste faktoren er ansvarspersonene selv. 

”Det er surrealistisk å våkne en lørdagsmorgen til at en av politiets 
kjenninger er på besøk, og sitter og spiller gitar på naborommet, eller spise 
en hyggelig søndagsmiddag sammen med en annen. Jeg ELSKER det! 
Det minsker litt på det skillet jeg merker jeg kan sette mellom meg og de 
jeg jobber med. Og det er viktig.. For det er en grunn til at noen havner litt 
utenfor, og som oftes er det ikke bare deres egen feil.”

Sammensetningen av de forskjellige personene i fellesskapene har også vært en faktor. Det er til god hjelp der vi opplever 
at kjemien i boligen er god, og at alle går godt overens. 

Vi har prøvd enkelte av boligene som nødboliger, for å hindre at ungdommer skal bo på gata, eller på andre uheldige 
plasser. Dette har vi gjort i mangel på gode alternativer. Vi har kommet frem til at vi ønsker å begrense bruken av nødbolig, 
spesielt der fasilitetene ikke passer så godt til formålet. Det kreves også mye jobbing for å gjøre denne perioden så kort som 
mulig. Vi har også erfart at i de tilfelle der dette har ført til at antallet ungdommer overstiger antallet ansvarspersoner, kan 
dette påvirke miljøet i negativ retning. 
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Vi har prøvd noen tilfeller av ungdommer med litt tøffere problematikk. Det har vært utfordrende og veldig lærerikt. Vi er 
overbevist om at det har vært en stabiliserende faktor å bo i et slikt fellesskap for de som har de største utfordringene. Det 
er selvfølgelig ikke lett å bo i et fellesskap der ungdommer har store utfordringer, men vi er oppløftet av å se hvor godt det 
kan fungere med de rette ansvarspersonene. I neste fase av prosjektet er vi veldig interessert i å se på mulighetene for igjen 
å prøve ungdommer med en mer utfordrende bakgrunn, gjerne i samarbeid med andre aktører. For å få til dette i stand er vi 
avhengig av å få de rette ansvarspersonene til å bo i et slikt fellesskap.  

I to tilfeller har vi forsøkt med ansvarspersoner med en tilbakelagt utfordrende fortid og som har en lik erfaringsbakgrunn 
som ungdommen. Vår erfaring er at disse ikke har fungert så godt som vi skulle ønsket i rollen som ansvarspersoner. Vi har 
erfart at det kan bli for utfordrende i de fasene der ungdommene har store vanskeligheter. Vi vet fra andre prosjekter at 
personer med erfaring fra rus og kriminalitet brukes som veileder med suksess. Noe av grunnen til at vi ikke har fått dette til 
å fungere på en god måte kan være at en slik bosituasjon er så intens i formen at de dårlige sidene kommer frem.

Tiltakets økonomi

Vårt valg om å etablere bofellesskap bestående av ansvarspersoner og ungdommer er også et valgt gjort ut ifra hva som 
er realistisk gjennomførbart med tanke på menneskelige og finansielle ressurser i vår organisasjon. Et døgnbemannet 
botilbud vil i de fleste tilfeller bli for kostnadskrevende. Gjennom 18 måneder har vi erfart at det er ressurskrevende, også 
økonomisk å få et slikt prosjekt til å gå rundt. For en liten aktør som 22B Kontaktsenter ser vi at det blir nesten umulig å drive 
uten støtte fra Husbanken eller fra andre offentlige støtteordninger

Samarbeid 

Vi har i prosjektperioden etablert samarbeid med aktører fra andre sektorer.  Det er en forutsetning for 22B å søke bredt 
samarbeid både med tanke på tiltakets eksistens og i forhold til vår evne til å tilrettelegge god hjelp for den enkelte bruker. 
I tillegg til å samarbeide daglig med NAV/Kommune, har vi hatt samarbeid med andre liknende tiltak/prosjekter som Samur, 
Jobbhuset, Prima as og Ung i jobb. Vi har hatt samarbeid med det privat næringsliv, og ønsker å utvide dette samarbeidet i 
neste fase av boligarbeidet. Det har gitt mersmak å samarbeide spesielt med  SAMUR i enkeltsaker, og vi har inntrykk av at 
begge parter er veldig interesserte i å fortsett  samarbeidet i neste prosjektfase. Vi ser at kommunikasjon mellom oss som 
står rundt ungdommen er viktig for å få det til å fungere på best mulig måte. En grunnleggende tillit til at de andre gjør en 
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god jobb, samt en inkluderende holdning har vi funnet til å være viktige faktorer. Dette sikrer også at man unngår å gjøre 
dobbeltarbeid.

For 22B Bolig er det også ønskelig og naturlig å fortsette å søke samarbeid med relevante aktører. I forberedelsene til fase 
2 av prosjektet har vi videreført dialog om spesifikt samarbeid med Ung i jobb Lerkendal, Uteseksjonen og Samur. I tillegg 
til samarbeid i enkeltsaker ønsker vi å komme frem til en samarbeidsform som vil fungere. Vi tenker det er fornuftig å 
konsentrere samarbeidet rundt noen få samarbeidspartnere.

Overføringsverdi

Vårt boligsosiale tiltak mener vi vil kunne ha stor overføringsverdi for andre aktører som ønsker å bidra i forhold til 
ungdom med utfordringer i forhold til bosituasjonen. Vi hadde et mål om å å utvikle en modell som kan overføres til andre 
sammenhenger og som spesielt vil være egnet for 3.sektor aktører. Boformen i seg selv er relativt sett billig, og derfor 
mulig for andre å gjennomføre. Utfordringen er å ha nok oppfølgingsressurser som er tilgjengelige for ungdommer og 
ansvarspersoner. Våre store fordel i boligarbeidet er den store tilgangen til gode frivillige medarbeidere. Dette vil nok være 
en stor utfordring for mange andre aktører.

Formidlingsplan

I denne rapporten redegjør for kompetanseutvikling, arbeidsmodeller og erfaringer fra arbeidet. Et kortere sammendrag av 
dette ser vi for oss å utgi i brosjyreform. 

I prosjektperioden har vi hatt en del større og mindre presentasjoner og foredrag i flere sammenhenger og opplevd stor 
interesse fra omgivelsene i forhold til vårt boligsosiale engasjement. Det har vært reportasjer på NRK radio, avisa Dagen, 
Byavisa og bladet Panorama. I tiden etter avsluttet prosjekt vil vi selvfølgelig være disponible for presentasjoner og foredrag 
i sammenhenger der det måtte være ønskelig.
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Hovedstyret i Salem menighet har oppnevnt en styringsgruppe til å ta ansvar for daglige drift og utvikling av 22B. 
Styringsgruppa har ansvar for både Kontaktsenteret og Kvalifiseringstiltaket. Gruppa vil også være ansvarlig for drift og 
utvikling av 22B Bolig

Styringsgruppa har i perioden bestått av følgende personer:

Leder:   Jøran Ødegaard, markedssjef, medlem i Salem menighet

Medlemmer:  Berit Karlsen, helsesøster, medlem i Salem menighet

   Daniel Wiesenberg, repr. fra hovedstyret i Salem menighet

Daglig leder 22B:  Arne Chr. Rokseth

Prosjektleder Kval. Dag Chr. Sørum

Rådgiver:  Even Ytterhus, SLT-koordinator i Trondheim kommune

  

22B og partnerne i ”trekantsamarbeidet” 

I tillegg til Salem Menighet er Trondheim Torg kjøpesenter og Trondheim kommune partnere i ”trekantsamarbeidet” som 
ble etablert i 2006. Samarbeidet har til hensikt å styrke og videreutvikle 22 B, samt å ivareta partenes interesser.

Partenes forhold til 22 B, videre finansiering og utvikling av 22 B og ytterligere samhandling drøftes i årlige møter mellom 
partene. Leder for styringsgruppa og daglig leder på 22B er til stede på disse møtene.

6. Organisasjon og styring
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7. Daglig ledelse og personell

22B er bemannet med følgende personell:

Daglig leder:  
Arne Christian Rokseth(100% stilling) 
Utdannet sosionom

Prosjektleder 22B Kvalifisering:  
Dag Christian Sørum (100 % stilling) 
Utdannet lærer og spesialpedagog.

Miljøterapeut:  
Astrid Homme (100% stilling) 
Utdannet sosionom.

Arbeidsleder:  
Svein Mikal Ranøien (100% stilling) 
Utdannet tømrer

Miljøterapeut:  
Berit Berge (90% stilling)  
Utdannet helsesøster





22B
www.22b.no


