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Forord:
Følgeforskningen som ligger til grunn for rapporten er gjennomført som et tiltak under
HUSK Midt-Norge. HUSK Midt - Norge har vært et av fire regionprosjekt som i årene
2006-2011 har hatt som mål å framskaffe ny praksisrelevant og forskningsbasert
kunnskap innen sosial- og velferdstjenestene. Prosjektet har vært gjennomført i tett
samarbeid mellom Høgskolen i Sør- Trøndelag, sosialtjenester og NAV-kontor i
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, NTNU ved Institutt for Sosialt
arbeid og helsevitenskap (ISH) og NTNU Samfunnsforskning AS.

Noen endringer i forankring av oppdraget har skjedd underveis. Fra først av ble
oppdraget administrert av NTNU Samfunnsforskning AS, mens den administrative
vertsrollen senere ble overtatt av NTNU ved Fakultet for samfunnsvitenskap og
teknologiledelse. Mens oppdraget lå hos NTNU Samfunnsforskning AS hadde
cand.polit. og Phd – kandidat ved NTNU, Anne Juberg, det daglige ansvaret for
følgeforskningen med førsteamanuensis Inger Marii Tronvoll ved ISH som
forskningsmessig sluttansvarlig. Etter overføringen av oppdraget til NTNU er det
førsteamanuensis Riina Kiik ved ISH som har vært forskningsmessig sluttansvarlig.
Cand. polit Per Johansen har hatt et særlig prosessansvar både i SAMUR og i
forløperen TIUR. Han har vært frikjøpt av Husbanken fra sin faste stilling i Trondheim
kommune og har hatt HUSK som forankringspunkt i de periodene han har vært
engasjert i både TIUR og SAMUR. Han har bidratt aktivt i dataproduksjon og
dataanalyse under følgeforskningen av SAMUR og har også kommet med mange
innspill til denne rapporten. NTNU Samfunnsforskning AS står for utgivelsen.

Rapporten er ført i pennen av Anne Juberg. Hun takker for et godt og inspirerende
samarbeid med alle dem som er nevnt ovenfor. Når det gjelder andre som har
medvirket, vil vi aller først rette en varm takk til de deltakerne i SAMUR som stilte opp
til intervju. Det er av uvurderlig betydning at de har bidratt med å belyse temaet fra
sitt ståsted, men ingen selvfølge. Deltakerne har mange utfordringer i sin hverdag.
Hjertelig takk også til en pårørende som lot seg intervjue.

Vi er dessuten svært takknemlige for at så mange fagfolk i og utenfor kommunen
som til daglig steller med boligsosiale utfordringer var villige til å bidra. Flere har for
eksempel uoppfordret kommet med innspill i etterkant av intervjuer m.v. En varm takk
rettes ikke minst til de SAMUR - ansatte Jannicke Bergsaune (koordinator og
ansvarlig for SAMUR voksen), Tom Døsvik (ansvarlig for SAMUR ung), Mona
Eilertsen og Beate Holm. SAMURs ansattgruppe har gitt svært mye av sin dyrebare
tid inn mot følgeforskningen, siden det ble lagt vekt på å trekke dem med på
fokusgruppeintervjuer med andre informantgrupper. Det har vært meget inspirerende
og lærerikt å få innblikk i tankesettet og arbeidsmåtene til disse dyktige fagfolkene.
Alle, både ansatte i SAMUR og andre, har dessuten vært svært engasjert når det
gjelder å formidle sin erfaring og kunnskap og å tenke høyt sammen med
følgeforskerne. Det er nettopp dette som er hensikten med å velge praksisforskning
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og følgeforskning som forskningsmessige innretninger. Hvis vi regner med alle som
enten har deltatt i fokusgrupper og enkeltintervjuer i tillegg til alle som deltok på
halvdagsseminar i forbindelse med fremlegging av de foreløpige resultatene av
følgeforskningen den 27.1.2012, har ca. 50 fagfolk deltatt med aktive innspill, om enn
på ulike måter og i ulikt omfang. Det er tydelig at det er mye boligsosial kompetanse
og boligsosialt engasjement innenfor Trondheim kommune, noe som kommer godt
med når det dreier seg om ungdom på startstreken til voksentilværelsen og som har
alt å tape på å mangle trygg og god bolig.

Ellers takker vi ledelsen ved Stavne Arbeid og kompetanse KF og Ungdomsenheten i
Trondheim kommune. Kjetil Røttereng ved Stavne har vært en hjelpsom og lydhør
kontaktperson for oss. Rådgiver Gunn Sølvi Nyeggen i Rådmannens fagstab og
boligkonsulent Ida Paxal ved Ungbo var til stor hjelp som døråpnere inn i Trondheim
kommunes organisasjon. Seniorrådgiver i Husbanken Midt - Norge, Rune Flessen,
har bidratt med nyttige litteratur - og tematips. Hjertelig takk til alle disse. Sist, men
ikke minst; takk til Knut Bjerkan for kvalifisert korrekturlesing.

Trondheim i april 2012

Anne Juberg Riina Kiik Per Johansen
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Sammendrag:
Rapportens hovedfokus har vært boligbehovet til deltakere i SAMUR, som er et
samarbeidstiltak innen Trondheim kommune for unge rusmiddelavhengige i alderen
16 - 23 år. De ungdommene som deltar i tiltaket har forskjellige utfordringer med
hensyn til rusproblematikk, men det de har til felles er at de enten har vært
utilgjengelig for hjelpeapparatet tidligere eller at hjelpeapparatet har slitt med å hjelpe
dem, og at de stort sett ikke har definert sin egen situasjon som spesielt
problematisk. Felles for et flertall av deltakerne er også at de har en mangelfull
bosituasjon. Tiltaksdrivernes vurdering er at 65 % av deltakerne har bolig som sin
største utfordring.
Tiltaket SAMUR er rettet mot å mobilisere ungdommenes sosiale og faglige nettverk
til felles innsats. De ansatte i SAMUR samarbeider med andre fagfolk på kommunalt
nivå og i spesialisthelsetjenesten. I tillegg blir det lagt stor vekt på å mobilisere
ungdommenes nettverk. Det arbeides med forebygging, skadereduksjon og
habilitering / rehabilitering samtidig. Bunnlinjen i fagideologien som tiltaket bygger på
er at en må starte der ungdommene er, uansett om de er i aktiv rus eller ikke. Det
endelige målet med innsatsen er likevel at ungdommene skal komme over
rusproblemene sine. For å oppnå denne målsettingen anses det som avgjørende at
ungdommene får en trygg og god bolig.

De fleste ungdommene i SAMURs målgruppe er vanskeligstilte på boligmarkedet i
den forstand at de ikke uten videre kan konkurrere på det åpne boligmarkedet og pr. i
dag ikke har tilfredsstillende boforhold. Mange av dem (nærmere bestemt 35 % av
dem over 18 år) er også bostedsløse ut fra definisjonen i St. meld. nr. 23: 2003-2004:
42. Dette innebærer at de verken disponerer eid eller leid bolig og at de enten er
uten ordnet oppholdssted for kommende natt, eller uten utsikter til bolig så seint som
2 måneder før løslatelse fra fengsel eller utskriving fra institusjon, at de er henvist til
tilfeldige boforhold eller bor ”på nåde” hos venner eller bekjente. Andre deltakere kan
ikke defineres som bostedsløse etter denne definisjonen, men har likevel boforhold
som er så utilfredsstillende at de kan bidra til forverring av aktuelle problemer.

Situasjonen til bostedsløse i Norge har lett for å unnslippe offisiell oppmerksomhet.
Det har blitt antydet at dette kan ha med det å gjøre at de fleste faktisk bor trygt og
godt. For å fremheve alvoret ved flertallet av SAMUR - deltakernes utilfredsstillende
bosituasjon, men også for å få fram forebyggingspotensialet som kan knyttes til
ungdommene i målgruppa har vi i denne rapporten understreket at ungdommene står
på streken til voksenlivet og at de både i prinsippet og i realiteten er unge og lovende
på mange måter. Det har vist seg for de av deltakerne som har fått en adekvat bolig
på et tidlig tidspunkt at dette som regel har gitt støtet til en positiv
rehabiliteringsprosess.

Å starte med boligen er et prinsipp som i økende grad er anerkjent innenfor
boligsosialt arbeid og som vanligvis går under navnet ”Housing First”: Boligen må
være på plass for at mer gjennomgripende endring skal kunne skje. Riktignok
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bygger Housing First - prinsippet på at bolig i seg selv ikke er noen garanti for
endring av livsvaner, og at oppfølging må til. SAMUR tilbyr imidlertid allerede
kvalifisert oppfølging av en type som er tilpasset ungdommenes rusmisbruks - og
atferdsmønster.

Flere forhold er i imidlertid med på å hindre prinsippet om ”Housing First” i relasjon til
den aktuelle målgruppa. For det første er det generell mangel på kommunale boliger.
For det andre blir de deltakerne i SAMUR som er over 18 år og ikke har vedtak om
ettervern fra barnevernet i utgangspunktet ikke høyt prioritert for kommunal leiebolig.
De mangler den beskyttelsen i barnevernloven som de yngste deltakerne har. For det
tredje er situasjonen i Trondheim, i likhet med situasjonen i mange andre kommuner,
den at de statlige virkemidlene for å eventuelt kunne klare seg på det ordinære
markedet dårlig utnyttet. Et fjerde forhold er at de statlige ordningene heller ikke er
godt nok tilpasset målgruppa på alle punkter. Til dette kommer at mange regler og
forordninger på henholdsvis kommunalt og nasjonalt nivå står i motsetning til
hverandre og gjensidig utelukker hverandre.

For øvrig er det kommunale tjenesteapparatet organisert på en slik måte at det i
mange tilfeller hemmer effektivt samarbeid omkring og med ungdommene i
målgruppa. Kun ved tidkrevende innsats i hvert enkelt tilfelle er det mulig å overvinne
samhandlingsproblemene. Det er også visse ideologiske forskjeller mellom måten en
jobber på i SAMUR og ideologier i tjenesteapparatet for øvrig, noe som kan føre til
uenighet om prioriteringer, men dette er ikke et helt entydig bilde. Uansett ligger det i
sakens natur at målgruppa i SAMUR i liten grad er umiddelbart er tilgjengelig for det
ordinære hjelpeapparatet, noe som også henger sammen med at de i liten grad
erkjenner de rusproblemene de har og er ambivalente i forhold til å gjøre noe med
situasjonen sin.

Til tross for dette eksisterer det mange muligheter for å forebygge at målgruppas
rusmisbruk og livssituasjon for alvor festner i et negativt mønster. En mulighet er å
prioritere målgruppa høyere ved nyanskaffelser av boliger og nye boligprosjekter i
kommunen under forutsetning av oppfølging der det anses nødvendig. Det bør
dessuten fremskaffes flere akuttboliger som er spesielt tilrettelagt for den aktuelle
aldersgruppa. Det kan være viktig for å forebygge ytterligere problemutvikling i akutte
situasjoner, men mer permanente boligtyper er uten tvil det viktigste å prioritere. For
å sikre flere ungdommer i målgruppa en mer permanent bolig synes det også å være
mye å vinne på å utnytte både det statlige og kommunale virkemiddelapparatet på en
bedre måte. En god del av deltakerne ser ut til å ha potensial til å klare seg på det
ordinære boligmarkedet hvis de får drahjelp og oppfølging over en gitt periode. I det
hele tatt har en ikke inntrykk av at det er mangel på løsningsmodeller som er det
mest problematiske. Utfordringen ser først og fremst ut til å være å få synliggjort
problemene målgruppa har på boligmarkedet og hvilken gevinst det ligger både for
individ og samfunn å gi dem mulighet for trygg og god bolig. Rapporten ender opp i
noen konkrete forslag.
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I) Innledni ng:

1.1: Ungdom på startstreken til voksenlivet , men som har
rusmiddelproblemer og som mangler trygg og god bolig
Denne rapporten er basert på følgeforskning av tiltaket SAMUR. SAMUR
(Samhandlingstiltak unge rusmiddelavhengige) er en satsning i Trondheim som retter
seg mot ungdom i alderen 16-23 som i større eller mindre grad er
rusmiddelavhengige. En betydelig del av deltakerne er også vanskeligstilt på
boligmarkedet. En vanlig definisjon på ”vanskeligstilt” i forbindelse med bolig er at en
ikke umiddelbart har de ressursene som skal til for å konkurrere på det generelle
boligmarkedet, eller at en ikke klarer å gjøre hensiktsmessig bruk av tilgjengelige
ressurser uten at særlige støttetiltak settes inn (Sørvoll 2011). At en har få av de
ressursene som skal til for å skaffe seg en bolig på det ordinære markedet vil
imidlertid ikke si at en trenger å være ressurssvak på andre områder.

35 % av de deltakerne i SAMUR som er mellom 18 og 23 år er også bostedsløse. En
bostedsløs er i nasjonale politiske dokumenter definert som ”en person som ikke
disponerer en eid eller leid bolig, og som ikke har et ordnet oppholdssted for
kommende natt”. (St. meld. nr. 23: 2003-2004:42). I følge samme stortingsmelding
regnes en imidlertid også som bostedløs hvis en ” … er henvist til tilfeldig boalternativ
eller oppholder seg på institusjon, fengsel eller lignende og ikke har bosted ved
utskrivelse, og utskrivelsen vil finne sted om to måneder eller mindre. Som
bostedsløs regnes også den som bor midlertidig hos slektninger eller venner.”

Bostedsløshetsbegreper har vært kritisert for å ta for lite høyde for de komplekse
forholdene de i realiteten betegner. De bør alltid konkretiseres i relasjon til noe annet
(Fitzpatric 2005). Felles for en god del deltakere i SAMUR, ut over de 35 % som
defineres som bostedsløse, er at de burde ha endret sin boligsituasjon for å komme
videre i livet. Da hjelper ikke definisjoner som ikke strekker seg særlig lenger enn til
at en er bostedsløs bare hvis en ikke har tak over hodet i aller nærmeste fremtid. Når
de ansatte i SAMUR vurderer at 65 % av deltakerne har bolig som sin
hovedutfordring betyr det at mange har en bosituasjon som bidrar til at problemene
med rus blir ytterligere befestet i stedet for at de reduseres. De kan for eksempel ha
et konfliktfylt forhold til dem de bor sammen med, eller de er utrygge på omgivelsene
av andre grunner. Noen kan også ha en fysisk boligstandard som skiller seg
vesentlig fra det en regner som vanlig for ungdom flest på samme alder.

Det er en politisk målsetting i Norge at skal kunne bo trygt og godt (St. meld. 23:
2003-2004). Virkemiddelet for å oppnå denne målsettingen har de siste tiårene vært
privatisering av boligmarkedet og satsning på eid bolig fremfor leid bolig. I nevnte
Stortingsmelding konkluderer en at dette virkemiddelet har vært vellykket. De fleste i
Norge i dag bor i følge meldingen i ”gode boliger til rimelige bokostnader og er
selvhjulpne og selvforsçrget” . Nettopp det at så mange har tilfredsstillende bolig
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skaper imidlertid grobunn for å oppleve seg som annerledes og på siden av det gode
selskap hvis en ikke har det. Det er da også en politisk målsetting at de som så langt
ikke har oppnådd en selvstendig boform på det ordinære boligmarkedet settes i
stand til dette gjennom finansiell støtte og bistand til det å holde på en bolig. Ungdom
og bostedsløse nevnes blant dem som skal ha spesiell oppmerksomhet i den
forbindelse.

For at også deltakere i SAMUR skal oppnå å bli mest mulig selvforsørgende må de
ha tilgang på boliger som er gode og trygge nok til at de kommer i aktivitet eller
arbeid og blir i stand til alminnelig samfunnsdeltakelse også på andre måter så snart
som mulig. Det er unge mennesker med mange ubrukte og uprøvde muligheter det
dreier seg om. Erkjennelsen av at en trygg og god bolig ikke bare forebygger dårlig
helse og sosial ekskludering, men er vesentlig både for personlig vekst og alminnelig
samfunnsdeltakelse har da også kommet mer og mer til uttrykk i de siste årenes
politikkutforming (NOU 15: 2011). Samme type tankesett preger Trondheim
kommunes boligprogram (Trondheim kommune 2011).

På bakgrunn av disse politiske målsettingene er det betenkelig og paradoksalt at
situasjonen for så mange av de unge som deltar i SAMUR enten er bostedsløse eller
uten tilfredsstillende bolig. En ansatt i SAMUR oppsummerer dette slik:

”Boligproblematikken er det som er hovedhinderet for de fleste av de ungdommene vi
jobber med, og det er det som er den største utfordringen vår for å få til å gjøre et
godt stykke arbeid. (...)Det er det som er dilemmaet: Alt henger på boligen. Vi får ikke
gjort noe (uten den).”

1.1.1: Kort om SAMUR

Tiltaket SAMUR er resultatet av et samarbeid mellom Stavne Arbeid og Kompetanse
(Stavne AK), som er et kommunalt foretak, og Ungdomsenheten i Trondheim
kommune. Tiltaket er finansiert av Helsedirektoratet, Husbanken og Trondheim
kommune, og er administrert fra Stavne AK. Ungdomsenheten er representert ved
det vi i rapporten som regel kaller SAMUR ung. SAMUR ung retter seg mot ungdom i
alderen 16 – 18 år som har vedtak om tiltak fra barnevernet. Stavne AK har ansvaret
for innsatsen mot de deltakerne som er mellom 18 og 23 år. Det dreier seg om
ungdom som både har og ikke har vært i kontakt med barnevernet fra før. Denne
innsatsen er i rapporten referert til som SAMUR voksen. På nettsidene til Stavne AK
presenteres målgruppa slik1:

� Ungdom som gjør seg utilgjengelig for hjelpeapparatet
� Ungdom som ikke sjøl definerer sin situasjon som problematisk
� Ungdom som hjelpeapparatet sliter med å hjelpe

1 www.stavne.no
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Ungdomsenheten og Stavne AK har et bredt spekter av fagkompetanse å bidra med
inn mot det felles tiltaket; så som psykologkompetanse, spesifikk ungdomsfaglig
kompetanse og for øvrig generell kompetanse innenfor faget sosialt arbeid. Det er i
tillegg høy kompetanse på rus og nettverksarbeid i tiltaket.

Den brede samlede kompetansen, tiltakenes særtrekk og det spennet i alder og
situasjoner som deltakerne representerer, gjør at samhandlingen i SAMUR blir en
verdifull kilde til kunnskap omkring ungdom som befinner seg like under eller like over
myndighetsalderen og som har rusvansker i en eller annen form. Ikke minst kan
kompetansen brukes som et ledd i praksisutvikling og innovasjon omkring temaet
”Ung og bo” 2.

1.1.2: Organiseringen av de to tiltakene som SAMUR omfatter

SAMUR ung hører hjemme under Utekontakt - og barnevernsavdelingen innenfor
Ungdomsenheten, som er et byovergripende tiltak i Trondheim kommune. Alle
ungdommene som er i tiltak under Ungdomsenheten har vedtak fra Barn - og
familietjenesten i kommunen. Ansvarlig for SAMUR ung er også leder av Utekontakt
- og barnevernsavdelingen. De andre avdelingene som sorterer under
Ungdomsenheten er for det første Barnevernsvakta som arbeider i tett samarbeid
med politiet og som fungerer som psykososialt team i krisesaker. Skoleavdelingen
omfatter Dagskolen og Vikhammer gård (begge er alternative læringsarenaer). En
avdeling har elever som dropper ut av skolen som sin hovedoppgave.
Gartnerhaugen er et oppfølgingstilbud for ungdom som trenger særlig hjelp til
etablering i egen bolig i overgangen fra foreldrehjem eller institusjon. Det bor til
enhver tid noen ungdommer i det huset som Gartnerhaugen administreres fra, men
de fleste bor i leiligheter rundt om i byen.

Utekontakt - og barnevernsavdelingen retter innsatsen sin mot ungdom som det
øvrige hjelpeapparatet ikke fanger opp. Det er ungdom som gjennomgående
fremviser problemer med rus, kriminalitet, frafall fra videregående skole mv. Det
teamet som jobber med SAMURs målgruppe driver et spesielt intensivt sosialt arbeid
på området. Et annet team driver oppsøkende arbeid overfor ungdommer i
aldersgruppa 13 – 25 år og et tredje team er spesielt rettet mot familie og
nettverksarbeid. Det finnes dessuten et team som har som oppgave å etablere
alternativer til institusjon (ATI).

SAMUR voksen er som allerede nevnt en del av Stavne Arbeid og Kompetanse.
Foretaket har personer over 18 år som sin målgruppe. Arbeidsrettede tiltak utgjør

2 Tittel på halvdagskonferansen 21.1.2012 der foreløpige resultater fra følgeforskningen av SAMUR
ble lagt fram.
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hovedinnsatsen i foretaket, men det legges også ned et betydelig arbeid innenfor
ulike rustiltak. Personer som først og fremst trenger et arbeidsrettet tilbud henvises
gjennom NAV. De personene som er i behov av rehabilitering fra rusproblemer og
kriminalitet blir henvist gjennom Helse og velferdstjenesten i Trondheim kommune
eller andre instanser med attførings og rehabiliteringsoppgaver. Foretaket
samarbeider også med statlige organer om prosjektutvikling innenfor områdene
helhetlig oppfølging, rus- og kriminalomsorg.

1.1.3: Deltakernes boligsosiale behov før og etter fylte 18 år

Det de to aldersgruppene i SAMUR har felles på tvers av alder er ikke minst at de
står på terskelen til voksenlivet. I NOU: 15 (2011) ”Rom for alle” legges det vekt på at
det må bli mer oppmerksomhet mot boligbehov i forbindelse med overganger mellom
livsfaser, da faren for utvikling av mer bastante og varige problemer i slike faser
absolutt kan være tilstede. En trygg og god bolig er med andre ord en forutsetning
for å klare seg godt gjennom perioden fra 18 til 23 år. Å stå på terskelen til
voksenlivet innebærer sårbarhet og spesielle utfordringer for all ungdom, spesielt i
vår uforutsigbare tidsalder, der det er få retningslinjer for mestring av voksenrollen
(Iversen og Skårstad Storhaug 2008). Oppfølgingsstudier antyder at overgangen fra
tenåring til ung voksen er en av to livsfaser der en er særlig sårbar for utvikling av
rusmiddelavhengighet, uavhengig av hva slags rusmiddel som blir brukt (Tucker,
Ellickson, et al. 2005). Når en i SAMUR har valgt å fokusere på sine deltakeres
boligforhold, er dette i klart samsvar med overordnede nasjonale politiske
målsettinger på det boligsosiale området. Satsning på ungdom som er vanskeligstilt
på boligmarkedet er også i tråd med overordnede intensjoner i Trondheim kommunes
boligprogram (Trondheim kommune 2011).

Dagens boligtildelingspraksis innenfor Trondheim kommune ser imidlertid ikke ut til å
fullt ut være i overensstemmelse med disse målsettingene. Mens deltakerne under
18 år langt på vei er beskyttet av barnevernslovgivningen i forhold til ugunstige eller
skadelige boligløsninger, kommer ungdommer mellom 18 og 23 år vanligvis langt bak
i boligtildelingskøen i Trondheim kommune, med mindre de har ettervernstiltak fra
barnevernet, er i en akutt krise der liv og helse blir truet, eller de blir utskrevet fra
spesialistinstitusjon eller fengsel. Manglende prioritering av målgruppa ved tildeling
av kommunal bolig gjenspeiler en generell forventning i samfunnet om at en skal
være i stand til å stå på egne bein ved overgangen til den juridiske
myndighetsalderen på 18 år (Iversen og Skårstad Storhaug 2008). Denne
forventingen eksisterer til tross for at det for ungdom flest er vanlig å få hjelp fra
foreldre, for eksempel til boligformål, langt ut over fylte 18 år (Kristofersen 2009).

En annen grunn til manglende prioritering på boligfronten av de deltakerne i SAMUR
som er mellom 18 og 23 år kan være at ungdommenes rusproblemer ikke fortoner
seg spesielt markante for omverdenen ennå. I motsetning til mer langtkomne
rusmisbrukere har de få ytre kjennetegn på rusavhengighet og har heller ikke
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kommet så langt i sine misbrukskarrierer at de signaliserer overfor omverdenen (det
allmenne tjenesteapparatet inklusive) at de likevel kan være i dramatiske
livssituasjoner. Generelt ser det i hvert fall ut til at rusmisbrukere som er 5 – 10 år
eldre enn SAMURs deltakere blir relativt bedre tilgodesett med trygge og gode
boliger. Det er i og for seg ikke så oppsiktsvekkende, da erkjennelsen av misbrukets
skyggesider hos unge voksne rusavhengige mellom 25 og 30 år som regel har
utviklet seg over tid. De har gått mange ”runder” med prçving og feiling, og vil
gjennomgående være mer tilbøyelige enn yngre rusmisbrukere til å søke frivillig
heldøgnlig behandling eller være involvert i straffbare forhold som fører til lengre
fengselsopphold. Dette er to typer situasjoner som etter dagens tildelingspraksis
utløser tildeling av kommunal bolig. 25 – 30 åringene befinner seg også i større grad i
den type kliniske tiltak som vanligvis utløser bolig, så som legemiddelassistert
rehabilitering.

En erkjennelse av rusmisbrukets skyggesider er bare unntaksvis til stede hos
deltakerne i SAMUR. Heldøgnlig behandling i spesialisttjenesten for dem er det
derfor først og fremst snakk om i de tilfellene der SAMUR bidrar til tvangsinnleggelser
på institusjon (se bl.a. Tronvoll og Pedersen 2009). Erfaringene i SAMUR er likevel at
ungdommene ikke nødvendigvis må komme til skjels år og alder før de er modne for
rehabilitering bort fra rusmisbruket. Som Tronvoll og Pedersen (2009) har vist til i en
tidligere forskningsrapport, er det snarere spørsmål om hva slags metodikk en velger.

Trygg og god bolig kan rett og slett være det som skal til for at deltakerne mellom 18
og 23 år kan begynne på en motivasjonsprosess bort fra rusmisbruket. Det er derfor
ikke så lett å forstå at ungdommer før de fyller 18 har et selvfølgelig juridisk vern mot
utrygge og dårlige boforhold, mens dette vernet i mange tilfeller opphører straks
ungdommene fyller 18 år. Det fremstår heller ikke som uten videre rettferdig at
denne aldergruppa skal tilgodeses mindre enn eldre rusmisbrukere, selv om alle
vanskeligstilte bør ha oppmerksomhet.

Oppfølging i bolig er imidlertid et viktig generell forutsetning for boligsosiale tiltak
overfor aldersgruppa. . Et ”continuum of care” har blitt anbefalt som et nødvendig
prinsipp innenfor tiltak rettet mot ungdom som har visse livsproblemer og som
mangler trygg og god bolig (Beer 2003 i Skott-Myhre, Raby et al. 2008).
Oppfølgingsstudier innenfor norsk barnevern konkluderer i tråd med dette. Mens det
er fastslått at norske ungdommer som har hatt vedtak fra barnevernet, men ingen
oppfølging ut over 18 år, statistisk sett ikke har de beste utsiktene som voksne, går
det bedre med dem som har fått bred støtte i overgangen fra barn til voksen
(Kristofersen og Clausen 2008).

Fordi det synes så viktig sikre overgangen mellom barn og voksen, har flere i løpet
av følgeforskningen ytret seg om nødvendigheten av å se hele SAMURs målgruppe i
sammenheng; som om 18 - årsgrensen ikke fantes. På halvdagsseminaret som ble
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arrangert da foreløpige resultater fra følgeforskningen av SAMUR ble lagt fram, var
det for eksempel flere som slo til lyd for følgende:

”Dropp 18 - årsgrensen! Det må være den enkeltes ressursbehov og ikke alder som
skal bestemme hva slags tiltak som skal settes inn.”

Likevel: Siden det allerede er en åpning i lovverket for å forlenge barnevernsvedtak
ut over 18 år er det ikke nødvendigvis slik at det må formelle juridiske endringer til for
å bedre boligsituasjonen for de eldste i SAMURs målgruppe. Bedre utnyttelse av de
mulighetene som lovverket tross alt allerede åpner for kan være et godt nok
virkemiddel til å sikre disse deltakernes boligsosiale utsikter. Muligheten ser imidlertid
ut til å være mangelfullt utnyttet i Trondheim kommune. Det har vært påpekt at noe
av grunnen til den dårlige utnyttelsen av denne muligheten skyldes arbeidsmåter i
deler av barnevernet (Skårstad Storhaug 2008): Det skapes ikke alltid tilstrekkelig
god dialog mellom ungdom og tjenesteapparatet når spørsmålet om ettervern drøftes
med ungdommene. Derfor blir resultatet i en god del tilfeller at ungdommene sier nei
til videre oppfølging. I SAMUR ung derimot, som representerer et mer intensivert
barnevernstiltak, er det ikke mangel på dialog med ungdommene som er
utfordringen. Utfordringen er, som vi skal komme tilbake til, først og fremst å sette inn
en rimelig god og trygg bolig mens ungdommens problemer fortsatt er håndterlige.

”De aller fleste vi jobber med er under 18 år til tross for at lovverket gir rikelig
anledning til å jobbe etter fylte 18 år. Barnevernloven gjelder til 23 år, den. Det er et
eget kapittel. Det SAMUR gir veldig god mulighet for, er å sikre den overgangen
mellom barn og voksen... og det er noe av intensjonen: at vi kan strekke noe av vår
jobbing lenger enn hvis vi hadde vært et ordinært tiltak, kan du si” (Ansatt i SAMUR).

Det handler likevel ikke bare om overgang fra barnevernssystemet til det tjeneste-
apparatet som er innrettet på voksne. Ikke alle barn og unge fanges opp av
barnevernet. Til dels fungerer det som et klassebarnevern med mest fokus på
lavstatusfamilier (Kojan 2011), til dels har arbeids - og velferdstjenestene unnlatt å
spørre brukerne om hvordan barna deres har det. En del av hensikten med tiltaket
SAMUR har nettopp vært å fange opp de ungdommene som barnevernet ikke nådde
og som i overgangsfasen fra tenåring til voksen ikke søker tilstrekkelig hjelp eller
befinner seg i situasjoner som ikke er iøynefallende nok til at fagfolk ser dem. Arbeids
- og velferdstjenestene har imidlertid begynt å ta inn over seg familieperspektivet og
har gjort det til rutine å spørre voksne som henvender seg i mottak om de har barn
og hvordan de lever (Johansen og Tronvoll 2009, Trondheim kommune 2010a,
Langseth 2011). Dermed øker også muligheten til forebygging av rus - og sosiale
problemer blant ungdom.

At mange unge som ruser seg unnlater å søke hjelp selv om de opplever ubehag i
forbindelse med rusingen (Gunnarsson, Fahlke, m.fl. 2004), kan blant annet ha med
rusmisbrukets skambelagte karakter å gjøre. Undersøkelser blant Oslo - ungdom
med et omfattende, men periodisk rusmiddelbruk og som såkalt vagabonderer i
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bymiljøene (Hegna og Pedersen 2002) har dessuten vist at mange i en slik situasjon
ofte både har manglet kontakt med hjelpeapparatet og er uvitende om de delene av
hjelpeapparatet som er rettet mot ungdom i drift. At SAMUR har en målsetting om å
fange opp ungdom uten fast forankring i hjelpeapparatet og som dermed er ekstra
utsatt for å utvikle rusavhengiget er derfor svært viktig. Hvorvidt en lykkes ser i
midlertid ut til å være helt avhengig av at ungdommene har en trygg og god nok
bolig.

1.2: Om bakgrunnen for følgeforskningsoppdraget

1.2.1: Ansvarlig for gjennomføring, finansiering m.v.

Den forskningsinnsatsen som ligger til grunn for denne rapporten er gjennomført av
HUSK Midt - Norge3 og har pågått i perioden august 2011 til mars 2012.
Følgeforskningen kom i stand på bakgrunn av innvilget kompetansetilskudd fra
Husbanken til fagutvikling i SAMUR fra mai 2010. Tilskuddet skulle blant annet gå til
å videreutvikle en boligsosial modell som innebærer delvis bruk av private husverter i
oppfølgingen av deltakerne etter nærmere retningslinjer4. Modellen er kalt for
”Husvert med det lille ekstra” i fortsettelsen. Følgeforskningen var ment å skulle
”fçlge tiltaksutviklingen og løpende evaluere prosesser i forhold til arbeidsmodeller og
konkret tilbud til deltakere og nettverk.” 5

Før følgeforskningsprosessen startet, bestemte vi imidlertid ut fra et ønske i SAMUR
at hovedvekten i følgeforskningsprosessen skulle være på utforsking og beskrivelse
av hele bredden i deltakernes boligsosiale problematikk samt å peke på flere typer
løsninger. Beskrivelsen av ordningen ”Husvert med det lille ekstra” skulle være en del
av dette.

1.2.2: Godkjenning av studien

Studiens plan for behandling av personopplysninger ble tilrådd av Norsk
Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (se vedlegg 1). Tilrådingen ble gitt under
forutsetning av informert, skriftlig samtykke (vedlegg 3) fra de privatpersonene som

3 HUSK (Høgskole og universitetssosialkontor) ble etablert i 2006 som et 5-årig prosjektsamarbeid i 4
norske regioner. HUSK Midt- Norge inngikk et samarbeid mellom ulike kommuner i Nord - og Sør-
Trøndelag og Møre og Romsdal, Høgskolen i Sør - Trøndelag og NTNU. Målsettingen for dette
samarbeidet har vært å utvikle bedre sosiale tjenester gjennom tettere samarbeid mellom forskning,
utdanning og praksisfeltet i sosialt arbeid. Se www.husk-midtnorge.no/

4 Dette dreier seg om ordningen ”Husvert med det lille ekstra”: Ordningen innebærer at en privat
husvert mot et visst vederlag leier ut til en ungdom med bolig – og oppfølgingsbehov. Husverten har
ikke noe hovedansvar for ungdommen, men inngår en avtale med ungdommen og SAMUR om
oppfølging på visse punkter.

5 Fra vedlegg til søknad om Kompetansetilskudd fra Husbanken
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deltok. Det er da også bare de private deltakerne som har skrevet under
samtykkeerklæring. Ingen av de deltakerne fra SAMUR som ble intervjuet var under
18 år. Dermed ble det ikke nødvendig å innhente foreldresamtykke for noen. En
annen betingelse for tilråding var også at alt materiale som kunne spores tilbake til
enkeltpersoner, så som lydopptak skulle slettes. Dette er gjort pr 1.4.2012.

1.2.3: Studiens hensikt og hovedfokus

Utgangspunktet for følgeforskningen var frustrasjon blant de ansatte over at et ellers
utmerket tiltak (jfr. Tronvoll og Pedersen 2009) manglet et helt sentralt virkemiddel i
arbeidet med målgruppa. Som nevnt hadde flertallet av deltakerne (65 % av dem
over 18 år) bolig som sin hovedutfordring. Uten at deltakerne har trygg og god bolig
blir for eksempel den innsatsen overfor målgruppa som er ment å hindre at
problemene forverrer seg vanskeliggjort, til tross for intensjoner i offentlige
utredninger om at den sosiale boligpolitikken skal virke forebyggende. For eksempel
bruker den nyeste offentlige utredningen om boligsosial politikk (NOU 2011:15)
begrepet ”forebyggende boligsosialt arbeid”. Utredningen slår fast følgende: ”En
sosial boligpolitikk handler også om tidlig innsats og forebyggende arbeid for å hindre
at problemer forverres”.

En ville imidlertid også fokusere på samarbeidsutfordringer en har erfart forhold til det
øvrige tjenesteapparatet i kommunen når det gjelder å skaffe deltakerne tryggere og
bedre boligforhold. Samhandling var et tema som også ble belyst under
følgeforskningen av TIUR6 (Tronvoll og Pedersen 2009). TIUR kan på mange måter
betraktes som forløperen til SAMUR. De ansatte opplevde den gangen at det
allmenne tjenesteapparatet og SAMUR ikke var tilstrekkelig integrert med hverandre.
Også under vår følgeforskning kom dette fram. Dermed så det ut til at en viktig
forutsetning for å få til den type sømløse samhandling som trengtes når deltakerne
manglet trygg og god bolig manglet. Mangelfull kartlegging av deltakernes
boligbehov før tildeling ble også trukket fram som et eksempel på aktuell
samhandlingsproblematikk.

Andre forhold som en ville belyse var åpenbare misforhold mellom ulike typer
regelverk, mangel på samsvar mellom reelt prisnivå på leiemarkedet (både
kommunalt og privat marked) og nivået på ytelsene fra NAV til husleie, tungrodd
saksbehandling i påvente av behandlinger av søknader om husleie og kommunal
garanti, m.v.

Tiltaksdriverne så ikke bare dokumentasjon av de nevnte forholdene som et grep for
å lette eget arbeid og situasjonen for de konkrete ungdommene som deltar i SAMUR.
De mente også at det var en yrkesetisk plikt til å si fra om uverdige forhold blant
ungdom med rusproblematikk:

6 TIUR: Tiltak Unge Rusmisbrukere.
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”Det at Trondheim kommune er hjelpeslçs overfor dem som sliter mest – det er jo i
høyeste grad et politisk spørsmål – mener politikerne at det skal være sånn? Dette
må de få vite, ellers gjør vi ikke jobben vår, mener jeg...(…)” (Ansatt i SAMUR).

Følgende forskningsproblemstillinger ble i forberedelsesfasen skissert på bakgrunn
av det som driverne av tiltaket og vi følgeforskere i fellesskap anså som viktigst på
det tidspunktet:

Hvordan SAMUR generelt jobber med boligsosiale behov i møtet med deltakere,
pårørende, samarbeidspartnere innenfor det offentlige og med private husverter

Hvordan SAMURs arbeidsmåter (når det gjelder boligsosiale behov) varierer med
alder og oppfølgingsbehov hos deltakere

Hvor hensiktsmessige er forvaltningsregler og bestemmelser på området sett i
forhold til deltakernes behov?

Hovedvekten under selve gjennomføringen av følgeforskningen har likevel vært på
de to siste problemstillingene. Den første problemstillingen, som dreide seg om
arbeidsmåtene i SAMUR rettet mot deltakere, pårørende og samarbeidspartnere har
vi fått et visst innblikk i gjennom intervjuer med de nevnte informantgruppene. Svært
få husverter ”med det lille ekstra” var imidlertid aktive under fçlgeforskningsperioden,
slik at det ikke lå til rette for å følge tiltaksutviklingen på dette området i den aktuelle
følgeforskningsperioden. Informasjon om hvordan involverte hadde opplevd
ordningen fikk vi imidlertid.

Dessuten ble det etter hvert interessant å se på hvordan hele kommunen jobbet med
boligsosiale behov på ulike arenaer og nivåer, ikke bare SAMUR isolert sett. I en
forskningsprosess som denne bør det etter vårt skjønn være åpent for at
problemstillingene justeres noe ”under marsjen”, selv om en må sçrge for at alle
involverte forstår hensikten med forskningen på samme måte hele veien. Det trenger
ikke være bare praktiske hensyn som gjør at en justerer kursen. Det kan også være
et vitenskapelig poeng at viktige innsikter kan gå tapt hvis en ensidig prøver å
”temme” betingelsene som forskningen bygger på, og ikke er åpen for overraskende
momenter underveis av den typen som er egnet til å se ting i et helt nytt lys
(Alvesson & Kärreman 2005).

Det er følgende hovedproblemstillinger som har styrt følgeforskningen:

(1) Hvilke faktorer i målgruppas møte med boligtilbud og tjenesteapparat hemmer
og fremmer tilgang på en god og trygg bolig?

(2) Hvilke løsninger finnes som kan gjøre boligsituasjonen til deltakerne trygg og
god – med de ulike behovene de har ut fra alder og andre forhold?
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Delaspekter under disse to problemstillingene som vi ønsket å kaste særlig lys over
var som følger:

� Boligens betydning i overgangen mellom barn og voksen

� Betydningen av en trygg og god bolig som grunnlag for vekst,
alminneliggjøring og sosial inkludering.

� Mangelen på trygge og gode boliger (akutt og mer permanent) for hele
SAMURs målgruppe (16-23) og de konsekvensene manglende satsning får.

� Hensynet til det som er relevante boligløsninger for ungdom flest på samme
alder opp mot de særlige boligbehovene som måtte finnes i målgruppa.

� Mangfoldet i behovet til ungdommer som deltar i SAMUR (hvordan det varierer
fra person til person og med alder).

� Mulighetene for bedre samhandling internt i Trondheim kommune når det
gjelder SAMURs målgruppe slik at problemforverring unngås og at de
ungdommene det gjelder ikke mislykkes på boligmarkedet men vokser med
kravene og evt. kan klare seg uten tiltak fra kommunen på sikt.

� Hvilke gode bolig - og samhandlings - løsninger som finnes eller som kan
utvikles og på hvilke områder ungdommene kan gjøre noe sjøl med sin
boligsosiale situasjon.

1.2.4: Studiens anvendelse

Vårt ønske er at det som har kommet fram under utforskningen vår kan bidra til å
styrke det til dels sterke sosialfaglige og politiske engasjementet omkring tematikken
som allerede finnes i kommunen. Vi håper også at problemstillingene blir mer synlige
og engasjerende for dem som temaet er nytt for. Engasjement er etter vårt skjønn
grunnforutsetningen for at det skal skje positive endringer for målgruppa både på
strukturelt og individuelt nivå, selv om en selvsagt ikke kommer så langt med
engasjement uten mer konkrete virkemidler. Som vi kommer tilbake til, er for
eksempel flere egnede boliger absolutt nødvendig.

Fagfolk som jobber blant vanskeligstilte på boligmarkedet, har en særdeles viktig
rolle som formidlere oppad i systemene og overfor politikerne. Ikke minst gjelder
dette ansatte i SAMUR, som har en tilnærming som gir særdeles godt innblikk i
viktige detaljer i hverdagen til brukerne. Etter det vi har forstått under
følgeforskningen går det da også jevnlige rapporter fra ulike fagmiljøer i kommunen til
de nivåene som sitter med avgjørelsene. En rapport som dette kan være en viktig
måte å utfylle andre former for rapportering på, fordi enkeltdetaljer blir satt inn i en
større forskningsmessig sammenheng.



21

Vi håper dessuten at konklusjonene våre kan bidra til at det blir skapt bedre
samhandlingsbetingelser for hele bredden av fagfolk som har som oppgave å bistå
den aktuelle målgruppa.

Tidligere forskning har hatt relativt lite spesifikt fokus på boligbehovene til de yngste
blant rusmiddelmisbrukere. Derfor kan rapporten eventuelt også brukes som
utgangspunkt for videre forskning om temaet. Oppmerksomheten mot ungdommer
som er i samme situasjon som deltakerne i SAMUR har lett for å ”drukne” i de store
kvantitative undersøkelsene rettet mot hele befolkningen. I antall er det egentlig ikke
så mange det dreier seg om.

Hvor langt kan konklusjonene i rapporten trekkes? Kvalitativ forskning fanger først og
fremst opp forhold som gjelder i spesifikke kontekster. Derfor gjelder de
konklusjonene som er trukket i denne rapporten først og fremst for ungdom innenfor
Trondheim kommune i samme situasjon som dem som deltar i SAMUR. Hadde vi
hatt som mål å generalisere resultatene til hele den landsomspennende
ungdomsgruppa som er i samme situasjon og aldersgruppe som deltakerne i
SAMUR, hadde vi måttet gå fram på en annen måte, for eksempel gjennom
spørreundersøkelser el. l. I tillegg til problemer med statistisk signifikans som alltid
oppstår ved å generalisere på bakgrunn av små utvalg, hadde vi også tapt noe av
den dybdeinnsikten vi nå har fått. Når en leser internasjonal litteratur om ungdom,
bostedsløshet og rusproblematikk er det imidlertid slående hvordan noen fenomener
synes å gå igjen overalt, på tvers av landegrenser. Derfor kan vi ha grunn til å tro at
konklusjonene i rapporten har en viss allmenngyldighet.

1.2.5: Rapportens struktur

Etter metodepresentasjon og metodediskusjon følger rapportens hoveddel, der
studiens empiri blir presentert og belyst ved hjelp av aktuell forskningslitteratur og
teori. I hoveddelen presenteres og diskuteres for det første ulike aspekter ved
SAMUR – deltakernes boligsosiale status. Deretter beskrives de to tiltakene som
inngår i SAMUR, og de arbeidsmåtene innenfor hvert tiltak som er av særlig
betydning for de boligsosiale utfordringene som deltakerne har. Fellestrekk ved
ideplattformen til tiltakene presenteres også. Deretter følger et avsnitt om hva det vil
si å være vanskeligstilt på boligmarkedet i Trondheim, før vi ser på
hensiktsmessigheten av visse boligsosiale begreper og praksiser i relasjon til de
boligsosiale behovene som målgruppa synes å ha.

Ved hjelp av relevant empiri og litteratur om boligsosial politikk diskuterer vi også hva
som er vanlige boligpraksiser i hvilken livsfase generelt i samfunnet, og i hvilken grad
og på hvilke områder slike sammenligninger er relevante når det gjelder den aktuelle
målgruppa. Det påfølgende avsnittet handler om hensiktsmessigheter og
uhensiktsmessigheter i kommunale og nasjonale regelverk når det gjelder
målgruppas boligsosiale utfordringer. Vi har også et avsnitt om samhandlings – og
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systemutfordringer. Siste avsnitt før konklusjonen heter ”Hva må til?”. Avsnittet
handler om mulige løsninger på det som er oppsummert som utfordringer ellers i
rapporten.
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II) Metode

2.1: Generelt om forskningstilnærmingen
Den forskningen vi har gjennomført innenfor SAMUR og som er beskrevet i denne
rapporten har vi kalt følgeforskning. Det betyr vanligvis at forskere følger aktiviteter i
det tiltaket eller den organisasjonen som utforskes. I like stor grad har det imidlertid
vært slik denne gangen at SAMUR – ansatte har fulgt oss forskere på våre
aktiviteter, for eksempel på intervjuer med andre ansatte i kommunen. Som nevnt har
det vært kommunen som helhet som har vært ”forskningsfeltet” i denne studien, og
ikke bare SAMUR.

Det vi har drevet med ved hjelp av en slik framgangsmåte har et navn det også: Det
kan med et overordnet begrep betegnes som praksisforskning. Det er en
forskningstilnærming som gir rom for at både sosialarbeidere, brukere av tjenester,
organisasjonsledere, politikere og forskere samarbeider gjennom direkte eller
indirekte deltakelse i forskningen (Uggerhøj 2011). Slik kan en tilfredsstille dagens
krav om at all praksis bør være kunnskapsbasert. Praksisforskning tar utgangspunkt i
problemstillinger som samfunnet ”der ute” er opptatt av, framfor å bygge ensidig på
de ”skrivebords - problemstillingene” som akademikere måtte ha tenkt ut i forkant av
kontakten med praksisfeltet (Gibbons, Limoges et al.1994).

Gjennom å involvere mange informantgrupper, slik vi har gjort i dette tilfellet, får vi til
sammen et komplekst, men også helhetlig kunnskapsbilde. Jo fler som har hatt
innflytelse på produktet, og jo fler ståsteder tematikken er betraktet fra, jo mer øker
etter vårt skjønn både nytteverdien og gyldigheten av produktet for de aktuelle
brukerne og tjenesteutøvere. Samtidig vil praksisforskning, når den involverer så
mange, i følge Uggerhøj nesten alltid innebære interessemotsetninger. Det gjelder
imidlertid å akseptere at slike interessemotsetninger finnes og å utnytte dem positivt.
Det håper vi at vi har greid i dette tilfellet.

Kunnskapsproduksjon i dagens samfunn skjer overalt og hele tiden og ikke minst i
praksisorganisasjonene selv (Halvorsen 2011). Enten produserer praktikere
kunnskap sammen med forskere, eller de forsker på egen praksis. Det siste kaller
Uggerhøj (op cit) praktikerforskning. De mange publikasjonene på referanselista til
denne rapporten som har opphav i det aktuelle praksisfeltet (Trondheim kommune)
og som dermed representerer praktikerforskning, er et godt eksempel på at en
horisontalt basert kunnskapsutvikling er på fremmarsj.

Det er den type arbeidsfellesskap som oppstår når en ber mange om bidrag til
utforskningen av et tema som skiller følgeforskning eller praksisforskning fra
konvensjonelle forskningspraksiser, for eksempel evaluerende forskningspraksiser
(Busch og Schwebs 2004). Eksempel på konvensjonelle evaluerende
forskningspraksiser er forskning som er rettet mot å måle effekt av ulike tiltak.
Hovedpoenget for vår del har ikke først og fremst vært å dele ut karakter til noen,
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men å få dypere innsikt i visse fenomen og gjennom dem bidra til å skape endring i
praksis. I HUSK, som er vår forskningskontekst, har framgangsmåten vi her
beskriver blitt kalt samarbeidsforskning (se Johannessen, Natland m.fl. 2011).
Betegnelsene er mange på samme fenomen.

Fra HUSKs side har vi delvis vært to forskere ute i feltet, én med hovedansvar for
prosesser (referert til som prosessleder) og én med hovedansvar for gjennomføring
av intervjuer og skriving av rapport (referert til som følgeforsker). Prosessleder har for
eksempel vært med på flere av fokusgruppene og har hele tiden hatt tilgang på det
datamaterialet som ble produsert, slik at vi sammen kunne reflektere over prosessen
og fremdriften av studien. Vi ser disse refleksjonene som en viktig del av
analysearbeidet.

2.2: Hva betyr betegnelsene vi har brukt på de ulike
informantgruppene ?
Når vi i rapporten har sitert personer som har bidratt til følgeforskningen, har vi gitt
dem ulike betegnelser ut fra hvilken rolle de har i sitt daglige virke. For at det skal
komme klarere fram hvem vi siterer, kan det være på sin plass å forklare noen av
betegnelsene. Når vi bruker ”informanter” som fellesbetegnelse referer vi til alle dem
som har bidratt til følgeforskningen. ”Informanter” er ikke noe godt begrep i
praksisforskning fordi det gir inntrykk av en passiv rolle og ikke av aktiv
”kunnskaping” sammen med forskerne. Vi bruker betegnelsen likevel for å skille den
fra betegnelsen ”deltaker”, som vi har reservert for de ungdommene som på
tidspunktet for følgeforskningen var registrert i SAMUR. Noen ganger beskriver vi
også ungdommene som ”deltakere i SAMUR” eller ”SAMURs deltakere” og andre
ganger som ”de ungdommene som deltar i SAMUR”.

Med ”ungdom i SAMURs målgruppe” tenker vi både på de som deltar i tiltaket pr i
dag og på en litt videre gruppe. Betegnelsen omfatter potensielle deltakere i SAMUR
som ”burde” ha vært med men som ennå ikke er blitt fanget opp.

Pårørende som informantkategori omtales som ”pårçrende” – for å indikere at det
ikke bare trenger å dreie seg om foreldre, men om hele familienettverket. Når det er
viktig for sammenhengen, har vi likevel skrevet hva slags forbindelse til SAMUR –
deltakeren vedkommende pårçrende har, så som ”mor til deltaker”.

”Ansatt i SAMUR” dekker flere typer funksjoner, så som koordinator for hele tiltaket,
leder i SAMUR ung, ansatt med særlig boligsosialt ansvar osv. ”Ansatt ved Helse- og
velferdskontor” er litt mer selvforklarende, men i vår sammenheng dreier betegnelsen
seg om de ansatte som arbeider med boligsosiale saker på Helse-og
velferdskontorene i Trondheim. Noen ganger viser vi til informanter ved helt enkelt å
beskrive dem som ”fagfolk med lang boligsosial erfaring”. Det er en betegnelse som
både omfatter kommunalt ansatte og ansatte i ideelle organisasjoner. Noen ganger
tydeliggjør vi om det dreier seg om ansatte i kommunen eller ansatte i privat
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virksomhet. Det har imidlertid vært et poeng å ikke spesifisere for mye hvem som har
sagt hva, ut fra tanken om at de som har deltatt i følgeforskningsprosessen må få
beholde en viss anonymitet.

2.3: Gangen i forskningsprosessen
2.3.1: Innsirkling av tema/ fremdriftsplan

Det første vi gjorde for å sirkle inn temaet var å samsnakke med SAMUR om hva
som ville være de mest relevante forskningsproblemstillingene.

Vi satte deretter opp en enkel fremdriftsplan, som bl.a. innebar at vi skulle ha et
halvdagsseminar etter at de fleste dataene var produsert og analysert.
Halvdagsseminaret skulle sikre at de foreløpige konklusjonene hadde gyldighet i det
aktuelle praksisfeltet. Seminaret var dessuten ment å gi mulighet for å ta med seg
eventuelle nye innspill av særlig betydning før sluttføring av arbeidet.

2.3.2: Utvelgelse av informanter

Vi snakket også med de ansatte i SAMUR om hvem vi burde intervjue. Ansattgruppa
pekte seg naturlig ut som den informantgruppa vi burde intervjue først. Vi ble deretter
enige om at noen representanter for deltakerne, deres pårørende og flest mulig
husverter som deltok i ordningen ”Husvert med det lille ekstra” også burde intervjues.
På grunn av deltakernes problematikk og av hensyn til personvernet, fant vi ut at det
var de ansatte som skulle plukke ut intervjupersoner innenfor de nevnte kategoriene
for oss.

2.3.3: Intervjuer med deltakere i SAMUR, pårørende og husvert

Intervjuene med deltakere i SAMUR og pårørende var utstrukturerte intervjuer med
de to hovedproblemstillingene vi etter hvert kom fram til som en ytre ramme.
Intervjuguide for begge informantgrupper var utarbeidet, men ble bare delvis brukt.
Før intervjuet ble pårørende og deltakere imidlertid gjort kjent med hensikten med
studien og med forskerspørsmålene via et informasjonsskriv (se vedlegg).

Vi fikk innblikk i 4 deltakeres boligsosiale erfaringer, men på litt ulike måter. To av
dem intervjuet vi direkte. En tredje fikk vi indirekte kjennskap til gjennom intervju med
en pårørende. Innsikt i situasjonen til den fjerde, ei jente som hadde deltatt i TIUR,
fikk vi gjennom et intervju som en journalist foretok med henne og en tidligere
husvert. Begge hadde vært med på ordningen ”Husvert med det lille ekstra” (Se
Skjesol 2011). Det ble gjort avtale om intervju med enda flere deltakere i SAMUR,
men akutt oppståtte problemer gjorde dem vanskelig å gjennomføre. I kontakten
med den aktuelle målgruppa må en regne med at ikke alt kan foregå etter en oppsatt
plan. I intervjuer med SAMUR - ansatte fikk vi imidlertid også andrehånds
opplysninger om de erfaringene som en del andre deltakere hadde gjort seg på det
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boligsosiale området gjennom små anekdoter og eksempler. Samlet sett fikk vi derfor
et nokså bredt innblikk i deltakernes boligsosiale situasjon likevel.

Etter at intervjuene med de ansatte i SAMUR var foretatt, begynte prosessen med
beramming av avtaler med deltakere, pårørende og husverter som hadde erfaring
med modellen ”Husvert med det lille ekstra”. Når det gjaldt husvertene og det
innblikket i viktige sider ved ordningen som de kunne tenkes å gi, ble vi enige om å
vente til det ble rekruttert nye husverter i kjølvannet av et forventet presseoppslag om
ordningen. Det tok imidlertid lang tid før pressen prioriterte å bruke tid på oppslaget.
Da pressefremstøtet ble gjort, førte det denne gangen ikke til at mange nye husverter
ble rekruttert. Dermed ble det ikke flere anledninger til å få frem erfaringene fra
denne informantgruppa enn det intervjuet som journalisten foretok med den tidligere
husverten og jenta som hadde vært med i TIUR. Den kunnskapen som kom fram i
dette intervjuet ga likevel et godt innblikk i hvordan det hadde vært å være med på
ordningen.

I tillegg intervjuet vi en ansatt ved Gartnerhaugen. Gartnerhaugen er som nevnt et
tiltak innenfor Ungdomsenheten. Tiltaket har praktisert ordningen ”Husvert med det
lille ekstra” over tid, og den ansatte derfra som vi intervjuet bidro derfor til ytterligere
kunnskap om ordningen og erfaringer fra den.

2.3.4: Rekruttering av informanter fra kommunen for øvrig

I den tidligste fasen av følgeforskningen samsnakket vi også med SAMUR om hvem
vi kunne bruke som ”dçråpnere” inn mot Trondheim kommune,; på ledelsesnivået og
ellers. I metodelitteraturen kalles dette for ” Key informant recruitment” (Peek and
Fothergill 2009). Det vil si å finne fram til nøkkelpersoner innenfor en organisasjon
som kan lose forskere videre til personer eller grupper som en regner med kan kaste
særlig lys over fenomenet. Vi ønsket først og fremst å få innblikk i hvordan
informanter i denne kategorien fra deres ulike ståsteder betraktet målgruppas stilling i
forhold til det generelle boligsosiale arbeidet i kommunen, hvilke synspunkter de
hadde på samhandling mellom ulike deler av tjenesteapparatet og hvilke gode
løsninger på eventuelle problemer de så for seg; dvs. kjernepunktene i de to
hovedproblemstillingene slik de etter hvert kom til å fremstå:

(1) Hvilke faktorer i målgruppas møte med boligtilbud og tjenesteapparatet
hemmer og fremmer tilgang på en god og trygg bolig?

(2) Hvilke løsninger finnes som kan gjøre boligsituasjonen til deltakerne trygg og
god – med de ulike behovene de har?

To personer på henholdsvis rådmannsnivået og Ungbo ble våre ”key informants”. Av
dem fikk vi ideen å invitere representanter fra en ressursgruppe for personer som
steller med boligsosiale spørsmål både i bydelene og sentralt i kommunen. Ønsket
vårt om å intervjue dem ble formidlet via leder i gruppa. I den nevnte gruppa er både
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Enhet for service og internkontroll (Esikt), Ungbo og ansatte ved Helse-og
velferdskontorene fra de fire bydelene representert. Helse og Velferdskontorene
behandler søknader om bolig og foretar prioriteringer innenfor sine respektive
bydeler, mens Esikt i egenskap av byovergripende tiltak (og Ungbo når det gjelder
ungdom med barnevernvedtak) foretar den endelige tildelingen av bolig.

Henvendelsen gjennom leder for boligressursgruppa førte til intervjuer med Esikt og
Ungbo, mens kun ett av de 4 helse - og velferdskontorene meldte sin interesse.

De to nøkkelpersonene (key informants) kom i tillegg med mye viktig informasjon om
den nyeste organiseringen av det boligsosiale arbeidet. De formidlet også
synspunkter på utfordringer og muligheter i relasjon til SAMURs målgruppe. Deres
bidrag var viktig for vår forståelse av feltet og bidro til å danne rammen for seinere
intervjuer med ansatte i kommunen.

Ut over de nevnte informantene inviterte vi også andre i og utenfor kommunen med
lang og bred erfaring fra boligsosialt arbeid til fokusgrupper.

Kontakt med nøkkelpersonene førte til tips om andre igjen som vi i en del tilfeller
innlemmet i studien. Denne rekrutteringsmåten går gjerne under betegnelsen
”snçballrekrutte ring”. Snøballrekruttering vil si rekruttering via personer som
”kjenner noen som kjenner noen” som har særlig rik informasjon om kvalitative sider
ved det som utforskes. Dette er en strategisk form for rekruttering, i motsetning til en
mer representativ form for rekruttering som passer best hvis formålet er å
generalisere på grunnlag av data.

2.3.5: Enkeltintervjuer og fokusgrupper med ansatte i SAMUR og andre fagfolk

De tre ansatte i SAMUR voksen ble intervjuet samlet ved to ulike anledninger. Ikke
minst disse intervjuene hadde en løs struktur. Det ble for eksempel ikke brukt
intervjuguide, selv om en slik var utarbeidet på forhånd. De ansatte hadde fått se
både den og informasjonsskrivet som gikk ut til alle informanter. Han som er
ansvarlig for SAMUR ung ble intervjuet alene. Hensikten med disse intervjuene var å
få på plass detaljinformasjon om tiltakene og om hva som var de respektive
deltakergruppenes boligutfordringer.

Intervjuet med de to nøkkelpersonene som viste videre vei i systemet kommer i en
kategori for seg.

Når det gjaldt intervjuer med øvrige ansatte i kommunen og representanter fra ideelle
organisasjoner hadde vi i utgangspunktet tenkt to fokusgruppeintervjuer; ett med
personer som hadde lang boligsosial erfaring både i og utenfor kommunen og ett
med representantene i den nevnte boligressursgruppa. Boligressursgruppa består
av folk fra Ungbo, Helse - og velferdskontorene og Enhet for service og internkontroll
(Esikt).
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I det første fokusgruppeintervjuet deltok de ansatte i SAMUR og tre andre fagfolk.
Det fokusgruppeintervjuet som vi hadde planlagt for representantene fra
boligressursgruppa ble av praktiske årsaker ikke gjennomført slik vi hadde tenkt. I
stedet gjennomførte vi tre fokusgruppeintervjuer med litt ulik sammensetning. Et av
dem var med ansatte i SAMUR og en representant for Ungbo, et annet med en
ansatt fra SAMUR og tre ansatte i Enhet for service og internkontroll. Et fjerde
fokusgruppeintervju ble gjennomført med ansatte ved et av Helse - og
velferdskontorene i kommunen. Vi betrakter forøvrig også det intervjuet som
journalisten fra Adresseavisen gjennomførte som et fokusgruppeintervju, da de
involverte (inklusive alle tre ansatte i SAMUR voksen) kommuniserte like fritt rundt
bordet som i en fokusgruppe, samtidig som samtalen også var styrt fra journalistens
side (jfr. beskrivelse av fokusgruppemetoden seinere i rapporten).

Vi innså i ettertid at representanter for Trondheim Eiendom med utgangspunkt i
boligmiljøarbeidet der burde ha blitt invitert til den fokusgruppa som spesielt var for
folk med lang erfaring fra boligsosialt arbeid, men vi fikk kompensert for dette ved
hjelp av et enkeltintervju. Vi hadde også et enkeltintervju med en privat aktør som har
lang erfaring fra bosetting av ungdommer på det private boligmarkedet og et intervju
med en mellomleder ved Østbyen Offentlige Servicekontor som har deltatt i
etableringen av en modell for samhandling mellom ulike tjenestenivåer.

Alle intervjuer, enten de foregikk enkeltvis eller i gruppe, var løst strukturert.
Intervjuguiden som vi hadde laget og som var tilpasset de ulike informantgruppene
føltes ikke alltid naturlig å bruke. Ved å velge en løs struktur for intervjuet sikret vi oss
at informantene fikk uttalt seg om det de syntes var viktigst. Utarbeidelsen av
intervjuguidene bidro imidlertid til bevisstgjøring av hva som var relevante spørsmål
og ble derfor en måte for oss og ” tune oss inn” på før intervjuer. Spørsmål vi var inne
på alle intervjuer i mer eller mindre grad var disse:

� Boligbehovet hos ungdom som svarer til SAMURs målgruppe:

� Hva har dere erfart?

� Boligløsninger generelt for målgruppa og boligløsninger som i særlig grad gir
rom for aktiv rus.

� Forvaltningsregler: Hensiktsmessighet sett i forhold til deltakernes behov.

� Hva er utfordringene i samarbeidet mellom tjenestene og hva er det mulig å få
til av gode løsninger?
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2.3.6: Gjennomføring av halvdagsseminar

Folk fra alle nevnte fagsammenhenger og NAV, representanter for
brukerorganisasjoner samt bystyremedlemmer fra alle partier ble dessuten invitert til
det før omtalte halvdagsseminaret, der de foreløpige resultatene fra studien ble lagt
fram. Etter en innledning fra SAMUR / Stavne AK og et fremlegg om de foreløpige
resultatene av studien, som følgeforsker sto for, ble deltakerne bedt om å bevege
seg mellom fire bord. Det satt en vert på hvert av bordene med ansvar for å styre
samtalen omkring en av fire problemstillinger som følgeforsker hadde valgt ut, og
som sprang ut fra de foreløpige konklusjonene. Bordvertene noterte hovedpunkter fra
refleksjonene rundt bordet på et flipoverark, og presenterte dem i plenum etterpå.
Leder ved Ungdomsenheten trakk opp hovedkonklusjonene fra seminaret til slutt. En
del av dem som deltok på halvdagsseminaret hadde også deltatt i intervjuer og
fokusgrupper, men mange var nye for oss. På dette seminaret deltok til sammen ca
femti deltakere, derfor regner vi med at ca femti fagfolk har bidratt til
følgeforskningen. En politikerrepresentant som for øvrig sitter i styret for Stavne AK
var også tilstede, men andre politikere hadde i kontakt med Stavne AK formidlet at de
gjerne hadde møtt om tidspunktet hadde passet bedre.

De problemstillingene som var gjenstand for diskusjon og refleksjon under
verdenskaféen finnes i vedlegg nr. 2 bakerst i rapporten.

2.4: Datagrunnl ag
Datagrunnlaget vårt består av 8 enkeltintervjuer, 2 intervjuer med de ansatte i
SAMUR voksen samlet, 1 intervju med to nøkkelpersoner i kommunen og 4
fokusgruppeintervjuer. Til sammen utgjør dette 23 personer.

I tillegg til intervjuer inngår også punkter på flipoverark fra bordvise diskusjoner og
refleksjoner under Verdenskaféen vi hadde under halvdagsseminaret 27. 01.2012.
På seminaret deltok ca. 50 deltakere, men mange av dem var blant de 23 som vi
hadde hatt intervjuer med i en eller annen form.

Med til datamaterialet hører også en talloversikt som ble satt opp av ansatte i
SAMUR over deltakernes situasjon på viktige livsområder. En del
mailkorrespondanse med ansatte i SAMUR og andre fagfolk vedrørende ulike
spørsmål til oppklaring og utdyping ble også tatt vare på og inngår i materialet.

I tillegg betraktes rapporter som Trondheim kommune har gitt ut, så som
Boligprogrammet og andre saksfremlegg til bystyret, bystyrevedtak, mv. som en
viktig del av datagrunnlaget, da de bidrar til å skape et helhetsbilde av det konkrete
feltet som utforskes.
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2.5: Behandling av data
Det ble gjort lydopptak fra enkeltintervjuer med ansatte, deltakere og pårørende og
fra 4 av 5 fokusgrupper. Utskrifter ble gjort fra de sekvensene i lydopptakene som
virket aller mest sentrale. Ved å velge ut noen deler av opptaket framfor andre kan
noe viktig informasjon gå tapt, men tidsrammen for gjennomføring av
følgeforskningen tillot ikke å legge mer arbeid ned i dette. I forbindelse med noen
intervjuer erstattet notater lydopptak fullt ut.

Etter enkeltintervjuer og fokusgrupper ble i de fleste tilfellene intervjupersoner
forelagt notater og utskrifter fra opptak, slik at det ble anledning til tilføyelser og til å
rette opp faktafeil. Når utsagn fra følgeforskningsprosessen er referert i rapporten,
har en tilstrebet å gjengi dem slik de ble sagt. Noen steder er det likevel gjort små
forandringer på rekkefølgen av ord. Noen ord som tilsynelatende ikke hadde noen
spesiell hensikt har også blitt fjernet for å få meningen med budskapet sterkere fram.
Muntlig språk er ofte fullt av krumspring og setningsbrokker som mer fungerer som
støtte for tankeprosessen enn som et redskap for formidling av klare budskap. Å
redigere i data kan representere en feilkilde, selv når redigeringen ikke er
omfattende. Direkte sitater i rapporten må derfor leses med dette for øye.

2.6: Valg av forskningsmetode
Som det går fram av den øvrige teksten har en vekslet mellom enkeltintervju og
fokusgrupper. Enkeltintervjuene har vært foretatt i tilfeller der personvernhensyn tilsa
det, for eksempel regnet en med at intervjuene med deltakere og pårørende ikke
burde foregå i gruppe. SAMUR verner sterkt om den enkeltes integritet, og
deltakerne kjenner hverandre i hovedsak ikke. Noen enkeltintervju ble også
gjennomført med fagfolk av praktiske grunner.

Fokusgruppe ble foretrukket i de fleste andre intervjusammenhengene. En
fokusgruppesamtale defineres vanligvis som en samtale mellom flere om et fokusert
tema. Forskeren setter rammene, men ellers skal samtalen være minst mulig styrt,
slik at aspekter en ikke hadde tenkt på i utgangspunktet eller fenomener en ikke
visste eksisterte også har sjanse til å komme fram (Morgan 1998). Nye innsikter
oppstår dessuten når en hører andre snakke om temaet fra sitt ståsted. I
fokusgrupper brynes også meninger, noe som kan bidra til at det stilles kritiske
spørsmål av den typen forskerne, som tross alt kommer fra utsiden, ikke hadde
kommet på å stille av eget tiltak. Slike spørsmål kan mange ganger stimulere
nytenkning. I fokusgrupper kan også eventuelle løsninger på de fokuserte
utfordringene fremtre klarere.

Halvdagsseminaret representerer en kategori for seg. Dels fungerte det som en kilde
til ytterligere dataproduksjon, siden det kom frem en del nye viktige opplysninger og
synspunkter. Den viktigste hensikten med seminaret var likevel å få validert de
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foreløpige konklusjonene: Virket de troverdige og dekkende for temaet på dem som
var tilstede?

2.7: Analyse av data
Vi gjorde bruk av en refleksiv, kritisk og tematisk rettet analyseform. Når en gjør en
refleksiv analyse tar en høyde for en virkelighet som er foranderlig og som egentlig
ikke lar seg plassere i klart definerte ”båser”, (jfr. Alvesson & Sköldberg 2009).

Dataanalysen i en refleksiv forskningsprosess begynner allerede mens data er under
produksjon og fortsetter under rapportskrivingen. En har et kontinuerlig fokus på data
slik de fremstår i mest mulig ”reindyrket” form, samtidig som en har fokus på relevant
forskningslitteratur og teori. Løpende justeringer av de foreløpige konklusjonene om
hva materialet handler om gjøres stadig i lys av de nye innsiktene en får under lesing
av litteratur, intervjuer og bruk av andre datakilder. Problemet med en slik
analyseform er selvsagt at det er vanskelig og på en tillitsvekkende måte å redegjøre
i detalj for hvordan en gikk fram. Kravet til praktisk relevans innenfor
praksisforskning virker imidlertid skjerpende på analysen. En stiller seg spørsmål av
typen: Hva handler dette egentlig om? Tåler konklusjonene kritikk fra andre? Virker
framgangsmåten troverdig?

I sammenheng med den aktuelle studien var tanken på at vi skulle ha et
halvdagsseminar der foreløpige konklusjoner ble lagt fram en skjerpende faktor.

Like viktig som det har vært å kontinuerlig justere seg, har det under den aktuelle
følgeforskningsprosessen vært å spørre seg hvilke underliggende temaer dataene
representerer. Dette har med det kritiske aspektet ved analysen å gjøre. Fenomener
fremstår ofte i et annet lys etter kritisk drøfting av dem enn når en bare overflate -
beskriver dem. For eksempel slo det oss etter hvert hvor mye av datamaterialet vårt
som egentlig handlet om fordommer og skjult marginalisering. Derfor har dette ikke
bare blitt en rapport med ”tçrre” data om de rent praktiske forholdene ved
problematikken. Temaer som fordommer, sosial ulikhet og marginalisering har også
fått stor plass.

Det tematiske aspektet ved analysen dreier seg om hvilke innsiktsbærende temaer
som i særlig grad vokser seg frem i materialet og som kan tenkes å ”stå seg”
gjennom det samtidige fokuset på data og teori. Eksempler på kjernetemaer som
vokste seg frem i dette tilfellet var ”usynliggjçring”, ”samtidighet”, innflytelsen fra
konsumentsamfunnet på ungdommers selvopplevelse, boligsosialt arbeid som
rusforebygging, innholdet i ”god og trygg” opp mot andre begreper som uttrykker
boligbehov, ”normalisering i relasjon til alder”, ”boligen som marginaliseringsfaktor,
boevnens relativitet m.v. Betydningen av å fokusere på overganger mellom livsfaser
framsto også mer og mer som et sentralt tema under databearbeidelsen.
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2.8: Spørsmål knyttet til studiens gyldighet og pålitelighet
I kvalitativ forskning kan både praktisk anvendelighet og kommuniserbarheten av
resultatene være en test på om kunnskapen er gyldig (Kvale 2001). Konklusjonene i
forskningen bør ”stå seg” i møtet med kritikk fra praksisfeltet (Nowotny 2003,
Alvesson & Sköldberg 2009, Halvorsen 2011). Pedersen og Tronvoll (2011) beskriver
hvordan deres funn fra følgeforskningen av TIUR ble gyldiggjort ved følgeforskningen
av TIUR ved at de ansatte tok med seg innsikter som oppsto i refleksjoner mellom
forskere og praktikere inn i praksishverdagen sin fordi innsiktene virket relevante.
Også vårt datamateriale inneholder indikasjoner på at de involverte har fått nye
innsikter, men vi har ikke spesifikt fulgt prosessen fra en slik innsikt oppsto til den
eventuelt ble omsatt i praksis.

Å gyldiggjøre resultatene av en studie innebærer også å sikre seg at forskere og
informanter har samme forståelse av hva tematikken er, slik at det er samsvar
mellom forskningsproblemstillinger og empiri. Derfor var det viktig for oss å
presentere for informantgruppene hva vi var ute etter å få vite mer om. Som
beskrivelsen av gangen i forskningsprosessen viser, sikret vi oss denne
samforståelsen på forskjellige måter i den aktuelle følgeforskningen, avhengig av hva
slags informantgruppe det var snakk om. Det at vi åpnet for mulighet til kritikk og
justering av retningen underveis, for eksempel gjennom halvdagsseminaret, var
imidlertid også en måte å gjøre forskningen mer gyldig på.

Når det gjelder forskning rettet mot informanter som kan være påvirket av rusmidler i
intervjusituasjonen, spørres det ofte om gyldigheten og påliteligheten av deres
utsagn, da det for eksempel ikke er gitt at det som er hensikten med forskningen blir
oppfattet. Etter vårt skjønn er ikke rusmiddelmisbrukere mer upålitelige enn andre i
utgangspunktet, men de i likhet med mange andre informantgrupper kan være
tilbçyelige til å ”pynte” på virkeligheten siden det dreier seg om maktubalanse i
relasjonen forsker/ informant. De deltakerne i SAMUR som vi intervjuet var ikke
ruspåvirket i intervjusituasjonen og lot heller ikke til å ha problemer til å forstå
hensikten med studien. Snarere var det kanskje de blant alle våre informanter som
uttalte seg mest presist og lettoppfattelig. Når det gjaldt å tçrre å ”si det som det var”
virket det som de kommunalt ansatte var mer sårbare. For å sikre pålitelighet syntes
det derfor viktig å sikre anonymiteten til disse deltakerne, slik at de lettere kunne
snakke ut fra sitt faglige engasjement uten overdrevent sideblikk på lojaliteten til
arbeidsgiver, i den grad det var konflikt her.

Når forskere står nært det praksisfeltet som utforskes, ved for eksempel å ha den
samme yrkesutdanningen og erfaringen som de av informantene våre som kom fra
kommunen, kan en lett bli ”nærsynt” og favorisere de innspillene som passer best
med eget faglige engasjement og overbevisning. Da settes gyldigheten i fare fordi vi
ikke fanger opp hele bredden i den virkeligheten vi har presentert at vi ville se på.
Påliteligheten av dataene kan også trues, for eksempel ved at deltakere sier det de
tror vi vil høre. En passende balanse mellom distanse og nærhet for å unngå
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overinvolvering med praksisfeltet er nødvendig for å unngå denne type effekter
(Jensen 2011). De refleksjonene som vi forskere har foretatt i ”enerom” under
gjennomføring av denne følgeforskningen har derfor vært viktig for å skape avstand
til stoffet. Forhåpentligvis er balansen mellom ulike synspunkt og innfallsvinkler
balansert i denne rapporten. Det verdimessige ståstedet til oss som har hatt regien
på følgeforskningen er likevel åpenbart. Sosialt arbeid, er etter vår oppfatning et
fagfelt som har en spesiell forpliktelse overfor marginaliserte grupper. Derfor har vi
vært bevisst på å få frem målgruppas stemme. Vi har også prøvd å være våkne for
potensielle marginaliseringstendenser de måtte være berørt av.

Hensynet til gyldighet framtvinger imidlertid også spørsmålet om hvilke andre
metoder som kunne vært brukt. Til det er å si at hvis vi hadde hatt en bredere
tidsramme, så hadde vi også kunnet observere forvaltningspraksis på det aktuelle
området. Det ville sannsynligvis gitt bedre innsyn i samspillet mellom SAMUR og den
øvrige forvaltningen enn det vi nå har. Gitt en mer romslig tidsramme kunne vi også
med fordel ha brukt registerdata og andre data for å få mer inntrykk av problemets
omfang, selv om dette er en stor metodisk utfordring i seg selv.

Et vesentlig spørsmål knyttet til all rekruttering av deltakere i forskning, og som i høy
grad har med gyldigheten av konklusjonene å gjøre er også: Hvem sine stemmer
nådde vi ikke fram til? Sett i ettertidens lys burde antakelig både NAV og de
representantene for ambulant boligoppføling som jobber med ungdom vært med på
intervjuer. Søknadsbehandling og prioritering av søkere er riktignok Helse - og
velferdskontorenes område, men NAV har en sentral rolle i tildelingen av akuttbolig
og er den instansen som yter økonomisk bistand til husleie og husleiegaranti etter
Lov om sosiale tjenester i NAV (Arbeidsdepartementet 2009). NAV var imidlertid
representert på den nevnte halvdagskonferansen og har indirekte hatt en stemme
når det gjelder spørsmålet om samhandling. Vi så for eksempel på hvordan en har
løst samhandlingsproblematikken innenfor Offentlig servicekontor i Østbyen, som
NAV jo er en del av.

Den såkalte ”snçballrekrutteringen” kan også ha medført slagside i forhold til hvem vi
snakket med og ikke. Så lenge det ikke var den eneste rekrutteringsmetoden som ble
brukt, kan den likevel forsvares. Hensynet til hvem som kunne frambringe mest
fyldige data ble sett på som overordnet andre hensyn, og da faller valget nokså
naturlig på personer som har særlig kompetanse og et særlig engasjement overfor
det fenomenet som undersøkes.

Som nevnt var ansatte fra SAMUR til stede på fokusgruppesamtaler med deltakere
fra andre deler av kommunen, ideelle organisasjoner mv. Noen vil kunne hevdet at
dette er egnet til å påvirke innspillene fra de øvrige informantene i en ensidig retning.
Ettersom formålet med oppdraget etter vårt skjønn ikke var å sette karakter på
innsatsen i SAMUR, ble heller ikke tilstedeværelsen fra SAMUR- ansatte sett på som
en faktor som hindret fri meningsutfoldelse hos andre aktører. Tanken med å ha dem
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tilstede var tvert i mot å få til en mest mulig direkte dialog mellom fagfolkene i
SAMUR og fagfolk i andre funksjoner, slik at fenomenet ble beskrevet så fyldig som
mulig og slik at ideer til nye måter å samhandle på omkring de aktuelle ungdommene
fikk mulighet til å oppstå i direkte samhandling mellom partene.

De temaene som gjorde seg gjeldende under analysen og som ble stående, var som
nevnt ”usynliggjçring”, ”samtidighet”, innflytelsen fra konsumentsamfunnet på
ungdommers selvopplevelse, boligsosialt arbeid som forebygging, nyansene ved
”god og trygg”, ”normalisering i relasjon til alder”, marginalisering i en boligsosial
sammenheng og betydningen av å fokusere på overgangen mellom livsfaser. Det er
disse temaene som danner grunnlaget for diskusjonen i det neste hovedavsnittet.
Slike temaer er imidlertid lite selvforklarende, og egner seg i liten grad som
overskrifter. Derfor har titlene på de ulike avsnittene fått en mer ”saksorientert” form.
Før vi går inn på de kvalitative temaene som dukket opp av analysen, gjengir og
kommenterer vi imidlertid noen talloversikter som bygger på materiale de ansatte i
SAMUR har utarbeidet.
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III) Diskusjon av datamaterialet i lys av aktuell litteratur

3.1: Deltakernes boligstatus og utfo rdringe r på viktige livsområder
Totalt antall deltakere i SAMUR på det aktuelle registreringstidspunktet var 287: 14
gutter og 14 jenter. Snittalderen var 19,7 år. 6 deltakere var under 18, de øvrige 22
hørte til i aldersgruppa 18-23 år. Kjønnsfordelingen var svært ulik innenfor de to
aldersgruppene. Mens SAMUR ung (16-18) hadde 1 jente blant sine deltakere, var
det 13 jenter som deltok i SAMUR voksen; den delen av tiltaket som er for dem over
18 år. En forklaring på ulik kjønnsfordeling kan være at det fortrinnsvis skjer en
rekruttering til SAMUR voksen blant ungdom som har stått utenfor barnevernet
tidligere, eller som har stått under barnevernet uten å få nødvendig støtte. Det har i
alle fall ikke kommet fram opplysninger som tilsier at deltakere i SAMUR ung
fortsetter i SAMUR voksen. De fanges sannsynligvis opp og får bedret sin situasjon
før de når så langt.

Eventuelt sier tallene vedr kjønnsfordeling noe om forskjellighet i forhold til når i
ungdomsalderen jenters og gutters problemer fanges opp. Jenters problemer kan
være av en slik type at de ikke umiddelbart blir lagt merke til, men først manifesterer
seg på en tydelig måte omkring den tida jentene når myndighetsalderen. Det kan
kanskje også være at jenters problemer oppstår seinere enn gutters. Selv om
kjønnsfordeling kan være vesentlig for boligsosial planlegging i en kommune, har vi
ikke gått nærmere inn i dette i den aktuelle følgeforskningen. I seinere kartlegginger
kan det imidlertid være viktig å undersøke dette nærmere. Tabell 1 nedenfor
gjenspeiler hvordan de ansatte i SAMUR vurderte boligbehovet til deltakerne i juni
2011. Det er verd å merke seg at tabellen er et uttrykk for boligønsker og ikke
realiteter. Bare 9 av 28 er iflg. tabellen vurdert å ha en nåværende bolig som er verd
å holde på.

7 Antall deltakere pr juni 2011 (Alle oversiktene er utarbeidet av ansatte i SAMUR ut fra den
kjennskapen de ansatte hadde til ungdommenes situasjon på det tidspunktet).
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Tabell 1 Ansattes i SAMUR sin vurdering av ulike boligbehov i den samlede
deltakergruppa (16 - 23)

Hybel snart/ Hybel på litt sikt: 5

Hybel med vanlig eller

tett oppfølging: 7

Leilighet med tett oppfølging: 1

Beholde nåværende bolig: 9

Komm leil m base: 1

Langtidsbehandling som

første skritt på vei til egen bolig: 3

Avventer bestilling: 2

Total: 28

Tabell 1 viser forøvrig at behovene varierer mellom deltakerne med hensyn til
boligtype. Som beskrevet i et annet avsnitt har de yngste deltakerne i SAMUR (de
mellom 16-18) som regel et fast sted å bo, selv om boligsituasjonen deres langt fra
alltid oppleves som trygg og god. For dem kan en tilrettelagt hybel med oppfølging
ofte være det de trenger for å bli i stand til å møte voksentilværelsen på normal måte.

Som tidligere nevnt, er imidlertid hele 35 prosent av deltakerne i gruppa mellom 18
og 23 definert som bostedsløse. Det vil i tråd med den tidligere refererte definisjonen
i St. meld. nr. 23:2003 – 2004 si at et flertall av deltakerne over 18 ikke har noen reell
fast adresse, og at de bor i kommunale bofellesskap med mye uro, uønsket pågang
fra rusmiljøet, risiko for voldsepisoder mv., eller de overnatter tilfeldig hos venner og
bekjente. Reell bosituasjon framgår av tabellen nedenfor.
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Tabell 2 Boligsituasjon etter boligtype for hele deltakergruppa(16- 23)

Hos foreldre: 6

Priv. hybel: 9

Behandl.koll: 1

Kommunal hybel: 6

Spesialisthelsetj: 1

UFB(uten fast bolig): 5

Total: 28

De 5 deltakerne som inngår i kategorien UFB (uten fast bolig) i tabellen ovenfor er
verd å merke seg. Det vil si de som tilfeldig overnatter hos venner og bekjente.
Dette er en kategori som også omfattes av den offisielle definisjonen av
bostedsløshet i St. meld. nr. 23: 2003 – 2004, men som har fått liten oppmerksomhet
i relevant litteratur. Likevel ser fenomenet ut til å være kjent på tvers av kultur- og
landegrenser og er for eksempel identifisert i Estland (Kõre, Kiik et al. 2006). Disse
forfatterne nevner fenomenet blant annet i sammenheng med ungdom som kastes ut
hjemmefra på grunn av sitt rusmiddelmisbruk. I likhet med det som er tilfellet for
deltakerne i SAMUR, er venner en deler skjebnefellesskap med det første en griper
til i en slik situasjon. I SAMUR går fenomenet under betegnelsen ”sofasurfing”, eller
”sofakræsjing”, som noen også kaller det:

”Vi har utrolig mange sofasurfere som kun har bæreposen sin. Det står ingen plass
om dem – de forsvinner. ” (Ansatt i SAMUR).

Sofasurfing kan evt. betraktes som en siste fortvilt måte å bevare en viss normalitet
på. Ved å benytte privat nettverk unngår en, i alle fall for en periode, å ende opp i det
mange ser som enda mer nedverdigende boligsituasjoner.

”Sofasurfere finner et sted å bo – de bor ikke på Teglverkstomta eller under brua (…)
Mange (andre) bor på Heidrun og Carl Johan osv - men disse ungdommene drar ikke
dit, for de er ikke så langt kommet - og så har de kanskje kort- tids (tilbud), eller noen
de kan kræsje hos. Derfor blir de veldig usynlige ”( Koordinator i SAMUR).

Den usynliggjøringen som denne praksisen blant rusmisbrukende ungdommer
innebærer fører samtidig til at de ofte ikke får hjelp med adekvat bolig i tide.

Noe som også kan tenkes å bidra til slik usynliggjøring av sofasurferne er at NAV
etter de opplysningene vi har klart å skaffe tilveie8 krever en adresse for utbetaling av

8 Opplysningene bygger på utsagn fra enkelt-ansatte i NAV, og det er uklart om den refererte
praksisen også omfatter Poste restante. Henvendelse om begge spørsmål ble gjort til NAVs sentrale
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ytelser derfra. Denne praksisen er angivelig begrunnet i behovet for formidling av
skriftlige vedtak; NAV må ha et sted å sende vedtakene. Det som sofasurferne og
andre med en uavklart bosituasjon som regel gjør i kontakt med forvaltningen når det
blir spørsmål om adresse er iflg. ansatte i SAMUR og andre informanter å oppgi
adressen til foreldrehjemmet, adressen til den siste institusjonen de bodde på eller
treffstedet de besøker, for eksempel. På den måten ser det ut som om de har en fast
bolig, selv om de i virkeligheten ikke har det. Det kunne være interessant å vite mer
om detaljene i dette. Som det ble uttrykt i en av fokusgruppene:

”Hvis statistikken dekker til at vi faktisk har ufb - ere - hvordan blir det tildekket? Hver
enkelt skal ha en postadresse – hva gjør de (boligsøkerne i SAMUR) i forhold til det?”
(Ansatt i SAMUR).

Selv om opplysningene som har kommet fram om sofasurfing under vår følge-
forskning fortsatt er litt uklare av de grunnene som er anført foran, bør det antakelig
være mer forskningsoppmerksomhet i tida som kommer omkring dette. Som antydet
av Kõre, Kiik et al. (2006) er det knyttet mye politisk prestisje til fenomenet
bostedsløshet. Dermed kan en ikke utelukke at offisiell statistikk reflekterer subtil
maktutøvelse i et samfunn. Innenfor visse politiske regimer er bostedsløshet til og
med et ikke - tema (op cit). Det er imidlertid ikke gitt at fenomenet sofasurfing bevisst
tildekkes i vår sammenheng.

Uansett var det å få synliggjort sofasurferne en viktig grunn til at ansatte i SAMUR
først og fremst ville rette følgeforskningen mot deltakernes boligsosiale situasjon:

”Og det var litt av hensikten i SAMUR at når vi fikk penger til forskning at det skulle bli
synliggjort opp i systemet, og.”

Allerede i forbindelse med den statlige satsningen ”Prosjekt Bostedslçse” 9

(Nyeggen/ Trondheim kommune 2005) ble det understreket som viktig å få innsikt i
behovet til ”ukjente” grupper blant personer med boligbehov. En så på slik
informasjon som noe som ville lette arbeidet med å få til en individuelt tilrettelagt
boligsituasjon for flere.

Som nevnt finnes det ikke mye litteratur som direkte dreier seg om sofasurfing. Det
finnes imidlertid noe forskning om fenomener som ligner. Forskningslitteratur om
Oslo - ungdom antyder for eksempel at bostedsløshet eller midlertidighet i
bomønsteret inngår i et større kompleks som foruten utstrakt, men episodisk bruk av
rusmidler i noen tilfeller, også omfatter atferdsproblemer og psykiske vansker som
depresjon m.v. Bytte av ulike tjenester, som for eksempel tak over hodet mot sex, er

opplysningstjeneste pr mail allerede i januar 2012, men svar foreligger i skrivende stund ennå ikke.
Ved for eksempel kartlegging av omfanget av antallet sofasurfere hadde dette vært et viktig spørsmål
å avklare.

9 http://www.husbanken.no/bibliotek/bib_boligsosialt/prosjekt-bostedslose/
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ikke uvanlig i dette miljøet (Hegna og Pedersen 2002). I en undersøkelse blant
ungdom i Trondheim (Grytbakk og Borgestrand 2007) kom det også fram at sex mot
tjenester av ulikt slag ikke er uvanlig i visse ungdomsmiljøer, selv om det ikke
framgår om rusmisbruk eller rusavhengighet var en del av dette. Hovedprinsippet en
ser ut til å ha identifisert i begge de refererte tilfellene er at ungdommene det gjelder
føler seg som tilnærmet likeverdige med den parten de inngår byttehandel med. Det
er derfor et mønster det kan være vanskelig å både oppdage og bryte uten videre.

Om bytteforhold som omfatter sex inngår i SAMUR deltakernes hverdag er ikke
kartlagt, men det er i alle fall holdepunkter for at bytte av dop mot tak over hodet er
aktuelt for deltakergruppa. En deltaker nevnte for eksempel at dop var
inngangsbilletten til vennenes sofa og at en opplever å ikke ha annet valg i de
periodene en er uten fast bolig: ”Jeg har bare dopvenner”. I så fall får bytteforholdet
mer karakter av avhengighet enn likestilthet. Det at boligmangel inngår i et mønster
av denne type bytte – eller avhengighetsforhold fremstår også som et temaområde
forskning med fordel kunne konsentrere seg mer om i framtida. Slik kunnskap vil
kunne bidra til å forebygge at rusmisbruk tar mer dramatisk vendinger. Som det heter
i Stortingsmeldingen om boligpolitikken: ”En god bolig er grunnlaget for en anstendig
menneskelig tilværelse, og vil ofte være avgjørende for innbyggernes helse og
deltakelse i arbeidslivet” (St.meld. nr. 23; 2003-2004: 6).

I forbindelse med ”Prosjekt bostedsløse” i Trondheim i perioden 2003 – 2005 ble det
slått fast at blant vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen var tilbudet dårligst for
dem som ruset seg aktivt og/ eller ikke var behandlingsmotivert (Nyeggen
/Trondheim kommune 2005). Jo mer rusavhengig personer med boligbehov blir jo
mer komplekst og utfordrende blir også det boligsosiale arbeidet, kan en konkludere
ut fra dette.
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Tabell 3: Status vedr deltakernes inntekts, arbeids – og utdanningsforhold

Status inntekt

Foreldre: 7

Stipend: 1

Sosialhjelp: 4

Kvalifiserings-

program: 1

Arb.avklarings-

Penger: 9

Sykemeldt: 2

Lønn: 4

Total: 28

Status arbeid og utdanning

I institusjon /el. lign: 5

Søkt behandling: 1

Ingen sysselsetting: 11

Sykmeldt: 1

Videregående sk: 4

Jobb Stavne: 2

Lærling: 1

Jobb: 3

Total: 28

Tabell 3 viser deltakernes inntektskilder og deltakelse i arbeid og utdanning på
registreringstidspunktet. 85 % av deltakerne er iflg. de opplysningene vi har fått fra
SAMUR uten arbeid eller aktivitet på dagtid. Siden det er blant deltakerne over 18 år
at rusproblemene som hovedregel er mest markert, er det naturlig nok den delen av
deltakergruppa som dette gjelder mest for. Som nevnt et annet sted i rapporten
trenger ikke dette å innebære en passiv tilværelse, men at en gjennom ulike typer
behandling forbereder seg til et utdanningsløp eller deltakelse i arbeidslivet 10.

Begge undertabeller i hovedtabell 3 bærer bud om at flertallet befinner seg mellom
jobb og sosialhjelp. Dette kan også tolkes som at deltakergruppa i SAMUR
gjennomgående har unngått å havne i en situasjon av opplagt utenforskap og vil
kunne oppfylle den politiske målsettingen om at flest mulig skal være i arbeid og
aktivitet på litt sikt. Dermed vil de også ha nærmet seg en av grunnforutsetningene
for selvstendighet på boligmarkedet. Først når en trygg og god bolig er på plass vil
imidlertid prosessen i retning av økonomisk selvstendighet ha mulighet for å ta fart
for alvor. Her gjelder det etter vårt skjønn å tenke samtidighet i tilnærmingen, i tråd
med konklusjoner fra forskning på området:

10 50 % av deltakerne hadde AAP (arbeidsavklaringspenger).
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Forskningsresultater tilsier for eksempel at ungdommers rusmisbruk alene ikke er
grunn nok til eksklusjon fra arbeidslivet og dermed fra ordinært lønnsarbeid, i alle fall
så lenge bruken begrenser seg til alkohol og cannabis (Hammer og Hyggen, 2010).
Det er først når kompliserende faktorer gjør seg gjeldende, så som utvikling av et mer
destruktivt rusmønster, at sannsynligheten øker for at en blir mottaker av sosialhjelp
over tid. Da øker også faren for ekskludering fra allmenn samfunnsdeltakelse (op cit).
Hvis et så viktig element som bolig i innsatsen overfor SAMURs målgruppe svikter,
øker også truslene mot liv og helse. SAMURs målgruppe representerer en
dødelighetsrate som er beregnet til å være ni ganger høyere enn dødelighetsraten i
ungdomsbefolkningen for øvrig (17 – 25 år) innenfor samme geografiske område11

Status i forhold til kontakt sosiale nettverk og hjelpetjenester

Tilgangen på støttenettverk og kvalifisert faglig hjelp er ikke det største problemet for
deltakerne i SAMUR. For det første har de et etablert støttenettverk der både private
kontakter og kontakter i hjelpeapparatet er representert. For det andre har de tett
sosialfaglig oppfølging. Sist, men ikke minst, har 65 % av deltakerne over 18 år også
tilbud i spesialisthelsetjenesten. Gitt et adekvat boligtilbud har de fleste av dem den
oppfølgingen som kreves for tildeling av bolig i henhold til reviderte retningslinjer i
Trondheim kommune fra desember 2011.

3.2: Generelle utfordringer ved registrering av boligsosiale behov
For å få en indikator på hvordan deltakerne i SAMUR står i forhold til andre bostedsløse
med rusproblemer i Trondheim, bostedsløse i landet for øvrig og den generelle
ungdomsbefolkningen, kunne det vært interessant å ha talloversikter å sammenligne på
grunnlag av. Det finnes imidlertid få tallmessige oversikter som egner seg på landsbasis.

Når det gjelder Trondheim, ble det i forbindelse med Prosjekt Bostedsløse gjennomført
en kartlegging av unge i alderen 16 – 23 som enten hadde rusproblemer, psykiske
lidelser, lettere grad av psykisk funksjonshemming eller var sosialt vanskeligstilt
Resultatene fra kartleggingen foreligger i en delrapport (Trondheim kommune 2003).
Hensikten med kartleggingen var blant planlegging av boligtilbud for denne
målgruppa. Undersøkelsen ble gjennomført som en fullskalatelling, det vil si at alle
relevante enheter ble registrert. En fant fram til 37 bostedsløse med
rusmiddelproblematikk i den aktuelle aldersgruppa. Tendensen i dette materialet
avviker på noen punkter fra det som er rapportert om SAMURs deltakere, mens det
er sammenfall på andre punkter. Blant de unge med rusproblematikk som ble
registrert i 2003 var det for eksempel langt flere menn enn kvinner. I SAMUR er
kjønnsfordelingen mer jevn. Begge datakilder gir grunnlag for en ikke overraskende

11 Statistikk utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra Statistisk sentralbyrå og Kompas statistikk –
system for kommunal sektor. Jfr. fremlegg ved Per E. Johansen på Framlegg på formidlings-
erfaringskonferanse 26. nov 2009 i regi av Trondheim kommune/ESAU (Samarbeidsorgan for Effektiv
Samhandlingsutvikling) /Husk-Midt Norge.
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konklusjon om at omfanget av rusmiddelrproblematikk øker i tråd med alder. I
kartleggingen fra 2003 ble informantene også spurt om hva slags oppfølgingsbehov
de hadde. Psykiatriproblematikk og ung alder var de faktorene som først og fremst
så ut til å henge sammen med registrert behov for oppfølging.

Mangelen på gode talloversikter på det boligsosiale feltet er nevnt i mange
sammenhenger (Hansen, Dyb m.fl. 2006, Skog Hansen og Ytrehus 2005 i Magnus
og Thorshaug 2009, Riksrevisjonen 2008 ). Heller ikke lokale undersøkelser, så som
Ungdomsundersøkelsen i Trondheim (Trondheim kommune 2010 a) er egnet til å gi
innblikk i omfanget av problematikken lokalt. På grunn av ustrukturert livsførsel er det
sannsynlig at gruppa blir underrepresentert i nasjonale undersøkelser som retter seg
mot hele befolkningen (Nordvik 2010). I de tilfellene der en har gått sterkt inn for å få
oversikt over grupper av bostedsløse i befolkningen har det blant annet vært et
problem å nå alle offentlige instanser med spørsmål. Kommuneadministrasjonene er
ikke entydige når det gjelder hvilke instanser de viderehenviser til når de får
henvendelser fra forskere (Hansen, Dyb m.fl. 2006). En likeså viktig årsak til at
talloversikter blir upålitelige kan iflg. sistnevnte forskere være at mange bostedsløse
unndrar seg kontakt. Kommunene har derfor ikke så god informasjon om sine
brukere at de kan fylle ut de persondata som kreves i spørreskjemaene. Dessuten
kan definisjonen av bostedsløshet tolkes på ulike måter av dem som fyller ut
skjemaene. De problemene forskere hadde når det gjaldt å få oversikt over
fremdriften i kommunene i forhold til målsettingene i ”På vei til egen bolig” er et godt
eksempel på vanskeligheter av denne typen (Dyb, Helgesen m.fl. 2008). Tall fra
kommunene som angikk bruken av midlertidige boliger var i følge disse forfatterne så
upålitelige at de ikke ble publisert i KOSTRA eller hos Statistisk sentralbyrå. Det er
derfor tydeligvis bruk for metodisk innovasjon på dette området, ikke minst for å
unngå usynliggjøring av ungdom som hjelpeapparatet vanligvis ikke når.

Trondheim kommunes delrapport fra 2003 antyder at de tallene som framkommer der
også er basert på en viss unøyaktighet, selv om den generelle datakvaliteten
betraktes som god. En diskuterer hvordan en i framtida kan gjennomføre
behovskartlegginger lokalt som bygger på så presise definisjoner som mulig og som
ikke er for tidkrevende men likevel pålitelige.

3.3: Nærmere beskrivelse av de to tiltakene s arbeidsmåter i møtet
med deltakernes boligutfordringer
Det er mange fellesstrekk mellom SAMUR ung og SAMUR voksen i måten å tenke
faglig tilnærming på. Vi presenterer derfor det som synes å være felles for dem før vi
går over til å skissere arbeidsmåtene innenfor hver enkelt del-tiltak.

3.3.1: Felles idégrunnlag for SAMUR ung og SAMUR voksen

Det er den såkalte Wraparound - modellen12, som er utviklet i Canada, som ligger til
grunn for den utstrakte bruken av nettverk i SAMUR. Nettverksarbeid i form av den

12 http://www.trondheim.kommune.no/content/1117691745/Wraparound
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det som har fått navnet Flipover – modellen13ble imidlertid også brukt innenfor det
som tidligere het Ressurssenter for barn og unge i Trondheim kommune, enheten
som Ungdomsenheten springer ut fra. SAMUR representerer derfor en lang tradisjon
med bruk av nettverk. Wraparound er betegnelsen på en type helhetlig og
nettverksbasert tilnærming som betinger at utøverne har gjennomgått et bestemt
sertifiseringsløp. Alle ansatte i SAMUR er sertifiserte coacher innenfor Wraparound
og har også drevet med sertifisering og oppfølging av fagfolk i Trondheim etter
prinsippene i modellen.

I nettverkene som den enkelte ungdom etablerer rundt seg i henhold til Wraparound-
modellen, inngår både fagfolk og privat nettverk, med hovedvekt på det siste:

”I hovedsak er det ungdommens private nettverk vi samarbeider med. Dette teamet
setter ungdommen selv (sammen). Hjelpere fra ulike instanser er ofte representert.
De som det står TSB (en kategori i oversikts-skjemaet) på har fått plass i
rusbehandling, fortrinnsvis Ungdomsklinikken og Tyrili Folldal14. Flere har oppfølging
fra PUT, noen er innlagt på Østmarka (psykiatrisk avd. under St Olavs hospital). De
fleste har samarbeid med NAV og HV (Helse - og velferdskontorene). Disse er ofte
med i nettverksmøtene. Det er også samarbeid med Kriminalomsorgen i de saker
deltageren gjennomfører samfunnsstraff. Det er også samarbeid med politi og
fastlege i enkelte saker. ” (Mail fra ansatt i SAMUR voksen).

Både SAMUR ung og SAMUR voksen er også inspirert av tenkningen i LØFT (Berg
og Miller 1998, Røttereng og Hillestad 2002). LØFT, som står for løsningsfokusert
tilnærming, er idémessig sett svært beslektet med Wraparound - modellen. Begge
tilnærminger har hovedfokus på muligheter og normalitet i stedet for på problemer.
Pragmatiske løsninger blir dessuten vektlagt framfor teoretisk analyse av de
problemene de involverte måtte ha.

Begge de nevnte retningene forutsetter at det er brukeren som best vet hva som er
sine utfordringer, ikke minst etter å ha prøvet og feilet litt. Det var for eksempel ikke
noe problem for deltakeren som er sitert nedenfor å se hva som var hans utfordringer
på boligmarkedet etter at et tidligere forsøk på å etablere seg i egen bolig mislyktes:

Deltaker: Det gikk nå greit … ei lita stund … og så havna jeg ganske langt ut på
kjøret igjen, og så mista jeg den.

13 Døsvik, T. og E. Finserås, J. Bekkhus. (Årstall mangler). Flipovermetoden. En løsningsfokusert
metodeiungdommenssosialenettverk.
Powerpointpresentasjon.http://www.kuult.info/Dokumenter/Flipovermetoden.ppt. Sett online mars
2012.

14 Et behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukende ungdom som drives etter medleverprinsippet.
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Følgeforsker : Men sånn kort oppsummert, hva var det som gjorde at du ikke greide
å holde på den?

Deltaker : Det var rusen, jeg sleit med å betale, og pengene gikk med til andre ting.
Det ble en del herjing etter hvert.

Som nevnt ovenfor er det den enkelte ungdom i SAMUR som skal mobilisere
eksisterende nettverk. Ungdommen skal lage en personlig plan som danner
utgangspunkt for innsatsen i nettverket. I tillegg kommer oppfølgingen fra de ansatte
Den er tett i begge tiltak, selv om intensiteten i oppfølgingen varierer noe etter behov
hos den enkelte ungdommen. Alle de nevnte ingrediensene i metodikken gjør at
SAMUR må sies å representere en tilnærming som bidrar til vellykket rehabilitering,
forutsatt at boligen er der først. Arbeidsmåtene i SAMUR samsvarer for eksempel
godt med anbefalinger i internasjonal litteratur omkring hva slags metodikk som må til
for å følge opp unge som i utgangspunktet mangler trygg og god bolig (Skott - Myhre,
Raby et al. 2008).

3.3.2: Boligsosial innsa ts i SAMUR ung : Sikring av overgange n barn - voksen

I tillegg til nettverkstilnærmingen har SAMUR ung utviklet spesifikk kompetanse på å
etablere kontakt med ungdommer som andre ikke så lett får etablert et samarbeid
med. Et helt sentralt mål er å få til så smidige overgangssituasjoner som mulig for
ungdommene. Det gjelder både overgangen mellom mellom barnevernsapparatet og
tjenesteapparatet for voksne, og overgangen mellom foreldrehjemmet og en
selvstendig tilværelse. Alderen på deltakerne tilsier at de fleste bor hjemme ennå.

Målgruppa beskrives slik:

” (De er) ungdommer som har slitt kraftig - (men) det er sjelden bare rus. Det er det
også, innfallsporten er at det er en rusbekymring rundt dem (men) rusbekymringen er
annerledes for en 16 – åring enn for en 23 - åring (...) Det trenger ikke være så
dramatisk og alvorlig at de har begynt å injisere eller sånne ting, (men) de bruker
rusmidler på en måte som gjør at noen er bekymret for dem og gir seg uttrykk i
trøbbel på andre arenaer også. ( Ansatt i SAMUR).

Som eksempel på ”andre arenaer” ble nevnt skole, kriminalitet og forholdet til
pårørende.

Til tross for at alle deltakerne har et sted då bo, har flere av dem en utilfredsstillende
boligsituasjon. Grunnen kan være problemer i hjemmet, eller at det er for tøft i
lengden for de pårørende å bo sammen med en ungdom som ruser seg ofte.
Betydningen av å fortsatt ha et familienettverk å spille på, men som ikke er for utslitt
når de unge deltakerne nærmer seg voksentilværelsen, vektlegges sterkt i SAMUR
ung. Det gjelder å sette grenser i tide:
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”Så er det noen, da, som begynner å bli 17-18 år og der forholdet til foreldrene – eller
til mora, som det er i mange sammenhenger, er brukt opp (...) og det er betimelig å
flytte før krigen blir for stor. I så måte er 17-18 åringene veldig viktige å nå ... ”
(Ansvarlig for SAMUR ung).

Pårørende ser det på samme måte, selv om det kan være tøft å sette grenser:

”Å ha en rusmisbruker sammen med en vanlig fungerende familie ellers, da, det er
ikke veldig greit, for at de har en døgnrytme som ikke andre folk har … blant annet.
Mye styr… mye sinne… frustrasjon, ikke sant... og så skal du prøve at de andre
(søsken) klarer å fungere … og det er tross alt broren som de ser er så kjemperusa
… alt det der gjçr det veldig vanskelig. Den beskjeden jeg ga han, da (var): Du får
være her så mye du vil, men når du er så rusa så har du ingenting her hjemme å
gjçre. Men den holdt hardt, altså…” (Mor til en SAMUR – deltaker)

Mange av de yngste SAMUR - deltakerne trenger også å skape en relasjon til andre
voksenpersoner enn foreldrene eller å reformulere relasjonen sin til foreldrene i de
tilfellene der de føler sterk ambivalens til dem. I slike tilfeller gjelder det å kunne bistå
med en egen bolig allerede fçr det ”sprekker”. Mange konflikter mellom barn og
foreldre ender med regelrett utkastelse hjemmefra hvis en ikke er oppmerksom nok i
tide. Også den kartleggingen som ble gjennomfçrt i forbindelse med ”Prosjekt
bostedslçse” i Trondheim (Nyeggen/Trondheim kommune 2005) viste at flere
ungdommer var vanskeligstilt på boligmarkedet fordi de hadde måttet flytte fra
foreldrehjemmet. En bolig med oppfølging som settes inn på rett tidspunkt er som
oftest et langt bedre alternativ i slike situasjoner enn bruk av barnevernets mer
omfattende virkemidler, så som fosterhjem og institusjon. Det er slike tiltak en ofte
må sette inn hvis hjemmet først har ”sprukket” og det er for seint å sette inn
forebyggende tiltak.

”Det er kanskje noe av det vanskeligste i barnevernet: Når det er så store konflikter
mellom foreldre og ungdommer av forskjellige årsaker at de blir kastet ut hjemmefra
og ikke har noen plass å bo. Da har de selvsagt en lovmessig rett til at barnevernet
skal ta vare på dem før de er 18 år, og det gjør barnevernet så godt som de kan, men
de mislykkes også i mange sammenhenger ....og da er det jo de tradisjonelle
tiltakene som er (aktuelle): Fosterhjem og ikke minst institusjon...” (Ansvarlig for
SAMUR ung).

En egen bolig med en type oppfølging som er tilpasset den enkelte representerer
imidlertid ikke bare en nødløsning men også et middel til personlig vekst. Det
fremheves fra SAMUR ungs side at hvis fagfolk ikke har innsikt i de relasjonelle
problemene som ungdommene kan være en del av, er det ofte lett å feiltolke
ungdommene når de sier at de vil ha en egen bolig på et tidligere tidspunkt enn det
som er vanlig blant ungdom flest. Boligbehovet deres må først og fremst betraktes i
et mulighetsperspektiv. Det primære blir å unngå at ungdommene feiler i sin første
boligetablering, men snarere ”flytter med stil”. Å ”flytte med stil” kan evt. innebære en
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trinnvis tilnærming til aleneboertilværelsen. Det gjelder for de fleste ungdommer at
det kan ta lang tid fra de gjør de første forsøkene på å bo alene og til de opplever at
de har flyttet fra foreldrehjemmet for godt (Sandlie 2010 b).

Boligens verdi som både forebyggende middel og et middel til vekst kan ut fra dette
ikke understrekes nok, forutsatt kvalifisert oppfølging. Forskningsresultater på
området antyder at oppfølgingen må tilpasses den enkelte, og fortrinnsvis vare så
lenge etter inntrådt myndighetsalder som det er behov (Bakke, Kvamme m.fl. 2012).

3.3.3: Arbeidsmåter generelt i SAMUR ung

Deltakerne i SAMUR ung står ulikt når det gjelder evne til å bo. Mens noen har hatt
mye praktisk ansvar for familien gjennom hele oppveksten og dermed også har
utviklet de ferdighetene som kreves i en selvstendig bosituasjon, trenger andre både
praktisk og annen opplæring i de praktiske ferdighetene som da kreves. En god del
trenger også hjelp til å regulere kontakten med venner og besøkende i boligen eller si
nei til uønskede gjester. Mange har etter det de ansatte i SAMUR vurderer en dårlig
utviklet evne til å beskytte seg. Det at de individuelle behovene er ulike medfører
også at det er behov for ulike boligløsninger innenfor SAMUR ungs deltakergruppe.

Fellestrekk ved ungdom i SAMUR ung er likevel det at de befinner seg i en
brytningstid, at det foreligger bekymring på flere områder for dem og at de trenger
noen som følger dem opp over lang tid, både når det gjelder boligetablering og ellers.

”Det er ikke en ungdom du kan fçlge opp intensivt i kanskje tre måneder og så er
vedkommende på rett kjçl”. ( Ansatt i SAMUR ung).

Med den kompetansen som finnes i SAMUR ung på kontaktetablering og
nettverksarbeid føler en seg godt rustet til å gå inn i den oppfølgingen som trengs for
at boligen skal få den forebyggende effekten på problemer i voksenlivet som en
etterstreber at den skal ha og for at ungdommen skal oppnå en så normalisert
tilværelse som mulig.

En ser for eksempel på familie og venner som svært viktige i en ungdoms utvikling.
Derfor er foreldre og andre pårørende involvert i den enkeltes nettverk, men mange
ungdommer som deltar i SAMUR ung trenger hjelp til å forholde seg til de nærmeste
på en ”knirkefri” måte. Det at også personer ut over den nærmeste familiekretsen ofte
er inkludert i nettverket viser for øvrig at troen er sterk i tiltaket på at det er mulig å
mobilisere et kollektivt, frivillig ansvar selv i individualismens tidsalder.
Forutsetningen for å lykkes med nettverksarbeidet, enten ungdommen bor hjemme
eller har flyttet for seg selv, er imidlertid at en er tydelig på å avgrense ansvaret til det
enkelte nettverksmedlem. Slik innsats skal ikke kreve all verden.
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Siden det som nevnt ikke finnes noen karakteristikk som passer hele gruppa, finnes
det heller ingen felles mal for løsninger, verken når det gjelder det å etablere seg i
bolig eller oppfølging. Det viktigste er å finne ut hva den enkelte trenger.

Av tidligere avsnitt går det fram at SAMUR samarbeider med andre instanser. Det er
oppsummert i forskning som viktig for å forebygge marginalisering på bolig-markedet
at en også retter innsatsen mot tilknyttede livsområder (Bakke, Kvamme m.fl. 2012.)
På grunn av at de som deltar i SAMUR ung er i skolealder, blir skolen den arenaen
en har tettest samarbeid med. Ikke minst gjelder det å sikre mot frafall fra
videregående skole.

3.3.4: Arbeidsmåter generelt i SAMUR voksen

Prosjektet TIUR, en av forløperne til SAMUR, var gjenstand for aksjonsforskning i
regi av HUSK Midt – Norge (Tronvoll og Pedersen 2009). Rapporten derfra har vært
nyttig som grunnlag for forståelse av metodikken i SAMUR, siden en i SAMUR
voksen i all hovedsak har jobbet på samme måte som i TIUR. Tittelen på TIUR-
rapporten, ”Tilgjengelig, tålmodig, kreativ”, gir for eksempel en indikasjon på hvilke
kvaliteter og ferdigheter som fordres av fagfolk som skal forholde seg til ungdommer
over 18 år som fortsatt er ambivalente i forhold til sitt rusmisbruk. Kreativiteten
henspiller på lydhørhet for individuelle behov og vilje til individuell tilpasning av
løsningene. SAMURs måte å arbeide på blir ofte av pårørende og deltakere betegnet
som en arbeidsmåte som skiller seg positivt ut fra andre aktuelle arbeidsmåter i
tjenesteapparatet (se Tronvoll og Pedersen 2009 i tilknytning til TIUR, og Skjelbred
2011 i tilknytning til SAMUR), blant annet fordi de ansatte er tett på og involverer
ungdommens nettverk.

I tillegg til Wraparound - modellen og LØFT- tenkningen kan deltiltaket også synes å
være inspirert av andre men beslektede kilder. På nettsidene til Stavne Arbeid og
Kompetanse er det for eksempel vist til prinsippene i involveringspedagogikk (Nissen
1992) og realitetsterapi (Glasser 2000). Begge retninger fremstår som ”her - og nå –
orienterte” og ”mulighetsorienterte” tilnærminger. Involvering mellom ungdom og
hjelper blir sett på som en kilde til endring både av handlinger og tanker og dermed
også til personlig vekst hos ungdommen. Virksomhetsteori (Vygotsky 1978) er også
nevnt som en del av grunnlaget for innsatsen. Dette er en teori som ser deltakelse i
menneskelig virksomhet som grunnleggende for personlig utvikling og for individuelt
tilpasset tilegnelse av samfunnets krav.

3.3.5: Boligsosial innsats i SAMUR voksen : Behovet for samtidighet

Ungdommer som deltar i SAMUR voksen har i utgangspunktet et mer befestet
rusmiddelmisbruk enn deltakerne i SAMUR ung, selv om heller ikke deltakerne i
SAMUR voksen har kommet så langt at de har erkjent rusmisbrukets negative sider.
Det heter for eksempel i en artikkel i Adresseavisen om SAMUR voksens boligsosiale
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tilnærming: ”Dette er ofte ungdommer som hjelpeapparatet sliter med å nå, fordi de
gjerne er i en tidlig fase i forhold til rusmisbruk, og selv ikke ser at de har behov for
hjelp” (Skjesol 2011)

Som følge av denne problematikken, bidrar SAMUR voksen fra tid til annet til at
deltakere som ikke ønsker å slutte å ruse seg på skadelige måter, blir innlagt i
institusjon under tvang for å forebygge brå død og akutte følgetilstander av
rusmisbruket. Tvangsinngrep blir omdefinert til å være en måte å beskytte på
(Tronvoll og Pedersen 2009). Ved utskriving fra tvang blir deltakerne vanligvis
prioritert høyt for bolig i kommunen. Dette synes svært viktig, da tvangsinngrep
erfaringsmessig kan være et godt utgangspunkt for rehabilitering. Imidlertid kan det
ta svært lang tid mellom vedtak om bolig i en slik situasjon og til den konkrete boligen
er på plass.

Heller ikke muligheten til å bruke kommunal bolig som et middel til å forebygge
eskalering av rusmisbruket og bruk av tvang synes å være til stede i høy nok grad
grad for målgruppa i SAMUR voksen, til tross for at det er et mål for den nasjonale
sosiale boligpolitikken å hindre ytterligere utvikling av problemer (jfr. NOU 15:2011
”Rom for alle”).

De ansatte i SAMUR har erfart at hvis deltakerne først har en bolig som er egnet til å
forebygge de mest dramatiske rusepisodene, legger en også grunnen hos deltakerne
for ønsket om rehabilitering i mange tilfeller. Det er derfor behov for boligløsninger
som innebærer at en kan drive forebygging og rehabilitering samtidig. Det er ikke så
lang avstand mellom de formålene som en tidligere har tenkt.

Både forebyggings – og rehabiliteringsformål krever imidlertid boliger som er gode og
trygge nok. Realiteten er ofte at en må benytte midlertidige boliger overfor
deltakerne, selv om det er en nasjonal målsetting å unngå dette. Den nasjonale
strategien ”På vei til egen bolig” (Kommunal - og regiondepartementet 2005 -2007)
hadde for eksempel som et av delmålene sine å redusere midlertidigheten i de
kommunale botilbudene, men kommunene lyktes bare delvis med dette (Dyb,
Helgesen, et al. 2008).

3.3.6: Samtidighet som generelt prinsipp i boligsosial innsats

Når det gjelder boligens betydning for rehabiliteringsprosessene til ungdom med
rusmiddelproblematikk viser gjennomganger av internasjonal forskningslitteratur på
rusområdet at temaet så langt har vært viet liten oppmerksomhet (Polcin and
Henderson 2008). Ut fra den nasjonale og internasjonale litteraturen som tross alt
finnes, ser det ut til at det vi kan kalle samtidighetsprinsippet i langt større grad enn
tidligere har fått innpass i den praktiske utformingen av boligsosial politikk. Prinsippet
representerer et brudd med den lineære tenkningen som har preget mye
rusbehandling og som tar utgangspunkt i at en beslutning om endring av rusvaner
må foreligge før rehabiliterende tiltak settes inn.
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Det å ha nådd bunnen med hensyn til negative konsekvenser av rusmisbruket (jfr.
uttrykket ”hit rock bottom”) og det å ha overvunnet ambivalens har ofte vært grunnen
til at folk har holdt ut konvensjonelle behandlingsløp (Cunningham, Sobel et. al
1994). Innenfor den tenkningen som er inspirert av ”rock bottom” – prinsippet
kommer imidlertid bolig først inn som en del av et ettervern, og det knyttes gjerne
betingelser til boligen om rusfrihet og om å gå i AA eller NA15. ”Sober Living Housing”
(Polcin & Henderson 2008) er et typisk eksempel på en modell som bygger på en slik
fase - eller trappetrinnstenkning. En avanserer i boligstandard etter et fortjeneste -
eller kvalifiseringsprinsipp. ”Sober Living Housing” kan betraktes som motstykket til
den såkalte ”Housing First” – modellen, som forutsetter at bolig må være på plass før
andre tiltak overhodet kan settes i gang. 16 I dette perspektivet blir det å tildele bolig
som utgangspunkt for rehabilitering ikke et dristig eksperiment, men en nødvendig
forutsetning for at deltakerne skal oppnå endring.

Housing First - modellen ser ut til å ligge nært opp til de prinsippene som SAMUR
bygger på. Prinsippene i Wraparound - modellen og LØFT – tenkningen, slik de
praktiseres innenfor SAMUR, tilsier for eksempel at endring er uunngåelig, forutsatt
kvalifisert oppfølging fra både frivillige og fagfolk (se Tronvoll og Pedersen 2009 om
dette i forhold til TIUR). Perspektivene i virksomhetsteori understøtter dette:
Motivasjon oppstår ikke i et vakuum, men i virksomhet. Det er når en deltar i
virksomheter, så som arbeidsvirksomhet og fritidsvirksomhet, at behov en kanskje
ikke en gang har erkjent blir bekreftet. Først da er en også i stand til å bestemme
den videre retningen på livet (Leontjev 2002). Trappetrinnsmodellen derimot,
forutsetter i større grad at motivasjon skal oppstå i et individuelt vakuum og ensidig
på grunnlag av erfaring med rusens skyggesider. Dette skiftet i retning av en mindre
fatalistisk måte å tenke om rusavhengighet må ikke minst sees i lys av historisk tid.
Selv om det i nåtiden finnes regimer som forutsetter linearitet og forutsigbarhet, lever
vi i en prinsipielt mer uforutsigbar tidsalder (Giddens 1991, Beck 2008). Det gjør også
noe med forståelsen av rusmisbruk og prosessen som skal til for å komme over det.
I et perspektiv der en vektlegger at den enkelte selv har et overordnet ansvar for
livsførselen, kan det bli nødvendig å forstå at den ambivalensen og uangripeligheten
som ungdommer med en viss rusproblematikk ofte omgir seg med kan være et
forsøk på å beskytte seg mot enda mer dristige livsstilsvalg (Juberg 2011).

Trondheim kommunes nye boligprogram (Trondheim kommune 2011) inneholder
klare elementer av tenkningen i Housing - First modellen. Det kan imidlertid være
avstand mellom intensjonene på politisk - administrativt nivå sentralt i kommunen og
praksis i bydelene. Ut i fra det inntrykket vi sitter igjen med fra følgeforskningen er
”rock bottom” - tenkningen ikke død. Mange vil for eksempel fortsatt hevde at det er

15 Alcoholic Anonymous, Narcotics Anonymous

16 Housing First – modellen er omtalt på Husbankens nettsider http://www.husbanken.no/boligsosialt-
arbeid/forebygge-og-bekjempe-bostedsloshet/housing-first/



50

nyttelçst å forvente endring av rusmçnstre fçr en ungdom er blitt ”skikkelig motivert”
for endring. Det gjelder kanskje også i noen enkelttilfeller, men etter det en har erfart i
SAMUR er det neppe noen absolutt sannhet. Hvis enkeltansatte i organisasjonens
frontlinje har dette som hovedholdning, kan konklusjoner lett trekkes om at
tidspunktet for en trygg og god bolig ikke er inne når en SAMUR - deltaker i aktiv rus
søker om hjelp til det.

En observasjon vi har gjort er at det såkalte ”rusfeltet” synes relativt lite opptatt av å
understreke boligens betydning som direkte middel i rusbehandling. Øyensynlig
overlater rusforskere tematikken til boligpolitisk forskning eller til den mer generelle
velferdsforskningen. I Opptrappingsplanen for rusfeltet (Helse &
omsorgsdepartementet 2007) vises det da også først og fremst til satsninger innenfor
politikkfeltet velferd når boligens betydning for personer med rusmiddelproblemer
omtales. Fattigdomssatsningen (Sosialdepartementet 2002) trekkes blant annet fram
som eksempel på en nasjonal innsats som vektlegger rusmiddelmisbrukeres behov
for en trygg og god bolig. Årsaken til at boligens direkte betydning for både
skadereduksjon og rehabilitering er lite belyst av rusforskningen selv, kan ligge i at
norsk narkotikapolitikk fortsatt er sterkt influert av idealer om null - toleranse (Jfr.
”War on Drugs”17), de samme idealene som ligger til grunn for Sober Living Housing -
modellen.

3.3.7: Litt om begrepene rehabilitering og habilitering i relasjon til SAMUR

Før vi går videre, bør imidlertid bruken av begrepene ”rehabilitering” og ”habilitering”
kommenteres. Erfaringsbakgrunnen til deltakerne i SAMUR varierer. I de tilfellene der
deltakerne både er unge og har lite erfaring med å leve et ordinært liv må en kunne
beskrive den prosessen som skal til for at deltakerne kan hevde seg i konkurransen
på det ordinære markedet for habilitering. Overfor andre igjen, kan det være mer
betimelig å snakke om rehabilitering: En har hatt en kompetanse som må vekkes til
live igjen og styrkes i fortsettelsen.

3.4: Vanskeligstilt på boligmarkedet i Trondheim : Aktuell sosial
boligpolitikk i Trondheim kommune overfor ung dom i målgruppa til
SAMUR

3.4.1: Gode grunnforutsetninger og nye, krevende utfordringer

Trondheim kommune har lang tradisjon for å ha rusbelastede personers boligforhold
på dagsordenen. Kommunen har også over tid arbeidet med kompetanseutvikling på
det boligsosiale feltet. Blant annet ble et videreutdanningstilbud i boligsosialt arbeid

17 Kontroversiell forbuds - og militær intervensjonslinje iverksatt av USA overfor narkotikaproduksjon
og – narkotikahandel. Linja omfatter også begrensning av tilgjengelighet og forbruk av illegale
psykoaktive rusmidler http://en.wikipedia.org/wiki/War_against_drugs
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ved Høgskolen i Sør - Trøndelag etablert i forbindelse med den statlige satsningen
”Prosjekt bostedsløse”. Et betydelig antall ansatte i Trondheim kommune har derfor
pr. i dag videreutdanning i boligsosialt arbeid i tillegg til sosialfaglig utdanning. Dette
kommer opplagt rusbelastet ungdom til gode.

Et resultat av kommunens deltakelse i Prosjekt bostedsløse var at en fikk bedre
innblikk i situasjonen til bostedsløse personer med rusproblematikk, unge i alderen
16 - 23 år og hjemmeboende funksjonshemmede. Å få et særlig innblikk i
situasjonen til disse gruppene av vanskeligstilte på boligmarkedet var et bevisst valg
kommunen gjorde. Av en behovskartlegging som ble gjennomført i forbindelse med
prosjektet (Trondheim kommune 2003) kom det som nevnt frem at blant de nevnte
gruppene av vanskeligstilte var det personer med rusproblematikk som i størst grad
manglet differensierte bo - og oppfølgings - tilbud. Seks nye botiltak for personer med
rusproblematikk ble derfor oppført i kjølvannet av kartleggingen (Nyeggen/
Trondheim kommune 2005). De nye botiltakene innebar at flere kom seg over fra natt
- og krisetilbud inn i mer permanente og mer egnede boligtiltak. I tillegg fikk flere som
tidligere hadde bodd i bofellesskap tilbud om ordinær kommunal leiebolig.

Tidene forandrer seg imidlertid raskt, og med dem også sammensetningen av den
befolkningsgruppa som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Både boligsosial
forskning som har vært gjennomført i Trondheim (Berg og Karm Møller 2003) og
forskning på nasjonalt nivå (Dyb, Brattbakk m.fl. 2006) viser dette. Tendensen
bekreftes også av Enhet for service og internkontroll (Esikt) i Trondheim kommune.
Esikt fremhever dessuten hvordan forekomsten av mer komplisert
tilleggsproblematikk blant bostedsløse øker. Den sosiale boligpolitikken i hver
kommune trenger derfor stadig oppdatering og ytterligere differensiering. Dette skjer
samtidig med at kommunale boliger som ikke fyller dagens krav selges unna i stor
grad. I henhold til tall som bystyrepolitikere presenterte i behandlingen av nytt
boligprogram 2011 – 2014 (Trondheim kommune 2011) hadde antall boliger gått ned
siden 2008 med 243 enheter. Nedsalg av boliger er for øvrig et typisk trekk i alle
større norske kommuner (Ludvigsen og Fjær 2007), og har blant annet med det å
gjøre at generelle krav til boligstandard øker.

Siden det å ha bolig, i hvert fall bolig i betydningen ”trygg og god” ikke er et
velferdsgode det er knyttet juridiske rettigheter til, er det ofte slik i kommunene at
arbeidet med å fremskaffe boliger til vanskeligstilte blir gjennomgående lavere
prioritert enn lovpålagte tjenester (Dyb, Helgesen m.fl.2008).

Enkelte blant de ansatte i Trondheim kommune som vi har intervjuet fremhever at det
ikke gjør boligsosiale utfordringer lettere at kommunen har valgt en måte å
organisere det boligsosiale arbeidet på som gir liten grad av informasjonsflyt og
kompetanseoverføring mellom enheter: I Trondheim kommune pr. i dag steller noen
med boligtildeling, andre med finansieringsordningene, og ansatte på bydelene som
ikke har arbeidet med boligsosiale problemstillinger tidligere eller mangler
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kompetanse på ungdom og rus har begrenset samarbeid med dem som har slik
kompetanse.

Når så mange kompliserende faktorer inntrer på en gang synes det åpenbart at det
ligger en del kilder til usynliggjøring og marginalisering i det kommunale landskapet
av vanskeligstilte på boligmarkedet, blant annet ungdom i SAMURs målgruppe.

3.4.2: Den aktu elle boligsituasjonen for særlig vanskeligstilte på boligmarkedet
i Trondheim kommune

Kommentarer fra politisk hold under politisk behandling av Boligprogrammet for
Trondheim kommune (2011) og revidering av retningslinjene for tildeling av bolig
tyder på at det tross alt foreligger enighet blant politikerne om at det er for få boliger
til vanskeligstilte i kommunen, selv når en har holdt seg til en relativt streng definisjon
av ”vanskeligstilt”, og at ventetida mellom vedtak og faktisk tildeling er for lang. I
henhold til tall som det er referert til under punkt 3.2.4 ”Fremskaffelse av kommunalt
disponerte boliger – omfang og kostnader ” i kommunens boligprogram (Trondheim
kommune 2011) disponerte kommunen 3 951 utleieboliger (inkl boliger eid av
Boligstiftelsen og private stiftelser) på et gitt tidspunkt i 2011. 2 943 av disse var
ordinære boliger og 1 008 boliger var boliger som er spesielt tilrettelagt for helse - og
omsorgstjenester. Pr. 29. 06.2011 hadde kommunen 557 boligsøkere og 434 på
venteliste. Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak om bolig til tildeling var på tidspunktet
for bystyrebehandlingen 15 måneder. Boligprogrammets tabell over kommunale
boliger, innvilgede søknader, innflyttinger og venteliste (Trondheim kommune 2011-
2014: 37) har også ”rusmiddelmisbruker” som egen kategori. I denne kategorien var
det i 2010 57 innvilgede søknader og 33 innflyttinger. 61 i samme kategori sto på
venteliste pr 15.03. 2011 (innvilget, men ikke innflyttet) og det var en ventetid på 11
måneder. Det kommer ikke spesifikt fram av denne oversikten hvor mange
ungdommer under 23 år som inngår i tallene. Ut fra kunnskapen om at det er
vanskelig å tallfeste omfanget av vanskeligstilthet på boligområdet og at området
derfor preges av mørketall (jfr. avsnitt 3.2), kan en også spørre seg om det er flere i
kategorien rusmiddelavhengige med boligbehov enn det ovenstående tall viser. En
mulighet en også kan tenke seg, men som ikke blitt bekreftet under følgeforskningen,
er at flere lar være å søke bolig fordi de vet at nåløyet er trangt.

I henhold til Boligprogrammets pkt. 3.2.4 skal det skje en nettovekst på 260 nye
boliger i programperioden, som vil si 65 boliger hvert år i snitt. Det er forutsatt at
boligbyggingen i Trondheim ikke skal stagnere til tross for en stram
kommuneøkonomi, og rådmannen er pålagt å følge utviklingen nøye. Likevel er det
iflg. programmet ikke gitt at utbygningstakten skal være jevn. Planlagte boliger er et
årlig forhandlingstema i lys av budsjettsituasjonen.

I en artikkel i Adresseavisen (Tiller og Hansen 2011) forut for politisk behandling av
2012 - budsjettet framgikk det for eksempel av et intervju med kommunalråd Waage
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at prinsippet om at husleie skal finansiere boligbygging representerer en faktor som
hemmer den jevne tilveksten av nye boliger. Investeringskostnadene for 65 nye
kommunale boliger hvert år er for eksempel så høye at det kan føre til ytterligere
husleieøkning i kommunale boliger. I framlegget til det nye boligprogrammet
diskuteres likevel muligheter for både nybygging og oppkjøp av eksisterende
boligmasse. Etter det vi har forstått, eksisterer det imidlertid begrensninger for hvor
mange boliger kommunen kan kjøpe i borettslag. Dermed kan det i lys av disse
beskrivelsene av den kommunale virkeligheten se vanskelig ut for SAMURs
deltakere også innenfor inneværende 4- årsperiode å få en kommunal leiebolig som
er tilstrekkelig trygg og god.

Som Sørvoll (2011) påpeker, er det opp til den enkelte kommunen å definere sin
boligpolitikk når alt kommer til alt, og for eksempel harmonere definisjonene av
”vanskeligstilt” i takt med den. Boligprogrammet for perioden 2011- 2014 i Trondheim
kommune (2011) synes likevel å ligge på samme ambisjonsnivå for boligpolitikken
som ambisjonsnivået i nasjonale policydokumenter forøvrig. Alle innbyggere i
Trondheim forutsettes å skulle bo trygt og godt, men normen er en bolig på det
private markedet, fortrinnsvis en eierbolig og ikke en kommunal bolig. Særskilt
vanskeligstilte er i kommunens nye boligprogram definert som ”de som er uten egnet
bolig, og som selv eller av annen hjelp ikke er i stand til å skaffe seg bolig”. 18 Det
skal både på nasjonalt og lokalt nivå mye til å bli definert som vanskeligstilt, på godt
og vondt. Flere blir sett på som selvstendige, men dersom virkemidlene som skal
gjøre folk i stand til å bo slik folk flest gjør, ikke er tilgjengelige i praksis, kan den
sparsomme utbyggingen skape ytterligere marginalisering av de som har problemer
med å skaffe seg bolig pr i dag. I tilknytning til forskning om psykisk
utviklingshemmedes situasjon på boligmarkedet har det for eksempel blitt bemerket
hvordan gode visjoner for sosial boligpolitikk på nasjonalt nivå lett blir problematiske
straks en skal forsøke å fylle dem med en konkret innhold på kommunenivå
(Kittelsaa og Tøssebro 2011).

For å kompensere for de vanskene som knappheten på kommunale boliger skaper
blant særskilt vanskeligstilte, har de tidligere retningslinjene i Trondheim kommune
for tildeling av bolig blitt revidert. Resultatet er innskjerping av praksis på noen
områder. (se note 18 ovenfor). Også fra før av har tildeling av kommunal bolig skjedd
etter bestemte kriterier knyttet til inntekt og formuesforhold, søkerens mulighet til å

18 Fra ”Revidering av retningslinjer for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger”
Trondheim bystyre 15.12.2011 i sak: 175/11. Arkivsak 11/37026 1 160047/ 11.
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skaffe bolig på annen måte, botid i kommunen osv. Det nye er at personer som har
hatt tilbud om bolig fra kommunen tidligere ikke får et nytt tilbud, særlig ikke hvis det
er kort tid siden forrige tildeling og totalsituasjonen ikke er vesentlig endret. Ved
tildeling av bolig til personer med rusproblemer har det også tidligere vært satt krav
om oppfølging. Kravet har imidlertid ikke alltid blitt fulgt opp i praksis. Nå er
forutsetningen at dette kravet uansett skal gjelde som en betingelse for tildeling av
kommunal leiebolig til personer som strever med rus.

Det presiseres i Bystyrets vedtak om reviderte retningslinjer for tildeling av kommunal
bolig at ingen har rett til kommunal bolig i juridisk forstand, selv om de kriteriene som
åpner for boligtildeling er oppfylt. Bare flyktninger som bosettes for første gang skal
ha bolig.

Bystyret peker i sitt vedtak om innskjerping av tildelingsreglene på at det kan
kompenseres for begrenset tilgang på kommunale boliger ved en mer systematisk og
aktiv bruk av virkemidlene fra Husbanken. Startlån, tilskudd til fullfinansiering,
bostøtte mv.nevnes i den sammenhengen. En satser dessuten på utvidelse av
rådgivingsfunksjoner knyttet til ordningene, slik at boligsøkere både får bedre
kjennskap til ordningene og kunnskap om hvordan gå fram.

3.5: Ulike bolig sosiale begreper og boligsosiale praksiser sett i
relasjon ti l boligbehov i SAMURs målgruppe
Et av de mest slående trekkene i aktuell litteratur om boligsosiale spørsmål er at
begrepene som brukes er temmelig relative (Dyb, Bratbakk m.fl. 2006). Det gjelder
både ”vanskeligstilt”, ”boligbehov” og ”bostedslçs”. Hvor grensene går i forhold til
hvem som skal få hjelp og ikke, og hva slags hjelp som er rimelig og oppnåelig, er
fortsatt langt på vei et forhandlingsspørsmål i de møtene som oppstår mellom den
enkelte med et opplevd boligbehov og forvaltningen i kommunen. Vi vender her
tilbake til tallene som viser at 65 % av deltakerne i SAMUR har bolig som sin
hovedutfordring, mens ”bare” 35 % er bostedslçse etter gjeldende definisjoner.

Det er aksept for å tenke at bostedsløshetsdefinisjonen i St. meld. nr. 23 2003 –
2004 er i overkant snever. Utredningen ”Rom for alle” (NOU 2011:15) forutsetter for
eksempel at det å ha en bolig i en ren teknisk/ pragmatisk forstand i seg selv ikke
nødvendigvis fører til forebygging av vanskelige og helsefarlige livssituasjoner eller til
bedre livskvalitet. En kan ha et sted å bo på mer eller mindre permanent basis, men
likevel ha en bosituasjon som snarere virker fremmende enn hemmende på den
problematikken en i utgangspunktet har fått hjelp for. Dette synet er også sterkt
fremtredende i relevant forskningslitteratur: Det å ha det nødtørftigste til livsopphold
og ”tak over hodet” er ikke nok for å bryte den onde sirkelen som unge rusaktive ofte
er i. En helhetlig forståelse må til, noe som også innebærer at den enkelte ungdom
må oppleve en videre mening med boligen (Shillington, Bousman m.fl. 2011).
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I NOU - en ”Rom for alle” (2011) har en på grunnlag av uklarheter ved de aktuelle
begrepene og muligheten uklarheten medfører til å sjonglere med begrepene etter
forgodtbefinnende, valgt å bruke begrepet boligbehov. Begrepet slik det er brukt i
NOU - en er ment å betegne alle aspekter ved en ikke - tilfredsstillende bosituasjon,
og passer dermed på et flertall av SAMURs deltakere.

Når ”boligbehov” blir synonymt med manglende botilfredshet har en med et begrep å
gjøre som også anerkjenner at spørsmålet om bokvalitet har et emosjonelt aspekt
ved seg.

God bokvalitet knyttes i litteratur om temaet ofte sammen med følelsen av å ha et
”hjem”. ”Hjem” er ofte forklart som et sted en føler seg knyttet til og der en ikke blir
stigmatisert av omgivelsene, noe som ikke minst har å gjøre med den arkitektoniske
rammen for boligen og boligens beliggenhet (se for eksempel Hauge & Støa 2009).
Begrepet ”hjem” er imidlertid egnet til å gi svært ulike assosiasjoner. Følelsen av å ha
et hjem er ikke nødvendigvis på plass hos alle straks en begynner å bo, selv om
boligen ellers oppleves som tilstrekkelig ”trygg og god”. ”Hjem” blir ofte stående
udefinert slik som i St. meld. nr. 23: (2003 – 2004) om boligpolitikken. Mye litteratur
som beskriver boligkarrieren til ”folk flest” understreker at hjemmefølelsen eller
tilknytningsfølelsen er noe som kan komme etter hvert når enda mer grunnleggende
behov er på plass. Både fordi begrepet ”hjem” både er livsfase - avhengig og
subjektivt, har vi kommet fram til at det er et uhensiktsmessig begrep å bruke i denne
rapporten.

Begrepet ”hjem” slik det for eksempel er definert ovenfor gir nødvendigvis heller ikke
umiddelbare assosiasjoner til det funksjonelle aspektet som må til for å gjennomføre
en vellykket habiliterings - eller rehabiliteringsprosess. Det viktigste ut fra et
rehabiliteringshensyn er kanskje tross alt at en bor et sted som i det minste innbyr til
”å stå opp om morran”, hvilket nettopp kan ha med hjemmets fysiske utforming å
gjøre. Fysiske aspekter ved en bolig som er viktig for rehabilitering er for eksempel at
det finnes fasiliteter der som kan bidra til at en kan ha det tilstrekkelig ryddig
oversiktlig, at en ikke forstyrres av folk med motsatte interesser av de egne, og
boligen er innrettet slik i forhold til omgivelsene, at en rett og slett får sove om
nettene.

Kriteriene knyttet til et ”hjem” som går på tilknytning og ikke - stigmatisering, og som
bl.a. Støa og Hauge (2007) nevner, er utvilsomt svært vesentlige forutsetninger for
en god habiliterings- eller rehabiliteringsprosess, men disse forfatterne presiserer at
det ikke nødvendigvis betyr like mye for alle. Det kom fram i studien deres av
boligprosjektet for løslatte fra fengsel på Veiskillet i Trondheim.

”Trygg og god bolig” ser ut som en mer hensiktsmessig betegnelse enn både
”boligbehov” og ”hjem”. Gjennom bruken av ordet ”trygg” formidles en verdi som de
fleste vil mene er mer grunnleggende enn behovet for å ha hjemfølelse. Mange av
deltakerne i SAMUR har levd med sterk utrygghetsfølelse over tid på grunn av
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forhold i de nærmeste omgivelsene, en utrygghet som raskt kan forsterke seg når en
blir prisgitt de mest overordnede normene i rusmiljøet. Avisintervjuet med en tidligere
deltaker i TIUR (Skjesol 2011) gir et eksempel på hva trygghet kan bety for den
målgruppa som SAMUR prøver å nå. Intervjupersonen ”Nora”, som artikkelen
forteller om, var 18 år, brukte amfetamin og røkte hasjisj på det tidspunktet hun fikk
en bolig gjennom ordningen ”Husvert med det lille ekstra”. Hun var kastet ut
hjemmefra, men hadde så vidt startet på veien mot rusfrihet. ”Det at jeg fikk en
leilighet, er en av de viktigste grunnene til at jeg i dag er rusfri. Det ga meg en trygg
plass å være, et sted som bare var mitt, og det ga meg verdigheten tilbake”.

Begrepet ”trygg og god” utfordrer dessuten de fordommene som eksisterer i
samfunnet mot rusmisbruk og rusmisbrukere. Den tilsynelatende mangelen på
kontroll som preger rusmisbruk eller rusavhengighet skaper ofte forestillinger om
rusmisbrukere som farlige eller uberegnelige. Det er omgivelsene som er i fare og
ikke misbrukeren selv. Selvsagt er frykten for at farlige situasjoner kan oppstå ved
intensiv eller langvarig misbruk ikke alltid uberettiget, men det kan evt. virke
overraskende på mange at rusmisbrukere selv kan være utrygge i et boforhold.
Mange har hatt en utrygg oppvekst, og tilknytning til et rusmiljø medfører ofte også
utrygghet av mange slag.

De utrygghetsmomentene som på Gartnerhaugens19 hjemmeside er nevnt som
vanlige blant deres ungdommer, kan dermed være like aktuelle for ungdommene i
SAMUR også: De kan være husredde, redde for å sove alene, ikke så flinke til å
spørre om hjelp, ha et særskilt behov for at voksne ser dem, et behov for trygge og
faste rammer, m.v.

Utrygghet kan imidlertid også dreie seg om uforutsigbarhet i bosituasjoner eller
manglende tiltro til egne ferdigheter i å holde på en bolig. Dyb, Brattbakk m.fl. (2006)
viser for eksempel til en undersøkelse om boligsosiale spørsmål blant innsatte i
fengsel der et flertall av de spurte hadde liten tro på at de vil kunne klare å holde på
en bolig. Mange av dem hadde rusproblemer. En kan derfor ikke utelukke at visse
negative holdninger på området i den generelle befolkningen også kan bidra til
negative forventninger til eget bopotensiale hos de vanskeligstilte selv.

Det er forutsatt i St.meld. nr. 23: 2003- 2004 at trygg bolig ikke minst er knyttet til
soliditet i leiekontraktsforhold. I tillegg til de farlighets- og ubrukelighetsdiskursene
som finnes omkring rusmisbrukere, kan imidlertid den svake juridiske stillingen som
retten til å bo har i dag være et punkt som influerer på unge bostedsløses opplevelse
av mulighetsrommet sitt. Helt i tråd med det som understrekes i boligprogrammet til
Trondheim kommune, har prinsippet om trygg og god bolig fortsatt en uklar rettslig
stilling (Hansen 2005). Bolig er ikke et gode på linje med andre velferdsgoder, så

19 Som også tidligere nevnt er G et tiltak rettet mot bl.a. botrening for de eldste ungdommene i
barnevernet
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som utdanning, støtte under arbeidsledighet og støtte til barneomsorg (Hellevik
2005).

Særlig leieboliger er trukket fram som et sårbart område når det gjelder rettslig
regulering. Leiemarkedet har for eksempel et uformelt preg. Det er ofte basert på
leieavtaler mellom folk som er i slekt med hverandre eller avtaler mellom venner.
Dermed blir håndhevingen av de bestemmelsene som tross alt finnes også ofte uthult
(Gulbrandsen og Nordvik 2007). Alle er sårbare i slike situasjoner, ikke minst
ungdom, men unge med tilleggsproblematikk er i særdeleshet sårbare. Det
alminnelige kravet i Husleielovens § 9-3 er at det ikke er adgang til å skrive
husleiekontrakt for kortere tid enn tre år. Likevel kan kontrakter med en minstetid på
ett år godtas hvis avtalen gjelder lofts - eller sokkelleiligheter i enebolig eller bolig i
tomannsbolig og eieren bor i samme hus. En av de deltakerne i SAMUR som deltok i
følgeforskningen oppgir å ha mistet en leiebolig, angivelig på grunn av at husverten
trengte boligen selv. Som han selv påpeker, er dette ikke i strid med Husleieloven
(Kommunal og regionaldepartementet 1999). Han uttalte:

”Det finnes alltid et smutthull på leiekontrakter… så lenge det er familie, eller en nær
familieperson, som skal bruke boligen, har de lov å kaste deg ut.”

Opphør av denne deltakerens leieforhold hadde å etter det han oppgir ikke bakgrunn
i de unntaksbestemmelsene som gjelder når en ikke har overholdt bestemmelser om
ro og orden (§ 5-2) og vedlikehold ( § 5-3), men i det faktum at han var involvert med
politiet:

”Jeg hadde rusproblemer da óg. Det var ukjent ei lita stund ....helt til politiet greide å
sende et brev feil… opp til husverten. Da ble jeg kastet ut på dagen.”

På grunn av alle de åpningene for fravikelser som dagens lov gir åpning for er
egentlig ikke privat leieforhold noe godt utgangspunkt for verken forebygging,
skadereduksjon eller rehabilitering. Også på det kommunale leiemarkedet kan det
imidlertid være vanskelig å oppnå tidsubstemthet i leiekontrakter, så lenge
knappheten på boliger er som den er. På det private leiemarkedet må det tydeligvis
sterkere lovreguleringer til for at en bolig skal kunne bli trygg i betydningen
”forutsigbar”. Trygghet i bolig ser ut til å være et gode først og fremst for dem som
allerede i utgangspunktet klarer konkurransen på de private boligmarkedet, mens de
som er mer utsatt i utgangspunktet generelt lever tilsvarende utrygt Samtidig har det
noe å si hvilken livsfase en er i.

Hva som menes med ”trygg og god bolig” for den aktuelle målgruppa kan eventuelt
komme tydeligere fram hvis en ser på det som de fleste vil betegne som utrygt,
uestetisk, lite hjemlig, ekskluderende og lite tilrettelagt for rehabilitering. Ulfrstads
(2011) beskrivelser (her gjengitt i utdrag) fra en hospitstilværelse; selve ytterpunktet
blant de botilbudene som i alle fall tidligere ble tilbudt vanskeligstilte, gir et visst
innblikk i hva dette vil si: ”Tenk deg at du selv lever på et hospits. Natten gjennom
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romsterer folk i korridoren. Med jevne mellomrom tar noen i dørhåndtaket. Du har
sovet dårlig, urolig, altfor lite. På rommet ved siden av var det trafikk ut og inn hele
tiden. Dører smeller, det er roping og skriking. Du vet at han som bor der selger
rusmidler. Flere ganger, da du så vidt hadde sovnet, rçsket noen i dçrklinken. (…)
Du våkner og skal på do. Doen er skitten. Til de grader skitten. Speilet over vasken
er innsmurt med … noe. Du orker ikke sette deg ned. Går ut igjen. Orker ikke dusjen
på gangen. Hårrester og grums flyter på gulvet. ”(Ulfrstad 2011: 87- 88).

Ulfrstads (op cit) regner at det er tre aspekter ved en bolig som alle må være på
plass for at boligen skal kunne betegnes som trygg og god. Det dreier seg for det
første om objektive fysiske standarder, for det andre om komponenter av mer
emosjonell karakter og for det tredje om legale forhold. Ulfrstad (2011) definerer
bostedsløshet vidt. Han foreslår at en er bostedsløs hvis boligen ikke fyller følgende
minimumskrav:

i) En boligstandard tilsvarende den som Husbanken krever for at søknad om
bostøtte skal kunne innfris20: Det skal være baderom og toalett i boligen, det skal
være anledning til matlaging og boligen skal romme mulighet for alminnelig sosialt liv.

ii) Leiekontrakten har den minimumsvarigheten som Husleieloven tilsier – foreløpig 3
år.

I fortsettelsen er det Ulfrstads (2011) ideelle definisjon vi fortrinnsvis har i tankene når
begrepet trygg og god bolig brukes. Ut fra de utfordringene deltakere i SAMUR har,
kan en spørre seg om det er noen grunn til å være beskjeden på ungdommenes
vegne. I kartlegginger av rusavhengige ungdommers boligbehov bør en ut fra
ovenstående som et minimum se på fysiske kvaliteter ved nåværende bolig; så som
generell standard, beliggenhet og muligheten til privatliv. Boliger til vanskeligstilte har
ofte vært av lav kvalitet, teknisk, funksjonelt og estetisk sett (Hauge og Støa 2009).
Kartleggingen må imidlertid også ta hensyn til den juridiske tryggheten ved å se på
hva slags type leiekontrakt som gjelder, og relasjonelle forhold så som
slitasjefaktoren i forholdet til dem en eventuelt bor sammen med.

3.6: Hva er vanlige boligforhold i hvilken livsfase? SAMUR –
deltakern es særlige og alminnelige boligbehov
Prinsippet om å tilpasse kommunale og kommunalt støttede boligløsninger til ulike
behov og livsfaser står sterkt i norsk boligsosial politikk. En ønsker ikke å tre en ens
standard ned over alle (Bakke, Kvamme mfl. 2012). Det kan imidlertid herske
uenighet om hvor grensen for det akseptable går innenfor hver enkelt livsfase.

20 http://www.husbanken.no/bostotte
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Under halvdagsseminaret 27.1.2012, der de foreløpige resultatene fra
følgeforskningen av SAMUR ble lagt fram, kom det fram mange interessante
synspunkter under verdenskafeen og i presentasjonen etterpå om hva som er rimelig
bostandard for ungdom i aldersgruppa 16 -23. Flere hevdet at det er det ”vanlige”
boligmønsteret blant ungdom som må legges til grunn når ungdommer som er
spesielt vanskeligstilt på boligmarkedet og er i alderen 16 – 23, ber om boligsosiale
tiltak. Hva som er ”vanlig” kan imidlertid diskuteres. På seminaret ble det henvist til
at mange i den aktuelle alderen flytter mange ganger, under boligforhold som ofte er
”så som så”. Andre igjen tok til orde for at ”du må ikke tåle så inderlig vel den urett
som ikke rammer deg selv”. De som vektla dette aspektet, spurte om de
tilstedeværende ville ha godtatt et husvære for sin egen sønn eller datter med
samme dårlige standard som mange av de boligene vanskeligstilte ungdommer kan
risikere å bli tilbudt. I tråd med dette var det også noen som trakk fram at
forvaltningen bommer på målgruppa når de noen ganger henviser til at ”det ordner
seg bestandig til slutt”. Det ordner seg riktignok for de fleste studentene som
kommer bostedsløse til Trondheim hver høst. De er som regel bosatt allerede etter et
par uker. I sammenligning med dem er imidlertid dagliglivsbetingelsene til deltakerne
i SAMUR så vidt ”heftige” at den nevnte typen ”vente - og se - perspektiver” framstår
som helt irrelevante. Her aner vi altså at livsfaseperspektivet og
rehabiliteringsperspektivet kan stå mot hverandre. Alminneliggjøring er ikke alltid
rettferdig for den parten som i utgangspunktet står svakest.

Det er likevel ikke irrelevant å diskutere spørsmålet om hva som er akseptabel bolig i
hvilken livsfase i sammenheng med SAMURs målgruppe. Både blant ungdom som
har vært under tiltak fra barnevernet og blant voksne personer med rusproblemer,
synes det å være en sammenheng mellom boligtilfredshet, livsfase og graden av
vanskeligstilthet (Bakke, Kvamme mfl. 2012). Derfor: Hvis deltakere i SAMUR er
under utdanning og bor på en liten hybel eller i et egnet bofellesskap er
sannsynligheten antagelig stor for at de synes det er greit. Mange andre på samme
alder gjør det samme. Det er hevdet at de generelle forventningene blant ungdom
flest i konsumentsamfunnet om at en skal ”ha det på G”, bo sentrumsnært og ideelt
på alle måter allerede ved første boligetablering er overdrevne. En spaltist i
Adresseavisen trakk nylig fram at det gjerne blir slått opp som ”boligkrise” straks
ungdom flest ikke klarer å innfri denne type idealer med det samme. Han skriver:
”Man må begynne et sted. Det er ingen menneskerett å starte sitt leilighetsliv på
Møllenberg eller Grünerløkka. Det skjedde faktisk før om årene også, at ikke alle
hadde råd til å kjçpe leilighet med en gang de begynte å jobbe.” (Johnsen 2012:12).

Tidspunktet for når det er vanlig å flytte hjemmefra varierer mellom land (Hellevik
2005). Fortsatt er det slik i Norge at varig og stabil etablering på markedet forskyves
til visse milepæler i livsløpet, så som til det tidspunktet at en er ferdig med
utdannelse, eller stifter familie. På det tidspunktet at en passerer slike milepæler har
en ofte hatt flere boforhold bak seg av mer midlertidig karakter (Sandlie 2010 b). En
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bolig som fullt ut kan knyttes til fçlelsen av å ha ”et hjem” hçrer dermed voksenlivet til
for de fleste (op. cit).

Med bakgrunn i at overgangsfasen mellom ung og voksen er blitt lenger og den
optimale boligen er resultatet av en litt langsom prosess (Sandlie op.cit.), kan en
”nomadisk” boligtilværelse være relativt vanlig blant ungdom helt opp mot 30 -
årsalderen. Det er for eksempel ikke utenkelig at de flyttingene som Sandlie (2010b)
viser til dreier seg om ”pendling” ut og inn av foreldrehjemmet, flytting mellom ulike
typer studentboliger, eller flytting mellom andre midlertidige boligvarianter. Til og med
det å overnatte hos venner og bekjente kan skje i ungdomstida uten at det oppfattes
av folk flest som oppsiktsvekkende eller spesielt truende for helsa eller livskvaliteten
for øvrig. Eventuelle følelser hos SAMURs målgruppe av å være ”utafor” trenger
derfor ikke inntreffe før en eventuelt fortsatt bor som enslig på en liten hybel mens de
fleste jevnaldrende er etablert med familie i boliger som er betydelig større enn ens
egen. De ansatte mener da heller ikke at deltakerne bør ha bolig som er utypisk for
sin aldersgruppe, selv om behovene for skjerming kan være større blant dem enn
blant ungdom flest. Tenkningen er mer i tråd med de generelle konklusjonene Bakke,
Kvamme og medarbeidere (op. cit.) trekker om sammenhengen mellom livsfase,
boligtype og tilfredshet. Dette er for eksempel sagt om 17-18 - åringene i SAMUR:

”De har drømmen om et hus oppe i den åsen der... det er drømmen som en aldri skal
ta bort (...)men i barnevernet trenger vi noen hybler, vi trenger noen kreative
lçsninger i forhold til at de skal flytte med stil fra hjemmet.” (Ansvarlig for SAMUR
ung).

Problemstillinger knyttet til hva som er livsfaserelevante boligtyper og boligstandarder
blir mer komplekse når det gjelder de SAMUR - deltakerne som er i aldersgruppa 18
- 23. Mange ungdommer i den aldersgruppa vil fortsatt være under utdanning, litt
avhengig av utdanningens lengde, mens andre sannsynligvis vil ha fullført utdanning
når de blir 22 - 23 år gamle. En del av disse igjen vil ha begynt å tjene nok til at de
kan etablere seg i en mer permanent bolig.

Med SAMURs deltakere er det i hovedregelen annerledes. På et tidspunkt da i alle
fall de jevnaldrende som ikke aspirerer til de lengste utdanningene begynner å tenke
på å etablere seg i mer permanent bolig, har mange deltakere i SAMUR kanskje ikke
kommet lenger i sin ferd mot yrkeslivet enn at de har begynt å bli motivert for endring.
Når motivasjonen for endring har kommet tilstrekkelig på plass, og eventuelle
behandlingstiltak er gjennomført, må i alle fall de som i sin tid falt ut av videregående
skole aller først skaffe seg yrkesfaglig utdanning eller studiespesialisering på
videregående skoles nivå. Først når dette er på plass kan de begynne å søke arbeid
eller eventuelt ta høyere utdanning. Siden inntekt og boligforhold henger så nøye i
hop, har vanlige ungdommer derfor ikke bare et forsprang i forhold til SAMURs
deltakere når det gjelder utdanning. De har også i regelen et betydelig forsprang når
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det gjelder muligheter på boligmarkedet. Dette kan ligne mer på marginalisering enn
på normalisering.

En tilleggsgrunn til at det kan oppstå et gap mellom ”vanlig ungdom” og SAMURs
deltakere i aldersgruppa 18 - 23 er at det til tross for sterk prisvekst på boliger har
blitt mer og mer vanlig selv blant ungdom først i tyveårene å eie bolig (Sandlie 2010
a). Å eie bolig gir økte muligheter for valg av beliggenhet, utforming osv. Personer
under rehabilitering får som regel ikke del i de økonomiske ordningene som ideelt
sett kan brukes for å gjøre det samme.

Riktignok har de ungdommene som lever av offentlig stønad, og som pr. i dag må
nøye seg med leiebolig, fått utvidet adgang til bostøtte. En betydelig nedgang i
sosialhjelpsutgifter til bolig tyder på at endringen har hatt blitt benyttet av flere (Koren,
Nordvik m.fl. 2011). Imidlertid ser bostøtten ikke ut til å ha motvirket fattigdom i særlig
grad (op cit). Det er denne typen usynlige effekter som iflg. Ulfrstad (2011) viser at
det skjer en viss subtil maktutøvelse på boligområdet. Slike effekter kan ha like mye
marginaliseringspotensial i seg som hvordan det ser ut i og utenfor boligen (op cit).

3.6.1: Bofellesskap eller ikke bofellesskap?

Det høye prisnivået på leiemarkedet rammer de fleste ungdommer som er lavtlønnet,
ikke får økonomisk bistand fra foreldre eller er under utdanning. Det er derfor ikke
uvanlig å dele bolig mens en er student eller ny på arbeidsmarkedet. Mens mange
studenter finner seg vel tilrette i bofellesskap, og andre ungdommer med visse
problemer søker seg til bofellesskap gjennom Ungbo, ser det ut som det er en relativ
gjengs holdning blant deltakerne i SAMUR at bofellesskap er lite ønskelig. Det bør
være naturlig å spørre hvorfor, selv om de ikke er alene blant vanskeligstilte på
boligmarkedet om å mene dette. Det ser ut til å være et generelt trekk blant personer
i en slik situasjon at de sjelden ønsker seg inn kollektive boligløsninger (Ulfrstad
2011). Her er et utdrag fra et intervju med en deltaker i SAMUR der temaet var hvilke
mulige boligløsninger informanten kunne se for seg:

Følgeforsker : Enn det å bo flere ungdommer sammen?

Deltaker i SAMUR: Nei! Det funker ikke, det sier seg sjøl. Det funker hvis du er
student og glad i å drikke, og… Da funker det. ( …)

Følgeforsker: Akkurat. Men du har ikke prøvd en sånn kollektivordning?

Deltaker i SAMUR: Jeg kommer aldri til å prøve det heller.

Også de ansatte i SAMUR er imidlertid skeptiske til visse kollektive løsninger for
deltakerne sine, så som hybelhusløsninger. Slike løsninger bidrar erfaringsmessig til
gettoisering og çkt eksponering for mer ”garvede” rusmisbrukere, noe som i
utgangspunktet verken virker forebyggende eller rehabiliterende. Det er først og
fremst deltakerne i SAMUR voksen som blir tilbudt denne type boligløsning.
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Alderssammensetningen i mange lavterskel, kollektive boligløsninger er imidlertid
stort sett ikke tilpasset unge voksne i alderen 18 - 23. Som en ansatt i SAMUR
voksen uttrykker det:

”Vi er så redde for det – for de her ungdommene skal ikke møte de garvede
rusmisbrukerne … og de på 50, 60 og 70 skal slippe å bo sammen med
ungdommer”.

Som oftest er beboerne kollektive botilbud også menn, mens SAMUR voksen har et
stort innslag av unge jenter.

Heller ikke SAMUR ung anbefaler kollektive løsninger som førsteløsning for sine
ungdommer, selv om de skulle være tilpasset den aktuelle aldersgruppa. En tilstreber
å skape det en kaller ”Institusjoner som ikke er institusjoner”; det vil si at en satser på
tett oppfølging, men fortrinnsvis i boliger på det ordinære boligmarkedet der deltakere
bor alene. Dette begrunnes med at ungdommene som har vært i institusjon tidligere
ofte har vært gjenstand for atferdsmodifiserende framgangsmåter. De kan ha vært på
sin plass der og da. Ved overgangen mellom barn og voksen synes det imidlertid
viktig at slike tilnærminger avløses av ordninger som er mer dialogiske og
selvstendiggjørende i sin karakter. Bufetat går inn og delfinansierer ulike løsninger på
dette området. Slike muligheter for vern mot boliger med getto - eller institusjonspreg
har i utgangspunktet ikke målgruppa i SAMUR voksen.

Mye er likevel avhengig av hvordan begreper som ”bokollektiv” eller ”bofellesskap”
defineres og hvordan informasjonen om innholdet i definisjonene formidles.

Ulfrstad (2011) fremhever at begrepet bofellesskap ofte blir blandet sammen med
den type boformer som gir uvanlig liten grad av personlig frihet og disposisjonsrett
over boligen. Det er boliger som i tillegg fremstår som fjernt fra det de fleste vil tenke
på som trygg og god bolig, standardmessig og arkitektonisk. Ulfrstads (2011)
betegnelse på boliglçsninger av sistnevnte type er ”desentraliserte institusjoner”.
”Desentraliserte institusjoner” er basert på at en ikke kan velge sine samboere selv.
Konflikter, bråk og uro preger derfor ofte hverdagen. I en ”desentralisert institusjon”
kan det dessuten være krav om deltakelse på allmøter, osv. I Trondheim kommunes
boligprogram (Trondheim kommune 2011:37) er bofellesskap definert slik:

”Samlokaliserte fullverdige boliger, med kjøkken, bad/wc, soverom og stue. Boligen
er beboers privatareal som om boligen ligger i et vanlig bolighus. I tillegg er det
fellesarealer som beboerne kan benytte som møteplass og til sosiale aktiviteter og
fellesskap.”

Denne definisjonen ser ut til å ligge fjernt fra det som Ulfrstad definerer som
”desentraliserte institusjoner”. I Trondheim kommune brukes for øvrig begrepet
”rusbolig” om et boligtilbud med en tjenestebase, stasjonær eller ambulant. 21 Det er

21 Opplysninger fra Esikt
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neppe verken bofellesskap slik kommunen definerer det eller rusbolig denne
deltakeren har i tankene:

”Jeg mener det kan ikke kalles et hjem hvis du bor sammen med 5 andre. Da har du
bare en plass å sove”.

Det kan se ut som deltakeren snarere ser for seg et typisk studentkollektiv eller evt.
en ”desentralisert institusjon”, så som hybel i et kommunalt hybelhus. Deltakeren
avviser imidlertid ikke det å bo i umiddelbar nærhet av andre, for eksempel i en
sokkeleilighet, så sant den personlige integriteten ikke blir utfordret for mye.

” Nei, så lenge jeg kunne hatt min egen inngang og… en egen leilighet, så hadde det
vært et bra tilbud, det.”

Det er da også oppsummert i forskning at for mange rusmisbrukere fungerer det best
med selvstendige boenheter som har ”naturlig” avstand til naboen (Stça, Denizou
m.fl. 2007). Fremfor alt bør en unngå mange enheter samlet på ett sted for brukere
med lik situasjon (op cit).

Under følgeforskningsprosessen var vi ikke spesielt bevisst på de nevnte
definisjonsforskjellene når vi stilte spørsmål til informanter. Det kan ha
avstedkommet visse misforståelser. I utsagnet nedenfor prøver en deltaker i SAMUR
som har prøvd bofellesskap å forklare hvorfor hun ikke ønsket den type løsning på
nytt:

”Jeg har ikke lyst på bofellesskap. Jeg må ha et eget... egen leilighet... fordi at … jeg
vet ikke … jeg fçler bare at det er best for meg. Jeg klarer ikke å bo på en liten
hybel… det har jeg prçvd fçr, og jeg har prçvd bofellesskap – to ganger før. Og det
vet jeg at ikke går (...) Det finnes jo sikkert mange som synes det er greit med
bokollektiv også. Det er jo ikke noe gæli med kollektiv, de er jo fine de og, men det er
bare jeg som ikke takler å bo med andre folk. Jeg liker meg best alene.” (Deltaker i
SAMUR).

Også dette utsagnet tyder på at det er en type studentfellesskap det vises til, ikke
samlokalisert bolig. Siden vi ikke tenkte så nøye over begrepene på
intervjutidspunktet unnlot vi å spørre om hvordan hun ville ha stilt seg til en
fellesskapsløsning som var mer i tråd med kommunens definisjon, og gikk dermed
glipp av informasjon som kunne vært interessant.

Også ungdom uten rusproblemer eller andre belastninger kan imidlertid ha
fordommer mot bofellesskapsløsninger. Ungdom generelt tenker svært tradisjonelt
om bolig, og det er fortrinnsvis de som har kjennskap til kollektive boformer gjennom
andre som velger den (Paxal 2007). I tillegg til at mange forveksler begreper, kan en
ikke utelukke at også deltakere i SAMUR avviser bofellesskap som en løsning for seg
(jfr. Trondheim kommunes definisjon), på grunnlag av vanetenkning. Desto viktigere
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blir det i kommunikasjon med ungdommer i målgruppa å gi grundig informasjon om
hva løsningene innebærer.

Som det noe nølende utsagnet fra deltakeren ovenfor ser ut til å vise, er det ikke
alltid så lett å forklare hvorfor en ikke vil bo tett på andre. Det bortforklarer ikke at
mange av SAMURs deltakere vil ha gode grunner til å ville bo alene. Mange av dem
har hatt negative relasjoner til andre, noe som gjør at de helst vil finne fram til
boligløsninger som innebærer en viss skjerming mot nye slike erfaringer. På grunn
av at temaet er følsomt, kan det imidlertid være vanskelig å formidle.

Kartleggingen av boligbehov blant vanskeligstilte på boligmarkedet som ble gjort i
forbindelse med ”Prosjekt bostedslçse” i Trondheim (Trondheim kommune 2003)
indikerer også at det er ordinære boligløsninger av den typen som Støa, Denizou
m.fl. (2007) beskriver som bør være normen. Kartleggingen viste at det kun var 25
prosent som hadde behov for samlokaliserte boliger. De øvrige 75 prosentene
hadde et behov for ordinær bolig. Gjennomgangstrekk ved de personene som ble
kartlagt var relasjonsproblemer, rusproblemer, psykiske lidelser m.v.

Denne type hensyn skaper et vesentlig, men usynlig skille mellom SAMURs
målgruppe og ”ungdom flest”: De har noen behov som har oppstått ut fra de
belastningene de ofte har med seg fra tidligere. Som nevnt under beskrivelsen av
SAMUR ung er det ofte slik at de relasjonelle problemene ungdommene i målgruppa
kan ha i forhold til å dele bolig kan bli mistolket som kravstorhet på boligmarkedet.

Når situasjonen på boligmarkedet er som den er, er det ikke så lett for de ansatte i
SAMUR å balansere hensynet til ungdommene i målgruppa og deres spesielle behov
opp mot den faktiske situasjonen som er på det kommunale boligmarkedet. Den
preges for en stor del både av bofellesskap både i betydningen ”desentraliserte
institusjoner” og samlokaliserte løsninger. En erkjenner at det at det mest
ønskverdige ikke alltid er oppnåelig og at ungdommene når alt kommer til alt må
forholde seg realistisk til situasjonen:

”... Det her med at det skal ikke være bofellesskap, det skal ikke være base, det skal
gjerne være en flott leilighet… det er en realitetsbrist på det området som vi må jobbe
mer med ” (Ansatt i SAMUR voksen).

Selvstendige boenheter som er knyttet til en personalbase (jfr. begrepet rusbolig) ble
for eksempel nevnt som en mulig løsning for deltakere i SAMUR som i
utgangspunktet avslår tilbud om fellesskapsløsninger, men som har behov for tett
oppfølging:

”Det er noe med hvordan en organiserer det også (…) vi har jo veldig mange jenter
og de jentene har noen felles symptomer (nevner en sykdomstilstand) … Noen (av
dem) trenger egentlig en egen leilighet – men det skal være i tilknytning til en base…
en som sto midt på tunet og hadde mange leiligheter rundt – for de trenger ikke at
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noen skal sitte og fçlge med dem hele tida … men ha muligheten til å oppsçke. At
det hadde sittet en person på et kontor som hadde vært lett tilgjengelig…” (Ansatt i
SAMUR voksen).

En privat aktør vi intervjuet, og som hjelper unge med vedtak fra barnevernet å
etablere seg i egen bolig, opplyser at han aldri presser noen til å si ja til en bolig
vedkommende ikke ønsker. Også han har erfart at ungdommer i utgangspunktet sier
nei til bofellesskap. Etter å ha dratt rundt på visninger en stund uten å få ”napp”
hender det likevel at ungdommene blir åpne for å prøve ut visse varianter av
bofellesskap. Konklusjonen blir i så fall ungdommens egen, og det kan være
avgjørende. Også innenfor det kommunale boligtildelingssystemet er det rom for
denne type beslutningsprosesser i samspill med de aktuelle ungdommene. Så vel
Esikt som Ungbo stiller seg til disposisjon for i samtale med den det gjelder å finne
fram til den beste løsningen innenfor det eksisterende tilbudet. I en
knapphetssituasjon har en imidlertid ofte det problemet at det ikke er alternativer å
velge mellom.

3.6.2: Trangbodd, men likevel trygg og god?

Nært knyttet til avsnittene ovenfor om aldersadekvat boligstandard og bofellesskap
som boform er fenomenet ”trangbodd”. Vi har valgt å ta med et eget avsnitt om dette
siden vedtaket i Trondheim bystyre 15.12.2011 om nye retningslinjer for tildeling av
kommunale boliger innebærer at en viss trangboddhet må påregnes for å bøte på
knappheten på kommunale leieboliger.

Oppfatningene av hva som er trangboddhet og hva som er god boligkvalitet forøvrig
endrer seg med tiden. De med lengst boligsosial erfaring blant dem som har bidratt til
følgeforskningen vår antyder alle at de som søker kommunal bolig i dag stiller andre
krav enn tidligere. Den allmenne velstandsøkningen, og endringer i oppfatningen av
hva som er god boligstandard, gjør etter det vi har forstått at stadig flere kommunale
boliger står på rehabiliteringslista.

Ut fra at det har blitt presisert at boligsøkere i Trondheim kommune må påregne
trangboddhet synes kanskje det boligtilbudet fra kommunen som denne deltakeren
en gang fikk å være relativt uoppnåelig i dagens situasjon:

Følgeforsker: ”Hvordan så den leiligheta ut – altså hvor stor… og hva inneholdt den
og sånn?

Deltaker i SAMUR: 50 kvadrat – med soverom og kjøkken, gang, bad – stue og…
veranda.

Følgeforsker: Oj, så det var egentlig et bra tilbud!

Deltaker i SAMUR: Ja, det var den beste boligen jeg har hatt (…)”
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Mange vil til tross for endringer i oppfatninger av hva som er akseptabel standard
kanskje tolke nedenstående svar fra en 21- årig deltaker i SAMUR voksen som et
uttrykk for kravstorhet når det gjelder fysisk standard i egen bolig. Deltakeren ble
spurt om hva han så på som minstekrav til en bolig på nåværende tidspunkt:

”Det må være noe reelt, da… ikke 18 kvadrat, det er ingen som får til å bo på det,
nesten ikke, vet du. Det sier seg sjçl. (…) Det må være en vanlig bolig. Det må være
minst 40 kvadrat og et soverom. Mens å bo på stue, kjøkken og soverom i ett, det er
ikke hygienisk. Det er ikke levbart. ”

Hva som kan beskrives som trangbodd er vanskelig å få tak på også når en leser
litteratur om temaet. Det er ikke uten videre opplagt at trangboddhet vil hindre
målsettingen om ”trygg og god” bolig. Vi regner med at begrepet ligger et sted i
grenseland mellom hva som av folk flest regnes som akseptabel boligstandard i en
viss livsfase og det allment uakseptable, og at det dermed blir gjenstand for
forhandling snarere enn for regulering.

Spesifikke normer for fysisk standard og utforming i boliger var tidligere et hett tema
innenfor sosial boligpolitikk (Hansen 2007). Nå, derimot, er det en tendens til å se på
fastsettelse av konvensjonelle normer for størrelse og fysisk utforming som
”gammeldags”. Denne utviklingen har trolig sammenheng med markedsgjøringen av
offentlig sektor generelt (Seeberg 2007) og av velferdsordningene spesielt
Spørsmålet blir først og fremst betraktet som et forhold mellom produsent og
forbruker, og som noe staten dermed i liten grad ønsker å blande seg opp i (Hansen
op. cit.). Tendensen til vage definisjoner av bostedsløshet og relativitet i forhold til
hva som er akseptabel boligstandard ser ut til å være typisk på tvers av en rekke land
det går an å sammenligne seg med (se for eksempel Kõre, Kiik et al. 2006).
Forskningen rettet mot psykisk utviklingshemmedes levekår har kritisert tendensen,
fordi den ser ut til å åpne opp for gettoisering og marginalisering (Søderstrøm og
Tøssebro 2011, Kittelsaa og Tøssebro 2011). Når det ikke finnes normer, vinner den
sterkeste parten mest sannsynlig forhandlingene.

Sandlie (2010 a) nevner små boenheter på mindre enn tre rom som et mulig mål på
trangboddhet, men definisjonen viser med all mulig tydelighet hvor uklart spørsmålet
er. Denne definisjonen på trangboddhet er heller ikke spesifisert etter alder.

Fordi det er påvist at det er en sammenheng mellom helse og velvære på den ene
siden og fysiske variabler på den andre, reiser Hansen (2007) spørsmålet om ikke
objektive standarder på nytt bør prege boligpolitikken i større grad. Det kan ut fra
ovenstående være et betimelig spørsmål å stille.

Det mest interessante ved fenomenet trangboddhet er hvilke sosiale ulikheter og evt.
marginaliseringsmekanismer som kan knyttes til fenomenet. Følgende dialog i den
fokusgruppa som var for SAMUR- ansatte og andre med lang boligsosial erfaring
viser noe av spennet i tenkningen hos oss alle omkring standardkrav og spesielle
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behov. Det kan være lett å glemme at unge bostedsløse kan ha helt andre behov
enn ”ungdom flest” på viktige punkter.

Ungdomsarbeider i ideell organisasjon: ”Mange av dem vi jobber med er jo litt
annerledes og kommer jo fra en annen bakgrunn enn i hvertfall jeg... og har en del
utfordringer, men jeg ser at det er mange av dem som har lyst til å finne Leiligheten,
liksom ....den store. Første gangen. Veldig viktig at alt er bra og fint - for mange. Da
jeg var 20 år kunne jeg godt bo på et kott - hvis jeg visste at det ble bedre seinere,
ikke sant?(...)… Det er nytelsesutsettelsen som ikke er på samme måte hos
dem...(hos) mange da.”

Ansatt i kommunal overgangsbolig: ”Flesteparten, det vi har registrert.”

Følgeforsker: ” Men så er det ikke så rart, heller da (at mange vil ha et fint sted å bo
så snart som mulig) – for det blir jo veldig lagt vekt på dette...”

Ungdomsarbeider: ”Ja, det blir det..”.

Følgeforsker: ” Privat bolig er liksom gjort til et tegn på lykke...”

Driver av privat boligtiltak: ”Det er det som på en måte er fattigdommen i dag – det
er å ikke få delta på de arenaene... så lista blir jo på en måte lagt. Før så var
fattigdom det å være sulten... å ikke ha mat ”

Sandlie (2010 a) antyder at trangboddhet i større grad er knyttet til leiemarkedet enn
til eiermarkedet, og at det er flest unge og folk med lav inntekt som bor i leiebolig.
Dermed er det også flere ungdommer enn eldre som er trangbodd. Sjansen for at en
ungdom bor trangt og i leiebolig minsker imidlertid med økende inntekt, ettersom
mange ungdommer blir huseiere og øker forventningene til boligstørrelse og
innredning når de får bedre råd. De som forblir i utleiemarkedet til tross for økende
alder representerer etter hvert et mindretall. I tillegg er det slik iflg. Sandlie (op cit) at
det statistisk sett er sannsynlig at de som har bodd i et leieforhold over tid vil fortsette
med det. Siden mange i gruppen av leietakere tilhører målgruppen for boligsosial
politikk, vil trangboddhet over tid være en indikator på marginalisering.

I klar kontrast til forslaget fra deltakeren som vi nettopp siterte om at 40
kvadratmenter er rimelig boflate for en ungdom i tyveårene, har Trondheim kommune
pr 1. januar 201222 satt en standard for dekning av boutgifter som for ungdom under
25 år som tilsier at bolig i form av ”Hybel eller kollektivlignende forhold” skal være det
normale. I den oversikten over ulike standarder som vi har fått fra kommunen, er det
typisk nok ikke beskrevet hva ”hybel” vil si i antall kvadratmeter. I avsnittet om
deltakernes konkrete muligheter på leiemarkedet som kommer seinere i rapporten,
trekker vi imidlertid i tvil at det finnes særlig mange trygge og gode boliger innenfor

22 Satser vedtatt av Trondheim bystyre ved behandling av budsjett for 2012 08.12.11
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denne kategorien som iflg. standardene til Trondheim kommune skal gjelde for
ungdommer under 25 hvis de har ytelser etter Lov om sosiale tjenester i NAV som
eneste inntekt. Ungdom mellom 18 og 25 som mottar Arbeidsavklaringspenger kan
derimot komme opp i en inntekt på 9000 kr pr. mnd. etter gjeldende satser. Siden de
disponerer pengene fritt, vil de med en slik inntekt tross alt være langt bedre i stand
enn mottakerne av sosialhjelp til å skaffe seg en bolig som egner seg bedre som
base for rehabilitering.

Prinsipielt kan det ut fra de foreliggende opplysningene se ut som at jo mer
vanskeligstilt ungdom i SAMURs målgruppe er, jo større er sjansen for at de blir
henvist til de aller dårligste boligalternativene. Det finnes som sagt ingen klar
jevnalder-norm å sammenligne med. Slike sammenligninger er etter vårt skjønn
heller ikke alltid så relevante. Mange ungdommer uten spesielle problembelastninger
og med overskudd til meningsfulle aktiviteter kan bedre tåle å bo trangt en periode
enn sine problembelastede jevnaldrende.

En kommuneansatt med lang boligsosial erfaring og kompetanse ga uttrykk for at en
praksis med tildeling av hybel i kommunale hybelhus til ungdom ikke er uvanlig.
Likevel er praksisen vanskelig å forstå, sett i forhold til utfordringene bostedsløse i
den aktuelle aldersgruppa har:

”Av de ca 4000 boligene som er i Trondheim kommune - hvorfor skal en ungdom
som sliter med rus og mange andre problemer ha en bolig i Olav Nygårds vei? Vi vet
at miljøet er kjempedårlig. Hvem er det som skal ha bolig i en borettslagsleilighet –
og hvem er det som skal ha (bolig) i en kommunal gård? ... Hvorfor kan ikke en 19 –
åring få en leilighet i et borettslag?”

Oversikten SAMUR - ansatte har satt opp over deltakernes aktuelle boligsituasjon,
(jfr. tabell 2 foran i rapporten) viser hvor mange som bodde under den type forhold
som er beskrevet i sitatet ovenfor. Rubrikken ”Kommunal hybel” i tabell 2 refererer
iflg. SAMUR- ansatte nettopp til kommunalt hybelhus, så som Valøya, Olav
Nygårdsvei osv. Som det går fram av tabellen, var det på registreringstidspunktet 6
deltakere i SAMUR som bodde på slik kommunal hybel. Tatt i betraktning at det i
tillegg var 5 deltakere som ikke hadde fast bolig, og at det så vidt vi vet bare er
deltakere i SAMUR voksen (22 i antall) som har denne standarden på sine boliger,
har så mye som halvparten av SAMUR voksens deltakere en bolig som synes lite
forenlige med rehabilitering.

Det er kanskje først når vi gjennom konkrete eksempler blir konfrontert med hva
slags selvfølgelig tilgang de ungdommene som evt. er litt over gjennomsnittet
privilegert i dagens Norge har til gode og trygge boliger at vi for alvor ser hvilken
avstand det kan være mellom ungdommer: Spaltisten i Adresseavisen som vi
tidligere har sitert generaliserer skriver for eksempel følgende: ”Hvis man for
eksempel dropper jorda rundt - turen, og i stedet jobber et år og legger seg opp
penger, så sitter man raskt med noen hundre tusen i oppspart egenkapital i stedet for
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100000 i minus. Da er man unektelig et litt lengre stykke på vei til egen leilighet.”
(Johnsen 2012:12).

For de fleste deltakere i SAMUR er det neppe snakk om å ha valget mellom jorda –
rundt – tur og rimelig god leilighet. I et slikt perspektiv fremstår antydningen om at 40
kvadrat er passe standard neppe som overdrevent kravstort.

For en del av deltakerne er det heller ikke snakk om å få økonomiske støtte fra
foreldre til boligformål. Riktignok er det en myte at flertallet av foreldre kjøper leilighet
til sine håpefulle. Mulighetene for ungdom til selv å få lån i bank har vært gunstige de
siste årene (Sandlie 2010 b). Det vanlige er at foreldre som har mulighet til det, yter
økonomisk hjelp til sine ungdommer, ofte langt ut over myndighetsalderen (op cit). På
den måten blir et betydelig antall unge i dag i stand til å holde en rimelig god
boligstandard selv om det er bare i startgropa i forhold til etablering som voksen.

Vi har ikke oversikt over hva slags sosioøkonomisk status foreldrene til SAMURs
deltakergruppe generelt har. På generelt grunnlag kan vi imidlertid konkludere at det
er en sannhet med visse modifikasjoner at de gjennomgående har foreldre som ikke
har ressurser til å hjelpe til økonomisk eller på annen måte. Det er for eksempel ikke
godtgjort at variabler som lav sosioøkonomisk status hos foreldre direkte kan knyttes
til rusmisbruk, vagabondering, atferdsvansker mv. Individuelle psykiske faktorer
(Hegna og Pedersen 2002, Pape og Rossow 2004) eller laissez-faire-holdninger hos
oppdragerne (Pedersen 2009) kan ha like mye å si. I utgangspunktet kan altså
mange av foreldrene til ungdom som deltar i SAMUR være potensielle bidragsytere
når barna deres skal etablere seg på boligmarkedet, mens andre ikke har mulighet til
det, f.eks. fordi de selv er trygdet i utgangspunktet. Dårlig økonomi hos foreldrene
kan imidlertid også være en følge av rusmisbruket på grunn av de belastningene det
ofte medfører for pårørende. Det er erfaringsmessig ikke uvanlig at foreldre får dårlig
helse og eventuelt uføretrygdes hvis barnas rusavhengighet pågår over tid. Innslaget
av eneforsørgere blant foreldre er dessuten stort, noe som sannsynligvis også
påvirker evnen til å støtte opp økonomisk.

Trangboddhet er imidlertid også relativt i forhold til hva slags innredning en har råd til
å skaffe til boligen. For eksempel kan det med den type hybler eller
”kollektivlignende boforhold” som i tilbys i en del tilfeller være vanskelig å få til smarte
løsninger for plassutnyttelse. De ungdommene det gjelder er ofte avhengig av å
kjøpe møbler på bruktbutikker m.v., der utvalget ikke er tilpasset knappe boligflater:

”Jeg vet ikke hvor mange kvadrat det er, jeg … 10 kvadrat pluss bad kanskje…
Kjçkken, soverom og stue skal være på 10 kvadrat …(…)(Og)når de (da) kommer
med det som de har kjçpt på Cyklus… en sjeselong, gjerne… eller en buesofa til 14
som du skal ha inn… IKEA har liksom ikke vært inne og innredet i høyden, sant nei
(...) De er jo ikke laget for å være i praktisk innredet, de der leilighetene”( Ansatt i
SAMUR).
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De ansatte i SAMUR, som synes å ha godt og detaljert innblikk i deltakernes
hverdagsliv, påpeker i tillegg sammenhengen mellom trangboddhet og såkalt
boevne. Mange ganger ser det ut til å handle mindre om evne til å ha det ryddig rundt
seg enn om praktisk mulighet til å ha det ryddig:

”Så som i Kongens gt. – en av de minste leilighetene (…) Skal du ha seng der så er
det ikke plass til noe garderobeskap, og da blir det nå sånn, da: En stor haug med
alt…”(…) (Ansatt i SAMUR).

Med tanke på hva som kunne ha vært gjort for å gjøre det beste ut av eksisterende
”trangbodde” tilbud i situasjoner der alternativer ikke er å oppdrive, påpekes det at
visse så langt uprøvde løsninger ganske sikkert finnes:

”Det finnes jo utrolig mye smarte lçsninger … med mulighet for oppbevaring … Når
du ser i mçbelblader og sånne ting så … hvordan noen bor… det er små kott, og så
praktisk det (likevel) går an å gjçre det...” (Ansatt i SAMUR).

Lettstelthet og praktisk innredning regnes som et viktig kriterium for å høyne sjansen
for at en mestrer deltakelse på boligmarkedet (Thorshaug og Berg 2009).

For å oppsummere: Det mest interessante i avsnittet ovenfor er etter vårt skjønn det
sterkt normative preget refleksjonene om trangboddhet får så lenge det ikke finnes
mer objektive standarder å gå ut fra. Synsing blir uunngåelig. I en situasjon preget av
mangel både på allment godtatte standarder og knapphet på kommunale boliger kan
en i verste fall komme til å tilby bostedsløse ungdommer løsninger som setter dem i
en enda vanskeligere livssituasjon på litt sikt. Underkommuniserte tankesett ser ut til
å gjøre seg gjeldende og som er av typen ”alt er bedre enn ingenting”, ”det er ikke så
farlig med dem”, ”det må være godt nok, vi hadde det ikke bedre selv på den
alderen”.

Forskningen rettet mot psykisk utviklingshemmedes levekår har kommet langt i å
utvikle levekårskriterier som er objektive nok til at de tåler sammenligninger med ”folk
flest”, men som samtidig er basert på målgruppas premisser (Sçderstrçm og
Tøssebro 2011). Noe slikt mangler for SAMURs målgruppe, men burde kunne
fokuseres i videre forskning.

3.6.3: ”Fordi jeg fortjener det”.

Når det kommer til synet på seg selv synes mange i SAMURs målgruppe å være på
linje med ungdom flest. Ettersom tilgangen på attraktive goder i konsumentsamfunnet
fortsatt er relativt god for de aller fleste, må vi gå ut fra at deltakere i SAMUR i kraft
av å være konsumenter er like identifisert med reklametekster av typen ”you`re worth
it” eller ”fordi jeg fortjener det” som alle andre. Dagens velferdsordninger er som kjent
basert på at den allmenne tilgjengeligheten på goder styrker den allmenne velferden,
og at hvert individ derfor er fortjenestefull i egenskap av skattebetaler og konsument.
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Bildet av ”den marginaliserte rusmisbrukeren” som viljeløst er underkastet
rusmidlenes virkninger er rett og slett en type kollektiv forestilling få ønsker å bli
assosiert med (Skårner and Månsson 2008). Ikke minst gjelder dette i de fasene av
misbrukskarrieren der en ikke har særlig mange ytre kjennetegn på virkningene av
rusmisbruket. Bare når muligheten til å yte og nyte innenfor fellesskapet er helt stengt
kan alternative verdisystemer få næring, så som hos noen unge asylsøkere
(Sandberg 2008). Selv da brukes imidlertid elementer i felleskulturen for å oppnå
anerkjennelse, hvilket er nok et eksempel på hvilken subtil innflytelse tilgang på visse
livsstilselementer har for hva man er verd i egne og andres øyne.

Mange av deltakerne er da også vant med en livsstil og en bostandard hjemmefra
som ikke skiller seg ut fra ”vanlig” livsstil:

”En del av de ungdommene vi jobber med, de kommer ikke bare fra sånne ”dårlige
hjem”- de kommer fra ordinære hjem. De har noen andre standarder. Bare en ting
som på (lavterskel tilbud) - hun ene - en av de tingene som gjorde henne mest
rasende var at det var så vanskelig å få Internet der. For henne å ikke ha Internet var
det største overgrepet av alle. Det er noen nye standarder her som vi ikke helt
henger med på, tror jeg” (Ansatt i SAMUR voksen).

Det er på denne bakgrunnen ikke spesielt merkelig at deltakere i SAMUR både har
klare forestillinger om hva som er respektabel boligstandard og har aspirasjoner i den
retning, selv om de har en aktuell livsstil som mange tar avstand fra. Kanskje er det
nettopp vissheten hos dem om at de potensielt kan bli fordømt på grunn av
tilsynelatende uansvarlighet som gjør at de aspirerer så sterkt til det mange ser som
en i overkant avansert bostandard allerede tidlig i tyveårene. Hvis en godtar
premisset om at tilgang på visse livsstilselementer betyr noe for hva man er verd i
egne og andres øyne, er det heller ikke så merkverdig at boligens ytre kvaliteter betyr
noe. Hva boligen signaliserer utad teller for de fleste(se for eksempel Hauge og Støa
2009).

Oppfyllelse av visse livskvalitetsidealer ved hjelp av økt boligstandard kan ha en
gjennomgripende effekt på rehabiliteringsprosessen bort fra rusmisbruket. ”Nora”,
som hadde deltatt i ordningen ”Husvert med det lille ekstra” og som av den grunn ble
intervjuet av en journalist fra Adresseavisen (Skjesol 2011) kom i intervjuet innpå
dette. I en fase der hun fortsatt var i aktiv rus, skrev hun gjennom TIUR en kontrakt
med en husvert som stilte en stor nyopp-pusset og svært tiltalende sokkelleilighet til
disposisjon. Da hun kom til leiligheten for første gang satte hun seg ned, kikket seg
rundt og sa til seg selv: ”Dette har jeg fortjent! ”. Det hun oppfattet som et signal om
at hun var like mye verd som alle andre til tross for en livsstil på det tidspunktet som
det vanligvis knyttes lite allmenn respekt til, ble etter det hun opplyste starten på
prosessen mot å bli rusfri. De nye omgivelsene sto i skarp kontrast til det boforhold
hun da kom fra, et kommunalt hybelhus der hun ”ikke visste hvem som lå i senga når
hun kom hjem”.
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”Noras” historie er et eksempel på at der det forventes noe av en kan rusatferden
temmes. Det blir et mål å gi og opprettholde et godt inntrykk. Dette er hovedpoenget
i dette utdraget fra intervjuet: ”Hun hadde en klar avtale om at hun ikke skulle ruse
seg i leiligheten, hun skulle holde det ryddig, og det skulle ikke bli et tilholdssted for
mange andre”. Nora” fortalte: ”Jeg var livredd for å miste leiligheten. Hadde jeg
besçk, passet jeg alltid på at vi var stille, og klokka ni måtte de gå” (Skjesol 2011).

For å oppsummere: Det er høyst tenkelig at hva som skal regnes som tilstrekkelig
trangbodd, alt for trangbodd og hva som er ”rimelig standard” vil bli enda mer
gjenstand for uenighet enn i dag både når det gjelder vanskeligstilte på
boligmarkedet generelt og ungdom i samme situasjon som deltakerne i SAMUR.
Bostedsløse er i ferd med å bli gjennomgående yngre, ha lavere utdanning og
mindre erfaring fra arbeidslivet enn befolkningen for øvrig (Dyb, Brattbakk et al.2006),
samtidig som kommunenes kapasitet i fht. utleieboliger ikke ser ut til å øke vesentlig.
Bevissthet på hvilke faktorer som virker forebyggende og skadereduserende og
hvilke faktorer som medvirker rehabilitering blir viktig i den sammenhengen.
Påminnelsen fra halvdagsseminaret om at ”du skal ikke tåle så inderlig vel den urett
som ikke rammer deg selv” kan derfor komme til nytte både her og nå og i framtida.

3.6.4: Den relative boevnen

Kartleggingen av de personene med rus - og psykiatriproblemer som ble valgt ut for
Prosjekt bostedsløse i Trondheim viste at mange hadde problemer med å forholde
seg til ordensregler, med å sette grenser overfor besøkende, med å følge opp avtaler
til en viss grad (Nyeggen / Trondheim kommune 2005). Kort sagt; de så ut til å
mangle det en tradisjonelt har kalt for ”boevne”.

Begrepet ”boevne” sto lenge sentralt i det boligsosiale arbeidet – i alle fall i den
praktiske hverdagen i kommunene. Begrepet har i følge Bakke, Kvamme m.fl. (2011)
i hovedsak blitt forklart som takling av visse ordenskrav og det å greie seg selv. Berg
og Karm Møller (2003) forstår for eksempel begrepet som det å fungere selvstendig i
en bolig, gjennom å foreta innkjøp, lage mat, spise regelmessig, betale regninger, ta
trappevask når det er sin tur og å overholde allmenne husregler. Andre har anført at
boevne også kan brukes mer relasjonelt og betegne de ferdighetene i å omgås andre
som kreves hvis en skal dele bolig med noen (Paxal 2007).

Selv om det er helt reelt at mange med rus - og psykiatriproblemer problemer med å
følge opp den type oppgaver som hører dagliglivet til i de periodene de sliter mest,
sier en eventuell konklusjon om at de mangler ”boevne” lite om hva personene kan
mestre under mer normaliserte omstendigheter.

Flere har da også pekt på hvor mangetydig og ikke minst relativt begrepet er. Selv
innenfor lavterskel botiltak for rusmiddelbrukere i Trondheim, der en ut fra visse
konvensjonelle forestillinger kan komme til å anta at boevnen blant beboerne er lav,
brukes begrepet på svært ulike måter (Berg og Karm Møller 2003). Også hos
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beboere i slike tiltak kan boevnen iflg. disse forfatterne variere med situasjon og ikke
minst med dagsform.

Spennet i mestringsevne som deltakergruppa i SAMUR representerer har blitt berørt
flere ganger under følgeforskningen. De kan betraktes både som unge, lovende, så
godt som vanlige og som ungdom med spesielle utfordringer på samme tid. Det
opptar de ansatte sterkt at det er stor forskjell mellom de deltakerne som har
”ekstrem bokompetanse for at de har vært nødt til å ta vare på foreldrene sine og
være miljçterapeut i eget hjem i tidlig alder” og dem som ”ikke vet å sette på en
vaskemaskin eller greier å få pengene til å strekke til”. Det er derfor opplagt for de
ansatte i SAMUR at en ikke kan si så mye generelt om deltakergruppa når det gjelder
evnen til å mestre en boligsituasjon:

”Vi må være mer nyansert: Hvem er det vi snakker om? ” (Ansatt i SAMUR).

I tråd med konklusjonene til Berg og Karm Møller (op cit) beskrives
bomestringsevnen til ungdommer i målgruppa som gjennomgående relativ til den
livssituasjonen, den helsetilstanden og de fysiske omgivelsene en måtte ha i
øyeblikket:

”Jeg vet ikke helt:… En har en viss bokompetanse, og så er det livssituasjonen som
betinger hvor god eller dårlig en er til å bo. (..) Det var det vi erfarte når vi gikk inn
med de forsterka botilbudene – de fikk litt ålreite boliger som hadde fasiliteter som for
eksempel skap som de kanskje ikke hadde hatt før. Så ble ting ganske mye bedre.
Bokompetansen steg, i forhold til omgivelsene. Bodde de litt fint, så hadde de
bokompetanse. Men bor de for eksempel på Valçya, så har de ingen bokompetanse”
(Koordinator i SAMUR).

Også deltakerne erkjenner denne relativiteten når det gjelder mestring av boforhold
og de forpliktelser som en ordinær bolig fører med seg:

Følgeforsker: ” (til en deltaker med flere brutte boforhold bak seg): Hva er styrken
din i forhold til det å bo … du har jo nevnt det at du liker å ha orden, forstår jeg – og
at det skal være vanlig (bo)standard…

Deltaker: Jeg er veldig hjelpsom, jeg, hvis det blir spørsmål om å hjelpe til med
ting… jeg kan mye praktisk, da.

Følgeforsker: Ja, så en husvert som ikke var så praktisk ville hatt nytte av deg som
leieboer?

Deltaker: Ja! Så lenge jeg ikke er ned-snçdd og kjemperusa…”

I en fokusgruppe ble det også antydet at ikke bare manglende fasiliteter men mangel
på egnede boligtiltak for målgruppa i seg selv kan framprovosere dårlig
bokompetanse. Har en vært bostedsløs over tid kjenner en også mange andre som
er det, noe mange ungdommer i samme situasjon som SAMURs deltakere får merke
hvis de skaffer seg en brukbar bolig selv eller får tildelt en fra kommunen.
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”Når det er en som er så heldig / uheldig å ha fått seg en leilighet, da - så kommer
det så mange andre folk. Hvis du er så heldig å få deg jobb, og så skal du opp til kl
7:00 eller 8:00 hver morgen - og så er det kanskje andre som bor der som ikke skal
det, og da … det blir fort çdelagt, og det er få husverter som synes det er greit at det
er 5 - 6 inne i en leilighet der det skal være én, og særlig hvis politiet kommer - så er
det kroken på dçra” (Ungdomsarbeider i ideell organisasjon).

I stedet for å kretse om spørsmålet om boevne når det gjelder målgruppa som helhet,
foreslår en i SAMUR å heller konsentrere seg om dem som har problemer med
bomestring uansett kontekst:

”De som (absolutt) ikke kan å bo – hvordan skal vi tilrettelegge for dem?” (Ansatt i
SAMUR).

I Norge har vi gått bort fra et individuelt fokus på boevne (Bakke, Kvamme mfl. 2012).
Sistnevnte forfattere hevder i den sammenheng at begrepet blir oppfattet av mange
som stigmatiserende og ikke minst tåkeleggende. Begrepet undergraver ikke minst
boligsøkeres rett til velferdsgoder og plasserer dem i ”håplçshetens kategori”
(Ulfrstad1997:34 i Bakke, Kvamme m.fl.op cit). Det bør være graden av personens
generelle utviklingspotensiale og ikke de manglende ferdighetene vedkommende
måtte ha på gitte tidspunkt som bør være i fokus (op cit). Som disse forfatterne også
framhever, kan det dessuten være at noen personer med rusproblematikk ønsker
seg alternativer til det typiske ”A 4 ” livet med de implisitte kravene om ordentlighet
som det ofte innebærer.

3.6.5: Bostedsløshet, rusmisbruk, hol dninger i befolkningen og blant fagfolk

Til tross for at mange har vilje til å se nyansene bakom kategorier som ”boevne”
hefter det utvilsomt et stigma ved bostedsløshet generelt som gjør at de som er uten
tilfredsstillende bolig blir tillagt en del egenskaper som blir sett på som iboende og
varige. Tendensen til å tilskrive bostedsløse spesielle egenskaper er et tema som er
blitt behandlet i en god del internasjonal litteratur om ungdom og bostedsløshet
(Gaetz 2004, Skott - Myhre, Raby et. al. 2008). Bevegelser som ”Not in my backyard”
finnes overalt. Bevegelsen er basert på en frykt som ofte er ubegrunnet. Dyb og
Johannessen (2009) peker på likevel på at tendensen til å tilskrive bostedsløse
stigmatiserende egenskaper kan ha særlig grobunn i de nordiske velferdsstatene.
Andelen av bostedsløse hos oss er relativt liten sammenlignet med en del andre
land. Da er det lettere å tenke at ”alle som vil” kan klare seg i Norge. Tall som viser at
både det relative og absolutte tallet på bostedsløse øker, til tross for mulighetene
som finnes i velferdsstaten, blir oversett av dem som hevder at folk selv er skyld sin
bostedsløshet (op cit).

Kõre, Kiik et al. (2006) viser til at det er blant folk flest at tendensen til å tilskrive
bostedsløse spesielle egenskaper er størst. Fagfolk og forskere legger mer vekt på
strukturelle faktorer og demografiske endringer når de utforsker bostedsløshet.
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Virkeligheten ligger vanligvis midt mellom disse forklaringsmåtene. Det er et samvirke
mellom individuelle og strukturelle faktorer som skaper bostedsløshet (op cit).

Er en både bostedsløs og rusmisbruker kan tendensen til å egenskapsforklare
bostedsløsheten bli enda sterkere. Teorier finnes om at det først og fremst er
personer som ikke har evne til å utsette behovstilfredsstillelse, og som for eksempel
har problemer med å holde avtaler som først og fremst utvikler rusmiddelmisbruk.
Konklusjoner om at rusmisbrukere ikke klarer å holde på en bolig stammer fra
eventuelt fra denne type forestillinger. Holdbarheten av slike synspunkter er imidlertid
tilbakevist innenfor hypotesetestende forskning (Bretteville Jenssen 1999). Riktignok
kan mangel på punktlighet og langsiktig tenkning identifiseres hos rusmisbrukere i
perioder med aktiv rus, siden visse kognitive ferdigheter forringes under slike
betingelser. Straks en kommer klar av rusens virkninger kommer imidlertid evnen til
punktlighet og langsiktighet tilbake igjen i de fleste tilfellene (op cit).

Fordommer mot rusmisbrukere kommer ikke bare fra folkedypet. Forestillingene om
rusmisbrukere som notorisk annerledes enn andre kan være levende også i blant
fagfolk i tjenesteapparatet. Skjelbred (2011) beskriver i en undersøkelse fra
Trondheim hva unge rusmisbrukende ungdommer rapporterte fra møter med fagfolk
innenfor støtteapparatet for rusmisbrukere. Mens noen fagfolk hadde evnet å ”se
dem som de var” var det andre fagfolk som hadde tilskrevet dem egenskaper som
løgnaktig, mindre begavet, avvikende og kriminelle.

Antagelig er det den usikkerheten rusmisbruket skaper som også skaper de
individuelle forklaringene, nedlatende holdningene eller lave ambisjonene i visse
møter med målgruppa. De aller fleste av oss er ”worst - case” - orientert og tenker og
handler ut fra forestillinger om det som kan komme til å skje, men som vi ikke har
noen garanti for virkelig vil skje. I en av fokusgruppene kom vi inn på at det er lett
som fagperson å være mer opptatt av de uoversiktlige konsekvensene av
rusmisbruket enn av mulighetene for at det kan gå bra når en bistår unge
rusavhengige med å inngå ordinære leiekontrakter.

”Det er konsekvensene av hva vi tror kommer til å skje når du ruser deg eller er
berusa – det er det som er grunnen, ikke sant …” (Ansatt i SAMUR).

Siden SAMUR forholder seg til deltakere som for en stor del er i aktiv rus kan de
skape frykt og skepsis i forskjellige boligsosiale sammenhenger. At de vil komme til
å ruse seg aktivt i boligen de får hjelp fra kommunen til å skaffe seg, er mer
sannsynlig enn usannsynlig. En har altså ikke noen direkte garanti for at det alltid vil
gå godt, fordi vi har med svært forskjellige mennesker å gjøre:

”Det finnes jo mennesker som ruser seg som greier å bo (…) Noen vil dra inn folk
eller deale, noen vil knuse… vi kjenner til det… noen vil ha mulighet til å håndtere det
og greie å holde leiligheten sin greit” (Ansatt i SAMUR).
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Ved å ensidig lytte til frykten kan komme til å trekke konklusjoner om at
rusmisbrukere har mindre rett til privatliv enn andre:

”Hvis jeg skulle leid et krypinn gjennom kommunen, så var det ingen som hadde stilt
et krav til meg om at jeg ikke skulle drikke eller bruke narkotika. Det står ikke i
husleiekontrakten heller (…) Innenfor husets fire vegger – hvor går grensen?”
(Deltaker i fokusgruppe for fagfolk med lang boligsosial erfaring).

I samme fokusgruppe som utsagnet ovenfor er hentet fra var det nesten påfallende
hvor raskt samtalen gikk i retning av temaer som renslighetskrav, bråk og uro, når vi
diskuterte temaet ”aktiv rus i bolig”. Vi forskere bidro til det vi også. I ettertid kan en
undre seg over hvorfor vi var så opptatt av nettopp dette med ”ro og orden” når vi
snakket om temaet ”aktiv rus”. Vårt utgangspunkt var jo blant annet å få fram
erfaringene i SAMUR om at trygg og god bolig kan være et virkemiddel til både
skadereduksjon og rehabilitering selv overfor ungdommer som ruser seg ofte og
intensivt. Teoretisk var vi også helt med på forutsetningen om at uroaspektene ved
rusmisbruket stort sett er forbigående fenomener. Men turde vi å stole på at det er
slik i praksis til tross for de erfaringene som er gjort i SAMUR og med ”Housing First”
- prinsippet?

Noen av informantene trakk fram som et tankekors at fagfolks ambisjoner på vegne
av målgruppa kan være lave. En underkommuniserer at grunnen til at mange
bostedsløse ikke klarer seg i de boligene de blir tilbudt som regel skyldes manglende
boligkvalitet eller manglende oppfølging. Dermed opprettholdes status quo for dem
som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Som en av de ansatte i kommunen uttrykte
det:

”Vi er jo så flinke til å få dem til å sirkulere i systemet. ”

Det er vel gjerne slik som den franske sosiologen Bourdieu (1998, 2004) har påpekt:
Selv om en som forsker, eller fagperson for den del, prøver å ha reflektert distanse til
fenomenet en studerer, tar en i egenskap av samfunnsmedlem umerkelig og
ureflektert opp i seg de forestillingene som rår i storsamfunnet omkring fenomenet. I
Norge er prydelighet og ”ordentlighet”, i tillegg til det å være sportslig aktiv,
oppsummert som de mest overordnede dydene (Danielsen 1998), og det preger alle,
enten vi liker det eller ikke. Vi kan ikke annet enn å forholde oss til denne
dobbeltheten.

For utøvere av boligsosialt arbeid blir kunsten å balansere hensynet til individuell
frihet og faren for marginalisering opp mot hensynet til omgivelsene i kontakten med
brukerne, ikke minst fordi alle som vil være aktører på boligmarkedet også må ta
hensyn til omgivelsene.

”En ungdom fikk en gang en leilighet på min anbefaling. Men så hadde han hund,
selvsagt, og så gadd han ikke gå og lufte den, så han hadde den på verandaen. Så
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dret hunden verandaen full. Og da tenkte jeg: Hvis vi ikke rydder opp her nå så vil du
bli kastet ut (...) Han forsto egentlig den biten der: Ok, jeg kan ha det uryddig inne,
men ute må det være en viss ryddighet.” ( Ansatt i SAMUR).

Mye henger på hvilke fysiske boligløsninger en velger hvis målet er å normalisere
målgruppas forhold til omgivelsene og dermed redusere fordommer. Visse
boligtekniske innretninger i boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, så som egen
inngang mv. Prosjekter som har involvert bostedsløse ungdommer i arkitekters
planer for utforming av boliger har for eksempel vist seg vellykket med hensyn til å
redusere marginaliseringsfaren (Bridgeman 2001). Strategier som er blitt utviklet i
Trondheim kommune i forbindelse med nyetablering av botiltak i ordinære bomiljøer
viser at det er grunn til optimisme når det gjelder holdninger i allmennheten tross alt.
God dialog og korrekt informasjon bidrar vanligvis til å snu negative holdninger i
bomiljøene relativt raskt (Trondheim kommune 2004).

3.6.6: Målgruppa for SAMUR: Nettoutgift for kommunen eller
samfunnsøkonomisk gevinst?

På halvdagsseminaret slo noen til lyd for å hente impulser og argumenter fra utsiden
av de konvensjonelle sosialfaglige miljøene, evt. hos sosialt innstilte eksponenter for
næringslivet eller andre aktører i sivilsamfunnet som er vant til å tenke langsiktige
effekter av innsatser. Kanskje er det dette som skal til for at det konvensjonelle
fagmiljøet og politikermiljøet skal kunne få bedre øye på hva slags potensielt aktivum
for samfunnsøkonomien ungdommene i SAMURs målgruppe tross alt representerer.
Siden sammenhengen mellom velferd og arbeid blir mer og mer vektlagt i dagens
norske samfunn, virker det betimelig å spørre slik. Målsettingen er lønnet arbeid for
flest mulig (Hernes 2010). Engang trygdet vil ikke lenger si alltid trygdet (Bråthen
2011). På mange måter er deltakerne unge og lovende, for eksempel ved at mange
av dem allerede har påbegynt sin rehabilitering. Det dreier seg om velferdsordninger
som forutsatt god planlegging og oppfølging er rettet mot lønnsarbeid.

Pr. i dag synes det ikke å være mange holdepunkter for at det er det
samfunnsøkonomiske potensialet ved målgruppa som ligger til grunn for
kommunenes boligsosiale satsninger. Snarere kan det virke som om de først og
fremst blir betraktet som en netto utgiftspost, siden utgiftene til boligformål presses
ned til tross for kunnskap om at en trygg og god bolig kan være avgjørende for om en
blir en god skattebetaler på litt sikt. Standardene som er vedtatt av kommunen for
hva som er rimelig boligpris for ungdommer under 25 kan for eksempel tolkes som et
eksempel på dette. Satsene synes å være akkurat for lave til at en kan bo under
forhold som støtter opp om rehabilitering.

Også på det private boligmarkedet synes å bli oppfattet som mer fortjenstfullt å for
eksempel være student enn å motta arbeidsavklaringspenger fra NAV, enda begge
situasjoner er situasjoner som kvalifiserer for arbeidslivet. Oppfatningen blant
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deltakerne i SAMUR er for eksempel at det på visninger er gjennomgående negativt
å gi til kjenne at en er avhengig av sosial - og velferdstjenestene selv om en har blitt
rusfri og er nær ved å begynne å realisere de første skrittene inn på
arbeidsmarkedet.

En deltaker i SAMUR som hadde holdt seg rusfri over tid og deltok i kvalifiserende
aktiviteter, oppga at hun hadde vært på et utall visninger, men at hun opplevde å ikke
ha noen sjanse på grunn av statusen som mottaker av trygdeytelser. Den SAMUR -
ansatte som deltok i intervjuet med henne peker på det hun ser som åpenbart
urimelig ved dette:

”Altså når de spçr på visning om du er i jobb, så er du jo pr definisjon det. Jobben din
er jo at du skal bli frisk (…)Har du fast inntekt … og det har jo du, det er bare det at
den kommer fra NAV og ikke en fast arbeidsgiver. Det er liksom så langt unna (viser
kort avstand mellom tommel og pekefinger) at du er ute i jobb, da”.

Nå kan det selvsagt være at den skepsisen hos utleiere som mange i SAMUR møter
først og fremst har sin årsak i tungrodde forvaltningsprosedyrer når det gjelder
garanti for depositum m.v. og mindre i moralske fordommer når det kommer til
stykket. At private utleiere i det hele tatt har meldt seg til ordningen ”Husvert med det
lille ekstra” har vist at det tross alt finnes en vilje blant folk til å satse på unge
rusmisbrukere. Engasjementet deres synes ikke en gang å være motivert ut fra
økonomisk gevinst.

3.7: Hensiktsmessigheter og uhensiktsmessigheter ved det statlige
regelverket når det gjelder SAMURs målgruppe
Nedenfor følger et raskt overblikk over ulike ordninger kan bidra til realisering av
SAMUR – deltakernes muligheter på boligmarkedet. I et avsnitt etter det igjen blir det
gjort nærmere rede for hva slags reell tilgang deltakerne generelt har til ordningene.
Følgeforskningen har imidlertid ikke hatt for øye å skape noe totalbilde av dette.
Derfor er fremstillingen heller antydende enn uttømmende. Fakta om ordningene er
hentet fra Husbankens og NAVs nettsider.

3.7.1: Husbankens virkemiddelpakke

I utgangspunktet har det skjedd mange positive endringer i regelverket de siste årene
som også SAMURs målgruppe i utgangspunktet kan nyte godt av. Nye regler for
bostøtte23 er for eksempel nå ment å favne alle som både har høye boutgifter og lave
inntekter, gjennom at en har hevet både inntekts og boutgifts - grensene (Koren,
Nordvik m.fl. 2011).

23 (http: / wwww.nav.no/Sosiale + tjenester)
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Kombinasjonen bostøtte, Startlån og boligtilskudd (kjent som Husbankens
virkemiddelpakke) er dessuten ment å føre til at flere kan skaffe seg en privat leid
bolig. I tillegg kan kommunen gjennom å kombinere disse elementene skaffe flere
utleieboliger som den selv disponerer over. Trondheim kommunes boligprogram
(Trondheim kommune 2011) forutsetter at de som ikke klarer å etablere seg innenfor
de alminnelige markedsbetingelsene skal få del i denne type stimuleringstiltak.
Dermed kan bruk av kommunal bolig unngås i flere tilfeller enn tilfellet har vært til nå.
Utnyttelsesgraden av Husbankens ordninger er for øvrig relativt høy blant kommuner
i Midt - Norge (Thorshaug og Berg 2009).

Bostøtte: Bostøtten regnes som 70 prosent av differansen mellom det som kalles
”rimelige boutgifter” og ”godkjente boutgifter”. En egenandel må påregnes som
varierer med inntektsnivå og antall personer i husholdningen. De godkjente
boutgiftene skal bygge på faktiske utgifter og dels på sjablonger for ulike
boutgiftskomponenter (Barlindhaug og Astrup 2008). For den kommunegruppen som
Trondheim hører til i, ligger inntektsgrensa i skrivende stund på 205.000 pr. år for én
person og 230.774 for vanlige boliger med 2 i husstanden24. For kommunale boliger
gjelder en litt gunstigere bostøtteordning: Der er grensa 205.866 pr. år for 1 person
og 231.000 for husstander med to personer.

Grunnlån: Enkeltpersoner kan søke om inntil 80 prosent finansiering til bygging av ny
bolig. Kommunene kan dessuten få samme type lån til både kjøp og bygging av
utleieboliger. Muligheten er der for å kombinere denne ordningen med boligtilskuddet
til kommunene.

Startlån: Startlånet disponeres av kommunen og gis til personer med behov for topp-
eller fullfinansiering av bolig. Startlånet kan også brukes til refinansiering og
toppfinansiering ved bygging av nye boliger og til utbedring av eksisterende
boligmasse. I henhold til Finanstilsynets bestemmelser fra 2011 forutsettes det
imidlertid en egenandel på 15 %.

Boligtilskudd til etablering: Tilskuddet kan gis i kombinasjon med Startlån for å
redusere den totale lånebyrden. Tilskuddet bygger på behovsprøving. Det skal mye
til for å få tilskuddet og det må være godtgjort at søkerens økonomiske vansker er av
vedvarende karakter.

Boligstilskudd til utleieboliger: Formålet med denne ordningen er å utvide antallet
utleieboliger i kommunen.

24 (http://www.husbanken.no/bostotte/inntektsgrenser/kommunegruppe-2/)
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3.7.2: Kommunale virkemidler

Boligprogrammet til Trondheim kommune (2011) fastslår at knappheten på
kommunale boliger er for stor. I programmet diskuteres løsninger på ulike plan for
hvordan tilgangen på kommunale boliger for vanskeligstilte skal kunne bedres.

En forutsetter at anskaffelse av nye boliger bør være et av de mest sentrale
virkemidlene i den kommunale sosiale boligpolitikken. Når det gjelder
nyinvesteringer, har det imidlertid blitt antydet fra politikerhold at kommunen er i en
temmelig låst posisjon på investerings – og anleggsfronten (Tiller og Hansen 2011).
De investeringsforpliktelsene som kommunen blant annet har når det gjelder annen
anleggsvirksomhet utenfor det boligsosiale området blir trukket fram som et
eksempel på faktorer som skaper en langsommere utbyggingstakt innenfor den
perioden på 4 år som boligprogrammet gjelder for, enn den en kunne forvente ut fra
det vedtatte boligprogrammet. Det hevdes at den låste posisjonen skyldes faktorer
som tildels ligger utenfor kommunens kontroll. Flere kommuner opplever å være i en
slik situasjon. Det har derfor blitt stilt spørsmål om ikke kommunebudsjettene bør gi
rom for en mer langsiktig politikk. Alt for ofte har boligsosial innsats i kommunene mot
særskilte grupper vært prosjektbasert (Ludvigsen og Fjær 2007). Disse forfatterne
understreker imidlertid at problemene kommunene har med økonomien når det
gjelder å få til bedre kår for vanskeligstilte er reelle nok og vanskelige for kommunene
å håndtere på egen hånd. For å få til mer langsiktighet er kommunene derfor
avhengig av statlig hjelp.

Her har vi tatt med en oversikt over de vanligste av virkemidlene kommunen rår over.

Hjelp til akuttbolig: Dersom et akutt boligbehov oppstår, og det er behov for et
midlertidig botilbud, kan kommunen med bakgrunn i Lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningens § 27 (Arbeidsdepartementet 2009) helt eller delvis
betale oppholdet. Akutt boligbehov beskrives i loven som det behovet for tak over
hodet som oppstår i forbindelse med brann, utkastelse, familie - og samlivs brudd.
Forutsetningen for slik økonomisk støtte er at en ikke har midler selv. Iflg. NAVs
nettsider er det opphold i pensjonat, hospits ”eller annet egnet husvære” som er
aktuelt hvis det oppstår en akuttsituasjon. Det understrekes imidlertid at det skal
arbeides med å finne en mer permanent løsning så snart som mulig. Forsvarligheten
av boligen skal vurderes nøye, spesielt når barnefamilier eller barn og unge står i en
akuttsituasjon som de selv ikke makter å gjøre noe med.

Regler for støtte til husleie: Satser for utbetaling av økonomisk sosialhjelp fastsettes
av den enkelte kommunen. Forutsetninger i Lov om sosiale tjenester i NAV
(Arbeidsdepartementet op cit) er at hjelpen skal vurderes etter individuelle behov,
men den skal i utgangspunktet være kortvarig og bygge på vurderinger av hva som
er nødvendig for å opprettholde et forsvarlig livsopphold.
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Satsen for livsopphold for enslige ungdommer under 25 i Trondheim kommune er
3.600 pr. mnd. Veiledende sats for dekningen av boutgifter innenfor samme
alderskategori er 3.910 pr. mnd.pluss strøm. Dette fremgår av vedtak i Trondheim
bystyre fra 2011, med virkning fra 1.1.2012.

Det er tydeliggjort i Trondheim kommunes boligprogram (2011) at det ikke er gitt at
støtten en kan få til å bo i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV harmonerer med
det reelle prisnivået på boligmarkedet. Kommunen har derfor hevet satsene for
sosialhjelp til boutgifter med 10 prosent, men det antydes at det kan være behov for å
justere satsene ytterligere. Er leien i en utleiebolig høyere enn det som er akseptert i
satsene kan en iflg. Boligprogrammet åpne for unntak etter nøye helhetsvurderinger.
Kommunen har også i følge boligprogrammet økt nivået på garantier for depositum.

3.7.3: Utfordringer for SAMURs målgruppe i møtet med kommunal
boligtildelingspraksis

Følgende 5 problemer knyttet til bruken av de boligsosiale virkemidlene som
kommunen rår over ser ut til å være særlig fremtredende i vårt materiale:

� De deltakerne som er mellom 18 og 23 år har en uklar posisjon mht tildeling
av kommunal bolig

� Bestemmelsen om at en bare får kommunal bolig én gang er for drastisk med
tanke på omskifteligheten i målgruppa

� De akutt – tilbudene som er tilgjengelige er egnet til å forverre snarere enn til å
forbedre situasjonen gjennom at de ikke er rettet inn mot at de skal etterfølges
av mer rehabiliterende boligtiltak

� For dårlig utnyttelse av muligheten i lovverket til å utøve skjønn når avstanden
mellom faktiske leiepriser og kommunens standarder er særlig

� Tilgangen til den type virkemidler som er rettet mot etablering på det ordinære
boligmarkedet er pr i dag for vanskelig for målgruppa – statlige ordninger
utnyttes ikke godt nok

� I stedet for at virkemidlene brukes i sammenheng og ut fra en helhetlig
individuell plan, slår den ene bestemmelsen den andre i hjel.

3.7.3.1: SAMURs deltakere mellom 18 og 23
Trondheim kommune er ikke alene om å mangle egnede boliger. Denne mangelen
viste seg for eksempel å være en fellesnevner blant kommunene da den nasjonale
strategien ”På vei til egen bolig” ble evaluert (Dyb, Helgesen m.fl. 2008). I fçlge en
studie gjennomført av Riksrevisjonen (2008) manglet hele 76 prosent av kommunene
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på undersøkelsestidspunktet boliger som egnet seg for personer med rus - og
psykiatriproblemer.

Av kommunens boligprogram (Trondheim kommune 2011) går det da også nokså
klart fram at anskaffelse av nye boliger bør være et av de mest sentrale virkemidlene
i den kommunale sosiale boligpolitikken.

I Boligprogrammet erkjennes også at forebyggende og skadereduserende innsats
rettet mot ungdom lider under at det er mangel på boliger i kommunen. For
eksempel nevnes at en del unge har problemer med å følge opp skolegang, jobb
eller kvalifiserings - program fordi de mangler bolig, og Helse - og velferdskontorene
er derfor bekymret for dem i et langtidsperspektiv.

Unge som har vært under barnevernet er spesifikt nevnt i boligprogrammet, i tråd
med økende oppmerksomhet bl.a. innenfor forskning mot den forebyggende effekten
det kan ha å få til gode overganger mellom barnevernstiltak og tjenesteapparatet for
voksne.

Et blikk på kommunens gjeldende prioriteringspraksis ser imidlertid ikke ut til å være
helt i tråd med forutsetningene i boligprogrammet om at ungdom skal prioriteres.
Erfaringer som informanter har gjort seg viser at aldersgruppa 18 - 23 ofte kommer
langt bak i prioriteringsrekkefølgen. Vi har antydet tidligere i rapporten at det ikke kan
knyttes mange ytre kjennetegn til denne delen av SAMURs målgruppe på at de lever
et tçft liv. De er ”unge og lovende” samtidig som de i alle fall i perioder er i situasjoner
som alvorlig truer helsa. De ser eventuelt ut til å mangle den type ”merkelapp” som
kunne ha formidlet hva slags utfordringer de har og som dermed kunne ha synliggjort
dem mer. Med mindre de har et vedtak om ettervern fra barnevernet, mangler de den
beskyttelsen som skal til for å verne seg mot fornedrende og skadelige boligtilbud.

For å få til en mest mulig forutsigbar boligtildeling kan de som står for selve
tildelingsarbeidet (Esikt, og Ungbo i de tilfellene det dreier seg om ungdom med
barneverntiltak) bruke en priorteringsnøkkel som så langt har sett slik ut: Personer i
akutt fare for liv og helse har hatt første prioritet. Førstegangsetablerte flyktninger har
blitt prioritert etter dem igjen. I de reviderte retningslinjene som vi har referert til flere
andre steder i rapporten er det presisert at førstegangsetablerte flyktninger er de
eneste som skal ha bolig fra kommunen.

Ungdom med vedtak om bolig fra barnevernet vært prioritert foran personer uten
bolig som blir løslatt fra fengsel eller utskrevet fra institusjoner innenfor
spesialisthelsetjenesten. Løslatelse fra fengsel og utskriving fra institusjon er
situasjoner som ble omtalt som spesielt sårbare i strategien ”På vei til egen bolig”
(Kommunal – og regionaldepartementet 2005-2007). De har derfor også stor grad av
fortrinnsrett. Personer som har poliklinisk kontakt med spesialisthelsetjenesten har
også blitt prioritert relativt høyt, men etter dem som har oppholdt seg i heldøgns
institusjoner. Det er mange institusjoner, etater og særlige tiltak som krever at
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boligen skal være på plass før de gjør en innsats for sine brukere (for eksempel
legemiddelassistert rehabilitering, psykiatriske pasienter som bor i
gjennomgangsboliger osv).

Det presiseres fra Rådmannsnivået i kommunen at prioriteringslista ikke er å betrakte
som fastlåst. I en knapphetssituasjon synes det likevel som om den er vanskelig å
unngå, da den tross alt kan sikre en viss rettferdighet i tildelingen. Vår konklusjon er
at ungdom i aldersgruppa 18 - 23, som har den type problemer som SAMURs
deltakere fremviser og som i henhold til kartlegging kan sies å være spesielt
vanskeligstilt på boligmarkedet, må prioriteres for kommunal bolig på linje med de
ungdommene som har vedtak fra barnevernet.

3.7.3.2. ”Once in a lifetime”
For å avhjelpe knapphetssituasjonen har en også foretatt visse innskjerpninger i
tildelingspraksis Den nye bestemmelsen i de reviderte kommunale retningslinjene
som går ut på at en som hovedregel bare får tildelt kommunal bolig én gang, har
skapt uro i SAMUR fordi den umiddelbart synes å bryte med flere viktige prinsipper i
arbeidsmåten deres, bl.a. prinsippene om samtidighet og prøving og feiling som en
farbar vei mot målet. Erfaringene de ansatte i SAMUR så langt har gjort seg er at
deltakere som har fått tildelt kommunal bolig ofte har fått det i bofellesskap som
Bakklandet hybelhus. Der gjelder strengere krav om rusfrihet enn i mange andre,
men for målgruppa mindre gunstige bofellesskap. Tanken ved å gi SAMURs
deltakere tilbud i Bakklandet hybelhus framfor en plass i mindre regulerte
bofellesskap så som Valøya m.v., har etter alt å dømme vært god. Imidlertid har flere
deltakere raskt blitt satt i ”håplçshetskategorien” på grunn av denne type
tildelingspraksis, også før de nye retningslinjene kom. Forutsetningene for å mestre
en rusfrie boligtilbud har ikke vært tilstede hos dem på tildelingstidspunktet: Flere har
for eksempel brutt forutsetningene om rusfrihet etter bare kort tid i botiltaket, og har
evt. i tillegg fremvist problemer med å styre økonomien sin i tidligere boforhold:

”Om de nå får et kommunalt tilbud – så vet vi det at når de er i aktiv rus så har de
veldig liten bokompetanse – det ville ikke vi heller ha hatt hvis vi hadde ruset oss –
og så blir det liksom standarden. Kommunen ser på at ”ok - du kan ikke å bo” - to
streker under svaret - du er ute.( ...) Det er trist i en alder av 20 år å være svartelista
allerede av kommunen - fordi både depositumsgarantien har gått røyken, og du har
en bo- (husleie?) - restanse og litt sånne ting. Altså, det vi ser er jo at ungdommene
får veldig ofte tilbud om Bakklandet hybelhus, og der må du være rusfri – og de er
ikke rusfri – derfor blir de på et tidspunkt kastet ut og så står de der – og da får du
ikke noe nytt tilbud av kommunen ” (Ansatt i SAMUR voksen).

Dette eksemplet illustrerer hvordan prinsippene knyttet til de to praksisene ”Sober
Living Housing” og ”Housing First” som vi har omtalt tidligere eksisterer side om side i
det aktuelle praksisfeltet, men at ”Sober Living Housing” fortsatt later til å ha
hegemoniet. Spesielt i en situasjon med knapphet på egnede kommunale boliger kan
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trappetrinnsmodellen være enkel å gripe til. Noen vil gjøre det med fortvilelse og mot
bedre vitende. I henhold opplysninger gitt av Enhet for service og internkontroll, som
foretar den endelige tildelingen av boliger, må en i en del tilfeller gripe til nestbeste
løsninger eller løsninger som ikke er gode i det hele tatt. Andre igjen, kanskje først og
fremst de som har liten innblikk i rusproblematikkens dynamikk, vil forsvare
trappetrinnsmodellen ideologisk. Uansett vil innskjerpingen av boligtildelingspraksis
i dagens knapphetssituasjon forvanske omvalg hos den aktuelle målgruppa.
Tilleggsproblemer kan dessuten erverves som det kan bli vanskelig å komme over
igjen. Knapphetssituasjonen bestemmer dermed arbeidsmåtene overfor gruppa i
stedet for at de arbeidsmåtene en vet har effekt i de fleste tilfellene blir det en legger
rammene opp etter.

Selvsagt kan en aldri utelukke at det faktum at en ikke har råd til å feile også kan
skape innovasjon og fremme bedre samhandling i kommunen omkring hver
vanskeligstilt ungdom. Flere har under følgeforskningen påpekt hvor viktig det er
nettopp i en situasjon med påtagelig boligknapphet at en har en god planleggings -
og samhandlingspraksis under søknadsprosessen for at de boligsøkerne som i
henhold til dagens tildelingspraksis og prioriteringsnçkkel ikke har en opplagt ”må -
grunn” skal få synliggjort sine behov.

Både SAMUR og evt. Helse - og velferdstjenesten ser likevel ut til å ha et
forbedringspotensiale når det gjelder å samarbeide om søknadene. Det synes svært
viktig for resultatet å både kartlegge reell situasjon i detalj i forbindelse med at
søknaden fremsettes og å kontinuerlig oppdatere boligsøknadene underveis.

Såfremt boligen en får tildelt i det hele tatt er egnet for som base for rehabilitering kan
det også komme selve rehabiliteringsprosessen til gode. En blir ”tvunget” til å gjçre
det optimale med én gang, for eksempel på oppfølgingssiden, samtidig som en blir
”tvunget” til å utvikle gode avlastnings - eller skjermingsløsninger for de periodene
der ting ikke utvikler seg i ønsket retning. Likevel er denne muligheten til innovasjon
helt avhengig av smidig og sømløs samhandling innenfor forvaltningen. Slik
smidighet er generelt sett fraværende i dag.

3.7.4: Løsninger på det private boligmarkedet – en mulighet også for SAMURs
deltakere?

Boligprogrammet i Trondheim kommune for perioden 2011 – 2014 forutsetter som
tidligere nevnt at det ikke minst er de statlige boligsosiale virkemidlene som skal
kompensere for den prekære mangelen på kommunale leieboliger.

Muligheten for målgruppa innenfor SAMUR til å etablere seg på det private markedet
synes imidlertid hittil å ha vært beskjeden. Innvendingen blant noen politikere mot
den politikken at folk bare unntaksvis skal få tildelt kommunal bolig har vært at
mange vanskeligstilte til tross for gode intensjoner ikke kan nyttiggjøre seg statlige
boligsosiale virkemidler for å bli mer operable på det private boligmarkedet. Det er
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for eksempel blitt hevdet at mange grupper, alt fra arbeidsledige til folk med
rusproblemer, funksjonsvansker eller andre sosiale problemer ofte er i den
situasjonen at de "aldri" klarer å komme seg inn i et privat marked (Tiller og Hansen
2011). I følge noen politikere har denne tilsynelatende uoverstigeligheten først og
fremst med det å gjøre at folk i de nevnte situasjonene vanligvis ikke har økonomi til
å betjene kommunale lån eller vanlige banklån.

Trondheim kommunes boligprogram 2011 – 2014 forutsetter imidlertid at
boligrådgivingsfunksjoner skal styrkes for å gjøre mulighetene mer reelle for de aller
mest vanskeligstilte. En peker også på muligheten for bedre utnyttelse av ulike
boligvirkemidler, så som kjøp av bolig, påvirkningen av Husbanken til å utvide
rammen for boligtilskudd, gjøre bostøtten like gunstig på det private markedet som på
det kommunale, m.v. (Pr. i dag får en mer bostøtte hvis en bor i kommunal bolig).

3.7.5: Generelle utfordringer for ungdom i SAMUR ved bruk av statlige
boligsosiale virkemidler

Ut over det faktum at en del deltakere i SAMUR ser ut til å komme inn under
bostøtteordningen, har det kommet fram få opplysninger som tyder på at de andre
statlige ordningene er i bruk overfor målgruppa. Vårt utgangspunkt har vært å først
og fremst spørre SAMUR - ansatte og - brukere hva det er de opplever som mest
problematisk med å skaffe seg bolig i det hele tatt - kommunal eller privat, dermed
har vi eventuelt gått glipp av noe informasjon om hvor utbredt bruken av de statlige
ordningene ordningene egentlig er i forhold til den aktuelle målgruppa. På den annen
side går vi ut fra at hadde de vært i flittig bruk, så hadde vi også hørt om det.

Når spørsmålet om bruk av statlige virkemidler har vært oppe i forbindelse med
følgeforskningen har det blitt bemerket fra ulike informantgrupper at det statlige
regelverket er blitt stadig mer rigid og komplisert. Det er vanskelig å forstå hva en
kan få av økonomisk støtte, også for ansatte i kommunen. En er i så måte i godt
selskap: Det uoversiktlige ved regelverket har bl.a. vært en av innvendingene fra
Riksrevisjonen (2008) i sin tid, på grunnlag av landsomfattende undersøkelser på
området. Riksrevisjonen har dessuten trukket fram at vanskeligstilte har lett for å falle
utenfor de fleste av de boligsosiale ordningene, selv om det ikke minst er dem
ordningene er myntet på. Blant annet av slike grunner ble det i forbindelse med
evaluering av strategien ”På vei mot egen bolig” foreslått at ordningene i hçyere grad
må tilpasses flere grupper av vanskeligstilte på boligmarkedet, og at de dessuten blir
bedre kjent (Dyb, Helgesen m.fl. 2008).

3.7.6: Indirekte effekt på målgruppa av Husbankens tilskud dsordning overfor
kommunene

Husbanken prioriterer i utgangspunktet tilskudd til boliger i kommunene som egner
seg for vanskeligstilte, og de premierer variasjon i det kommunale boligsosiale
tilbudet (Koren, Nordvik m.fl. 2011).
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Av Trondheim kommunes boligprogram (Trondheim kommune 2011), nærmere
bestemt hovedpunkt 3.2.4, fremgår det imidlertid at visse forhold knyttet til
kommunens målsetting om å anskaffe flere trygge og gode leieboliger som er
tilpasset brukergruppers spesielle krav har blitt rammet av at Husbankens tak på
tilskudd til kommunene ved nyoppføring er for lavt i forhold til de faktiske
byggekostnadene i Trondheim. I følge Koren, Nordvik m.fl. (op cit) fører dette til at
færre anskaffelser blir resultatet i mange kommuner.

Boligprogrammet diskuterer muligheten å selge utdaterte boliger for å få penger til
nyanskaffelser. Imidlertid konkluderte Rådmannen i fremlegg til det nye
boligprogrammet at det er lite å hente på salget sett i forhold til det som nyoppføring
koster, særlig hvis en skal ha flere boliger av den typen som egner seg for
vanskeligstilte. For å kompensere for denne type forhold vedtok Trondheim bystyre i
desember 2009 en ny beregningsmodell for husleien i de kommunale utleieboligene
(sak 0151/09).

Høye utleiepriser er negativt for SAMURs målgruppe i mange tilfeller, for eksempel
hvis de ikke har rett til bostøtte gjennom Husbanken. Koren og Nordvik m.fl. (2011)
har som tidligere nevnt påpekt at de nyeste utvidelsene av bostøttens virkeområde
ikke har slått ut som forventet i forhold til mange av de mest vanskeligstilte på
boligområdet. En fordel for målgruppa, hvis en skal regne de lyspunktene som er, er
at leieprisene i kommunale boliger i alle fall ikke ble ytterligere forhøyet. Rådmannen
så ikke at slik forhøying ville få noen betydelig inntjeningseffekt.

3.7.7: Utfordringer ved Husbankens bostøtteordning for målgruppa

Av særlig aktualitet for deltakere i SAMUR er at bostøtten fra Husbanken og
borteboerstipend i Statens lånekasse for Utdanning utelukker hverandre. Dette kan
utgjøre et problem for de av SAMURs deltakere som er skoleelever og som bor borte
fra foreldrehjemmet. I alle fall blir det et problem hvis de bor i en bolig der boutgiftene
er relativt høye, slik de pr i dag er i mange leieforhold, både kommunale og private.
Eksempel finnes på at ungdommer som har hatt kommunal bolig av slike grunner har
måttet si boligen fra seg når de har begynt på skole. Med bare borteboerstipend har
de ikke hatt råd lenger. Ut fra et rehabiliteringssynspunkt er det vanskelig å forstå at
slike kollisjoner mellom regelverk oppstår.

Hva angår dem som opprettholder retten til bostøtte, nevner mange at Husbankens
satser fortsatt er for lave generelt sett i forhold til det generelle leieprisnivået i
kommunen. Også inntektsgrensen for støtten fra Husbanken beskrives av mange
informanter som for lav, selv om det tross alt har skjedd en forbedring når en
sammenligner med de tidligere satsene. Et eksempel kan være ”Nora”, den tidligere
deltakeren i TIUR. Etter deltakelsen i ”Husvert med det lille ekstra” og gjennomføring
av et behandlings/ rehabiliteringsopplegg kom hun i lønnet arbeid. Da mistet hun
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imidlertid bostøtten. Hun opplyser at hun hadde mer penger til disposisjon da hun
mottok Arbeidstilvenningspenger. Dette må også sies å være tankevekkende.

I SAMUR har en erfart at det også kan være et problem at deltakere ikke får bostøtte
når de prøver å flytte sammen med noen de ikke har juridiske forpliktelser i forhold til,
så som ektefeller eller samboere. En deltaker i SAMUR voksen strevde for eksempel
lenge med å finne en bolig på det private boligmarkedet. Han var på mange
visninger, det meste var for dyrt og studentene var uansett alltid raskest ute. Han fikk
ideen at han skulle flytte sammen med en kamerat, fordi mange aktuelle leietilbud
ville bli overkommelige hvis de var to om å dele på boutgiftene. De to kameratene
fikk tilslag på en leilighet som kunne betegnes som både trygg og god og skrev
kontrakt med utleier. Det viste seg imidlertid at også denne løsningen kom i konflikt
med bostøtteordningen fra Husbanken på grunn av at de to leietakerne til sammen
hadde en inntekt over inntektsgrensen. Hver for seg hadde begge kunnet få bostøtte.

Felles husleiekontrakt blir et problem i slike sammenhenger. Heller ikke utleiere er
erfaringsmessig begeistret for slike løsninger. Hvis den ene av partene flytter ut, vil
det gjerne oppstå problemer med å finne en erstatning for vedkommende. I det
konkrete tilfellet som er referert, viste det seg også problematisk å forholde seg til
NAV i to ulike bydeler for å få utløst garanti for depositum. Slike ting må også
nevnes, selv om det ikke har noe med bostøtten å gjøre. Selv om det å dele leilighet
med noen en kjenner fra før er en boform som har blitt svært aldersadekvat, jfr.
praksis blant mange studenter, er denne type kollektive boformer oppsiktsvekkende
nok ikke - eksisterende i regelverket. Kollektive boformer har ikke bare en beskjeden
posisjon i regelverket men er også bare i beskjeden grad beskrevet i boliglitteraturen
(Paxal 2007).

3.7.8: Bruken av individuelt boligtilskudd overfor målgruppa

Det har under følgeforskningen ikke kommet fram opplysninger om hvorvidt
botilskudd har tilfalt noen av deltakerne. Ifølge boligprogrammet til Trondheim
kommune (2011) kan tilskuddet brukes på den måten at boligsøkere som kvalifiserer
for ordningen kjøper kommunal utleiebolig, for eksempel i borettslag. Tilskuddet kan
også brukes som fullfinansiering i tillegg til Startlån, gitt visse betingelser. Det er
antydet i boligprogrammet at kommunale leietakere som kan tenke seg å kjøpe
kommunal bolig, for eksempel via tilskuddsordningen, kan få prisreduksjon.

3.7.9: Bruken av Startlån overfor målgru ppa

Startlån kunne tidligere brukes til husleiedepositum i private leieforhold, men
ordningen ble avviklet fra Husbankens side fordi den var i strid med de forskriftene
som lå til grunn for ordningen. Flere som har deltatt i følgeforskningen har beklaget
dette, og det bemerkes i boligprogrammet til kommunen at kommunen med bortfall
av Startlån mistet et viktig boligsosialt virkemiddel. Ordningen som gjelder i dag med
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garanti for depositum blir ikke opplevd som tilfredsstillende, selv om muligheten for å
få vedtak om garanti har blitt større. Det tar imidlertid fortsatt lang tid å få behandlet
en søknad. Resultatet blir at en må la aktuelle tilbud gå fra seg i ventetid på vedtak.
Fordi depositum ofte kreves for den som vil leie en bolig på det private markedet, vil
kommunen i henhold til det som står i boligprogrammet forsøke å påvirke Husbanken
til en ordning der lånet kan brukes til depositum for dem som ikke fyller kravene til
økonomisk sosialhjelp.

Generelt er det vanskelig for all ungdom med relativt beskjedne lønninger å oppnå
lån i banker, særlig på grunn av at Finanstilsynet stiller krav om 15 % egenkapital
som inngangsbillett til både Startlån og vanlig lån. Muligheten for å bruke Startlånet
som egenkapital forsvinner eventuelt helt. Blant annet av en generell utsatthet på
boligmarkedet ble ungdom og andre personer med svak økonomi en av fire
satsningsgrupper i Stortingsmelding nr. 23 (2003-2004). Selv da Startlånet var mer
tilgjengelig var det imidlertid bare litt over halvparten som fikk innvilget det. Avslag ble
hovedsaklig gitt på grunn av manglende betjeningsevne (Barlindhaug og Astrup
2008). Sistnevnte forfatterne anbefaler at kommunene tar høyere risiko i forbindelse
med ordningen. Det kan se ut som eneste utvei for at ordningen skal ha en
boligsosial effekt.

At situasjonen ofte er den at inntekten til vanskeligstilte på boligmarkedet er for lav til
at en kan betjene Startlån er også fremhevet av RiO, Rusmiddelbrukernes
interesseorganisasjon (2008). RiO peker dessuten i tillegg på at bostøtteordningen
ikke samsvarer med krav for å få innvilget Startlån. Hvis en tjener nok til å få Startlån,
tjener en for mye til å få bostøtte. Dermed kan det være relativt utopisk å snakke om
en ”virkemiddelpakke” på individuelt nivå når det gjelder de statlige ordningene som
kommunene disponerer. RiO oppsummerer at lån kanskje ikke er noen
universalløsning. Fordelene er at det kan frigjøre kommunale leieboliger.

I en tidligere referert artikkel i Adresseavisen som omhandler problemer blant
vanskeligstilte med å få innpass på boligmarkedet (Tiller og Hansen 2011),
understreker politikere at en er klar over at økonomien er trang og ventetiden på bolig
for lang, men at låneordninger finnes. Ut fra de opplysningene som er framkommet
under vår følgeforskning ser ikke lån for mange vanskeligstilte ikke ut til å være en
reell mulighet, i alle fall ikke for SAMURs målgruppe. Rapporten kan kanskje gjøre
sitt til at dette kommer klarere frem.

3.7.10: Oppsummering om statlige boligsosiale virkemidler i forhold til
målgruppa

På bakgrunn av nyere forskning på landsbasis om utnyttelsesgraden av de statlige
virkemidlene er det ikke overraskende at SAMURs deltakere synes å være i svært
liten berøring med dem. Noe av årsaken kan være at virkemidlene sees lite i
sammenheng og at koordineringen av dem ofte er mangelfull på kommunalt nivå. I
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hvert fall har det vært beskrevet som et generelt problem i kommunene
(Riksrevisjonen 2008).

I den forskningen som har påpekt lav utnyttelsesgrad ved statlige ordninger har det
fremkommet nokså konkrete forslag til hva som kan gjøres. Barlindhaug og Astrup
(2008) understreker for det første nødvendigheten av at kommunen tør å ta litt større
utlånsrisiko. De foreslår dessuten å innføre lengre nedbetalingstid på kommunale
lån. Dette vil være et viktig virkemiddel for folk som av og til er i krise, fordi sjansen
for å få innvilget avdragsfrihet i vanskelige perioder øker. Forfatterne foreslår også å
utvide beregningsgrunnlaget for innvilgelse av boligtilskudd. Siden boligtilskudd ikke
nødvendigvis har tilfalt dem som trenger det mest, anbefaler de å utvikle et
saksbehandlingsverktøy som bidrar til mer treffsikker kanalisering av tilskuddet. Det
som Barlindhaug og Astrup likevel (op cit) ser på som det viktigste virkemiddelet er å
foreta ny, betydelig oppjustering av bostçtten. Bostçtten er slik de ser det ”limet” som
binder de ulike virkemidlene sammen.

3.8: Hensiktsmessigheter og uhensiktsmessigheter ved kommunale
regelverket når det gjelder SAMUR målgruppe

3.8.1: Utfordringer knyttet til bruk av midlertidig og akutte boligløsninger

Ut fra det vi vet om SAMUR - deltakernes livssituasjon og nåværende boforhold,
synes sannsynligheten å være stor for at vanskelige akuttsituasjoner skal oppstå. De
nære relasjonene ungdommene inngår i er ofte sårbare. De mange mulighetene for
unntak fra minimumsbestemmelsene i Husleieloven om forutsigbarhet i private
leieforhold tilsier også at uforutsett bostedsløshet kan oppstå.

Behovet for den type boligløsninger som kan avhjelpe situasjonen der det skjer noe
uventet, er kanskje størst når det gjelder deltakerne i SAMUR voksen. Barn - og
familietjenesten har egne virkemidler over for deltakerne i SAMUR ung hvis en akutt
situasjon skulle oppstå til tross for at en aktivt prøver å forebygge at det skjer. Til
tross for at sannsynligheten er ganske stor for at deltakere i SAMUR voksen kommer
i en slik situasjon, ser det ut til at denne type tjenester er lite vektlagt generelt i
kommunen, selv om regelverket prinsipielt forplikter.

Veilederen for bruk av bestemmelsene i Lov om sosiale tjenester i NAV
(Arbeidsdepartementet 2003), nevner for eksempel at barn og unge har et særlig
krav på beskyttelse i akuttsituasjoner og loven gir adgang til bruk av hotell, hospits el.
l. i de tilfellene der den som er blitt akutt husløs ikke har midler selv. Hvordan en
forholder seg i NAV for å ivareta sikkerheten til ungdommer i SAMURs målgruppe i
akuttsituasjoner virker imidlertid litt uforutsigbart. Noen mener at det blir utvist for lite
skjønnsutøvelse og kreativitet når NAV blir konsultert om akuttbolig:
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”De har jo en litt rigid håndtering… jeg oppfatter det litt sånn at de er knallharde. Det
er litt personavhengig, men de sier(ofte): ”Vi har ikke noe”. (Ansatt på Helse – og
velferdskontor).

En av de deltakerne vi intervjuet og som hadde opplevd plutselig bostedsløshet
opplevde det som et problem at forvaltningen tar for gitt at en kan mobilisere eget
nettverk i akuttsituasjoner. Dette til tross for at det ligger i sakens natur at ikke alle
med rusproblematikk har foreldre de kan bo hos eller konstruktive venner eller
kjærester å dele husvære med. Her har vi et eksempel på at forventningene til
målgruppa på mange måter synes motsetningsfulle. Det tenkes normalitet (”alle har
noen en kan overnatte hos”) på et område der målgruppa skiller seg fra ungdom
flest, jfr. tidligere opplysninger om at en bare har venner blant dem som selv
misbruker rusmidler, eller at en kan ha blitt bedt om å flytte hjemmefra av hensyn til
øvrige familiemedlemmer. Som allerede nevnt blir det å bo hos venner valgt som
førsteløsning i en god del tilfeller (jfr. fenomenet sofasurfing), selv om det er en
løsning som ofte er lite forsvarlig og er egnet til å forsterke avhengighet til rusmiljøet.

Informantene våre fra kommunen mente imidlertid at det blir for enkelt å ensidig
legge skylden på skjønnsutøvelsen hos ansatte NAV i akutte tilfeller.
Hovedproblemet er at de stort sett ikke har forsvarlige løsninger til rådighet.
Løsningene må nærmest skapes fra sak til sak:

”NAV bruker atskillig tid og ressurser på å finne akuttbolig. Det er så vanskelig når
det er så få plasser ” (Ansatt på Helse – og velferdskontor).

Det blir påpekt at de løsningene en klarer å finne snarere bidrar til å øke
ungdommenes problemer i mange tilfeller i stedet for å forhindre ytterligere
utglidning:

”Det er jo det vi helst vil unngå, ikke sant, at du putter dem der du … der den dråpen
er som skal til for at begeret flyter over…” (Ansatt på Helse - og velferdskontor).

Løsningen kan for eksempel bli henvisning til tilbud som egentlig er beregnet på en
gruppe av voksne og mer langtkomne rusmisbrukere:

”Kommunen har ikke akuttboliger. Vi har Krise Natt på Carl Johan, men skal vi sende
ungdommer dit, da? (…)18- åringer sammen med gammel - karene ...? ” (Ansatt på
helse - og velferdskontor).

Selv om sammensetningen av beboergruppene innenfor lavterskel rustilbud er i
stadig endring (Berg og Karm Møller 2003) er det nærliggende å konkludere at det
allmenne krisetilbudet ved Kong Carl Johans Stiftelse25 ikke burde være den første
muligheten en tenker på når det gjelder ungdom i aldersgruppa 18 - 23 år.

25 http://www.bing.com/search?q=Kong+Carl+Johans+arbeidsstiftelse+bolig & src=IE-SearchBox &
Form=IE8SRC
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Når det er mangel på forsvarlige akutt - tilbud som er tilpasset den aktuelle
aldersgruppa skal det godt gjøres å finne alternative kreative løsninger for å oppfylle
lovverkets overordnede målsettinger i akuttsituasjoner. Hotell og den type løsninger
blir som regel for dyrt for brukerne, og dyrt for kommunen. En har derfor tidligere
brukt profesjonelle private utleiere i en viss utstrekning. Overforbruk av private
aktørers velvilje har imidlertid blitt et problem:

” De slår jo hånda av oss (her NAV) etter hvert, for vi har hatt perioder, vi, hvor vi ikke
har funnet noe (akuttboliger), for bare vi har sagt hvor vi har ringt fra så har de lagt
på, for de har hatt dårlige erfaringer med sosialklienter, ikke sant? ”

Både eiere av campingplasser og private utleieselskaper hører likevel med til dem en
blir nødt til å henvise til og prøve å få til et samarbeid med når en ikke finner annen
egnet akuttbolig for ungdommer. Dette kan være ungdommer som både kan ha
omfattende rusproblemer, være psykisk syke eller ha problemer på begge disse
områdene:

”Ofte er de for syke for Carl Johan, eller passer ikke for Carl Johan, eller for det
kvinnetiltaket. (…). Da setter vi dem på en campingplass. Og da er det greit at de får
ferdes utpå der, blant unger og familier og det meste... uten tilsyn: Det synes jeg er
helt … men nå har vi jo et kjempegodt samarbeid med campingplassen, der han som
eier campingplassen faktisk har fungert litt som en husvert (…). Han tåler en støyt,
tåler at folk hever stemmen, tåler at folk sitter og raver litt nedi strandkanten… har
stort rom for sånne ting. Vi har noen sånne løsninger som vi har bygd oss opp etter
hvert, kan du si. Men det er paradoksalt at de sykeste, de plasserer vi på en
campingplass. Kanskje ikke de sykeste da, men de som ikke har noe akutt tiltak.”
(Ansatt ved helse – og velferdskontor).

Som antydet i det sitatet ovenfor kan det også være snakk om forsvarlighet overfor
tredje part i forbindelse med bruk av ulike akuttløsninger i en del tilfeller.

Mangelen på gode og trygge nok midlertidige løsninger for de ungdommene som for
så vidt er prioritert for kommunal leiebolig men som må vente lenge på tildeling, er et
annet problem som ble nevnt av informanter i vår studie, både deltakere i SAMUR og
representanter for forvaltningen. Problemet med lang ventetid ser ut til å være et
vanlig problem rundt omkring i kommunene (Riksrevisjonen 2008). En ventetid på 15
mnd lå til grunn for Trondheim bystyrets revidering av retningslinjer for tildeling av
bolig i desember 2011.

En deltaker i SAMUR ble prioritert for bolig fordi vedkommende skulle inn til et 3
måneders behandlingsopphold under tvang i institusjon:

”Og så sa de (Helse - og Velferdskontoret sannsynligvis) at den dagen jeg kom ut fra
institusjon så skulle jeg komme ned til NAV, og fylle ut skjema til krisebolig, så skulle
jeg få det (…) Jeg var jo der (i institusjonen) en måned lenger også… sånn at de
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skulle få lenger tid, da, til å ordne… fordi de ikke hadde klart å ordne det etter 3
mnd… ”

Deltakeren manglet ved utskriving fra institusjonen fortsatt bolig og henvendte seg til
mottaket i NAV slik vedkommende var oppfordret til fra Helse – og velferdstjenesten,
men fikk avslag på akuttbolig:

”De mente at jeg hadde nok penger i måneden til å bruke 5000 på å sjekke inn på
hotell eller klare meg sjøl, da. De mente jeg hadde spart meg opp nok penger mens
jeg var på institusjon. Men grunnen til at jeg gadd å være der var at jeg hadde blitt
lovt en plass å bo, da” (…).

Hvis en kun ser på lovteksten i Lov om sosiale tjenester i NAV synes det ikke å være
noe direkte lovstridig ved NAVs handling her. Premissene i lovverket er at hjelp til
akutt bolig er ment for dem som ikke er i stand til det selv. Forutsatt at det her dreide
seg om avkortet inntekt ved opphold i institusjon, er det imidlertid grunn til å spørre
seg hvor langt en i en slik situasjon kunne ha kommet med de lommepengene en evt.
kunne ha spart under institusjonsoppholdet. Det er få overnattingstilbud som er i
lavprisklassen og som likevel er forsvarlige for så vidt unge mennesker. Generelt
gjelder at hvis ungdommer blir overlatt ansvaret for å skaffe midlertidig bolig kan
resultatet bli at svært farlige løsninger kommer til å bli valgt (Skott – Myhre, Raby et
al.2008).

På tidspunktet for det nevnte intervjuet var det for øvrig gått mange uker etter
utskriving fra institusjon. Deltakeren, som hadde klart å holde seg rusfri etter
institusjonsoppholdet ventet fortsatt på den kommunale boligen. Vedkommende
hadde valgt en midlertidig løsning som ble beskrevet som lite holdbar. Den konkrete
deltakeren hadde heldigvis SAMUR å støtte seg til i den usikre situasjonen, men en
kan spørre seg hvor realistisk det generelt er å klare å holde seg rusfri over tid i en
slik situasjon.

For å oppsummere: Når det gjelder akuttløsninger har vi etter alt å dømme med en
virkelighet å gjøre der løsningene kanskje kan kalles kreative men ikke spesielt
forsvarlige med tanke på at det dreier seg om ungdom i sterk krise. Dette synes å stå
i sterk motstrid til intensjonene i Lov om sosiale tjenester i NAV
(Arbeidsdepartementet 2009). Loven har en allmenn bestemmelse i § 4 om at
tjenestene skal være forsvarlige. Det forplikter. Veilederen for kvalitetskrav (op cit)
ved bruk av bestemmelsene av sosialtjenesteloven forutsetter dessuten at forsøk på
å finne et permanent botilbud skal igangsettes umiddelbart. Eventuelt skal
reetablering i eksisterende bolig også forsøkes så sant det er mulig, og en skal i
tillegg sikre seg oversikt om hvordan det går gjennom oppfølgingssamtaler med
brukerne. Det står ingen steder at dette ikke gjelder i situasjoner der
rusmiddelmisbruk er involvert, selv om en kanskje aner at de akutte
boligsituasjonene som rusmiddelmisbrukere kommer opp i blir fortolket som mer
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selvforskyldt, enn når brann osv. er årsak til det akutte boligbehovet. Dette har vi ikke
hatt anledning til å gå nærmere inn i, så det blir stående som en type undring.

Eksemplene i dette avsnittet tyder på at det er langt igjen til å realisere de nasjonale
målsettingene fordi det ser ut til å oppstå en negativ sirkularitet på området som er
relativt paradoksal: Mangel på boliger fører til lang ventetid som igjen fører til at en
får behov for akutte eller midlertidige løsninger. Disse behovene kan en imidlertid
ikke imøtekomme på tilfredsstillende vis. I neste tur oppstår et økt press på bruk av
enda mindre tilfredsstillende midlertidige løsninger enn dem en vil prøve å unngå.
Det er lite som tyder på at kommuner generelt gjør nok for å bryte denne
sirkulariteten. Riksrevisjonen (2008) nevner for eksempel at vanlig praksis når et
akutt boligbehov oppstår er at en nøyer seg med å skaffe akutt tilbud i slike
situasjoner, og tenker ikke lenger fram. Når det gjelder rusmisbrukeres boligbehov i
Trondheim kommune spesielt er det tidligere oppsummert at det satses for lite
innenfor tjenesteapparatet på å se boligsosiale enkeltframstøt i forhold til den
enkeltes videre boligkarriere (Berg og Karm Møller 2003). Ting kan ha endret seg
noe etter 2003, men vårt inntrykk er at slike endringer i så fall ikke er spesielt
fremtredende.

Konklusjonen blir at mye unødig ressursbruk sannsynligvis inngår i det skisserte
kretsløpet. Dette er ressurser som kunne vært brukt til å etablere gode boligløsninger
på et tidligere tidspunkt, og på å få til bedre kvalitet på akuttløsningene.
Akuttløsninger er neppe til å unngå. De representerer en forutsigbar uforutsigbarhet.
Spørsmålet er mer hvor kortvarige og fremoverrettet en kan klare å få dem.

Det synes å være et stort behov for å opprette et eller flere fremtidsrettede akutttilbud
som er tilpasset unge i de livssituasjonene som SAMURs deltakere representerer og
som er bare for deres aldersgruppe.

3.8.2: Utfordringer for deltakerne ved private leieforhold

Det er nevnt i kommunens boligprogram (Trondheim kommune 2011) at det ofte kan
være et urimelig stort gap mellom reelt prisnivå både i kommunale og private
leieboliger og det en kan få i økonomisk støtte til bolig fra forvaltningen. Blant dem
som deltar i SAMUR er det de som er avhengig av økonomisk sosialhjelp etter Lov
om sosiale tjenester i NAV (Arbeidsdepartementet 2009) som er aller mest utsatt. De
må følge gjeldende satser i Trondheim kommune. Erfaringene er at med slik støtte
som utgangspunkt blir de fleste leilighetene som er i omløp for dyre for deltakerne i
SAMUR. Som nevnt under et annet punkt kan også det faktum at satsene for
bostøtte fra Husbanken er lave, sett i forhold til prisnivået, redusere deltakernes
mulighet til å skaffe seg leiebolig.
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Tabell 4: Opplysninger fra firmaet Utleiemegleren – Trondheimskontoret - som viser
prisnivået i Sør- Trøndelag pr. januar 2012.

1 roms:

Maks:

kr 8 500

Snitt:

kr 6 392

Min:

kr 3 750

Antall:

19

2 roms: kr 13 000 kr 9 081 kr 5 000 138

3 roms: kr 16 510 kr 11 709 kr 6 500 119

Tabell 4 viser antall leiligheter som Utleiemegleren disponerer og hvordan husleie
varierer med boligstørrelse i bystrøk som Trondheim og Stjørdal. Disse
opplysningene fra Utleiemegleren kan i alle fall gi et visst innblikk i prisnivået. Som
det går fram, er det bare 19 1- roms leiligheter på den delen av markedet som dette
firmaet rår over. Med en snittpris på over 6000 kroner for en 1-roms leilighet, så er
det få boenheter på markedet som ligger innenfor den priskategorien som kommunen
kan dekke for personer uten annen inntekt. Standarden er på 3.910 pluss strøm for
unge enslige under 25 år og gjelder bare for boliger i kategorien ”hybel eller
kollektivlignende boforhold ”. Tabellen nedenfor viser priser på kommunale boliger
etter den beregningsmodellen som ble vedtatt i 2009.

Tabell 5: Oversikt over gjennomsnittspris i kommunale boliger i Trondheim etter
beliggenhet når alle boliger er priset etter ny beregningsmodell for husleie

Antall rom

1 2 3 4

Øst 5292 6764 7804 8640

Syd 4084 5795 7089 8577

Sentrum 4623 6518 7390 8094

Øst Ytre 3692 5902 7707

Vest 4813 6560 7593 8698

Vest Ytre 2608 5350 5562 8447

(Kilde: Trondheim Eiendom)

Tabell 5 er en indikator på hvor i Trondheim det er mest sannsynlig at en finner en
leilighet med husleie som tilsvarer den aktuelle prisstandarden på 3.910. Tabellen
sier imidlertid ingen ting om hvor mange leiligheter som prismessig tilsvarer denne
standarden innenfor de aktuelle bydelene, og en vet heller ingenting ut fra tabellen
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om de rimeligste leilighetene omfattes av definisjonen ”hybel eller kollektivlignende
forhold”.

Det er kanskje verd å merke seg at det er begrepet ”standard” som er brukt og ikke
”maksimum pris”. Sannsynligvis er standardene tenkt å være antydende eller
veiledende, ikke bindende. Både de ansatte i SAMUR og andre ansatte i kommunen
opplyser imidlertid at det kan se ut som om det utøves for lite skjønn ved
anvendelsen av Lov om sosiale tjenester i NAV. En del ansatte i forvaltningen
oppfatter normer og standarder som absolutte. I så fall er observasjonene helt i tråd
med funn i en rapport fra Helsetilsynet (2011) som konkluderer med at praksiser i de
kommunene en så langt hadde ført tilsyn i ofte brøt med intensjonene i loven. Avslag
blir gitt uten at søkerens situasjon er kartlagt og uten at nødvendig dokumentasjon for
å opplyse saken er innhentet. Mangler ved organiseringen øker iflg. Helsetilsynet
sannsynligheten for at problemene til en utsatt og sårbar brukergruppe øker. Berg og
Karm Møller (2003) viser også til at det kan være sprik mellom formelle regler og
skjønnsutøvelse. Utfordringen er iflg. disse forfatterne ”å finne lçsninger der ingen
lçsninger finnes”, noe som kan tjene som en dekkende beskrivelse av hva bruk av
sosialfaglig skjønn vil si.

For de av SAMURs deltakere som kan tenkes å klare seg på det private markedet
blir det å komme i betraktning for bostøtte fra Husbanken og andre elementer i
Husbankens virkemiddelpakke på denne bakgrunnen svært viktig.

Som nevnt under et tidligere avsnitt, er den lange saksbehandlingstiden for å få
utløst depositum en annen vanskelighet som de deltakerne i SAMURs som prøver å
leie en privat bolig støter på. Folk på boligjakt byr i dagens situasjon ikke bare på
eierboliger, men også på leieboliger, og det later til å være mange på hver visning og
relativt mange betalingssterke på markedet som kan gi tilsagn med det samme.
Boliger står erfaringsmessig aldri tomme. Dette skaper problemer for SAMURs
deltakere som nesten kan virke uoverkommelige til tider:

”Folk er på visning, men så er det jo ikke sånn at (deltakerne kan si) at ”Jo jeg vil ha
den, men jeg må vente en måned med å flytte inn, for (først da) har jeg fått ordnet alt
det praktiske”. (Ansatt i SAMUR).

Dette er en situasjon som ser ut til å være relativ ny:

”Så ille som det er i Trondheim nå – det handler også om det private markedet –
mangel på boliger. Det er de her (deltakerne i SAMUR) som er mest skadelidende
(…) Det er ikke uvanlig at det er 60 stk på visning i dag, altså.” (Ansatt i SAMUR).

Det er heller ikke alle husverter som godtar garanti for depositum fra NAV, selv om
søknaden om garanti skulle bli avgjort i rimelig tid. Det gjelder etter det våre
informanter har erfart blant annet de større utleieaktørene, som frykter at
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atferdsproblemer hos personer som mottar støtte fra NAV forsterkes i større
boligkompleks.

I tilknytning til de problemene det for noen i SAMURs målgruppe kan være med å
holde på en leilighet, enten den er skaffet på det private markedet eller eies av
kommunen, har det også vært et problem å få til såkalt ”transport”, som vil si trekk i
offentlige ytelser mot overføring av husleiebetaling til husvert. NAV praktiserer ikke
slik transport, ofte med negative følger for de SAMUR - deltakerne som har vært i
aktiv rus og derfor i midlertidig ute av stand til å følge opp økonomiske forpliktelser.
Denne deltakeren mistet for eksempel en kommunal bolig han var svært fornøyd med
fordi han ikke oppnådde å få til noen trekkordning og dermed ikke klarte å følge opp
betaling av husleia:

”Jeg gikk og spurte om det fra første dag (...). Jeg sa til dem at jeg ville slite med å
betale det (husleia), og at det var bedre at de kunne trekke det rett fra de pengene
jeg får. Det ville de ikke gjçre.”

Deltakeren var imidlertid usikker på om det var noe NAV ikke ville eller ikke kunne
gjøre. Det viser seg at det var noe NAV ikke kunne gjøre. Problemet med såkalt
”transport” har oppstått på grunn av forhold i betalingssystemet. Det forutsettes i det
nye Boligprogrammet (Trondheim kommune 2011) at det skal ryddes opp i
muligheten til transport, men det gjelder bostøtte og ikke andre ytelser. De vanskene
som har eksistert med å få til transport kan betraktes som et tegn på relativt usynlige
men likevel viktige forskjeller på ”folk flest” og folk som er vanskeligstilt på
boligmarkedet. De fleste av oss er avhengig av faste trekk fra lønnen til boutgifter og
andre faste utgifter for å holde orden på økonomien, men vi er gjennomgående i en
situasjon der dette ikke er noe problem å få til.

Det eksemplet som er nevnt under avsnittet om bostøtte og som illustrerer de
praktisk - økonomiske problemene ved å dele leiligheter hører også med til
komplekset av vanskeligheter som er knyttet til privat leie. Vi går ikke nærmere inn
på dette i denne sammenhengen.

3.8.3: Strukturelle forh old og kollektive virkemidler av betydning for kommunen

Trondheim kommune er ikke alene om å mangle egnede boliger. Denne mangelen
viste seg for eksempel å være en fellesnevner blant kommunene da den nasjonale
strategien ”På vei til egen bolig” ble evaluert (Dyb, Helgesen m.fl. 2008). I følge en
studie gjennomført av Riksrevisjonen (2008) manglet hele 76 prosent av kommunene
på undersøkelsestidspunktet boliger som egnet seg for personer med rus - og
psykiatriproblemer.

Bostedsløshet må sees i sammenheng med mer overordnede endringer i samfunnet.
Bostedsløshet er et økende internasjonalt problem. Selv stater med et godt utviklet
velferdsystem og høy levestandard er rammet av det. Fenomenet er som nevnt
knyttet til faktorer som demografiske endringer, urbanisering, endringer i
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familiestruktur og til den globale økonomien (Kõre, Kiik et al.2006). Særlig
utbyggingstakten på boligområdet synes å være prisgitt svingninger i
verdensøkonomien, noe som gjør det nødvendig å se på globale og strukturelle
forklaringer på bostedsløshet og ikke ensidig på individuelle forklaringsmodeller som
det ofte er en tendens til (op cit). Den norske sosialdemokratiske eiermodellen og
visjonen om at alle skal bo trygt og godt (Annaniassen 2006) stiller store krav til at
uforutsigbarheten i økonomien temmes gjennom visse reguleringer. St. meld 23:
2003 - 2004 stiller opp en hel rekke eksempler på såkalte kollektive virkemidler for at
et at boligmarkedet skal bli både velfungerende og forutsigbart. Med til kollektive
virkemidler regner Dyb, Helgesen mfl. (2008) også reguleringsplaner, planer for
hvordan bosettingsmønsteret til vanskeligstilte skal være og økonomiske virkemidler
rettet inn mot spesifikke grupper.

Imidlertid har nettopp problemene med å regulere markedet ved hjelp av offentlige
tiltak gitt økt grunn til bekymring i befolkningen på grunn av visse uheldige praktiske
utslag. Fenomenet fått mye oppmerksomhet i media den siste tiden. Et eksempel på
problemer med regulering av markedsmekanismene er Finanstilsynets heving av
egenadelen for å få lån i kommune eller vanlig bank. Dette skaper
etableringsproblemer for mange unge, og ikke bare for dem som er særlig
vanskeligstilte. Representanter for finanstilsynet har imidlertid uttalt til media at det
ikke er deres oppgave å ta hensyn til at sosiale forskjeller dermed øker (Sved 2011).

Samspillet mellom prisstigning på boliger, påfølgende reduksjon i mulighetene til å ta
opp lån, svakere kjøpemarked, mindre boligbygging, mindre sysselsetting osv. er
komplekst og den onde sirkelen ikke enkel å bryte. Befolkningsvekst, endringer i
alderssammensettingen, med den følgen at det både er flere eldre enn før og flere i
etableringsfasen osv., er også faktorer som øker presset på boligmarkedet og
dermed prisveksten (Lynum 2011).

Det synes å være allmenn enighet om at graden av boligutbygging i en kommune er
viktig for i hvilken grad en kan forebygge boligsosiale problemer og forverring av
rusproblematikk, fordi det blir sterk prisvekst på boliger når det er lite fart i
boligbyggingen (se for eksempel Langsether, Hansen m.fl. 2008). Når det som i
Trondheim blir knapphet på den type leiligheter som er mest attraktive for de
pengesterke av kommunens innbyggere som flytter fra store eneboliger, øker presset
på det disse aktørene ser som nestbeste boligløsninger. I sin tur forplanter dette seg
nedover i markedet.

Bemerkningen fra en deltaker i SAMUR om at det er studentene som presser opp
boligprisene i Trondheim har absolutt noe for seg, selv om dette er et trekk blant flere
i det store bildet. Politikken bystyret har vedtatt gjennom boligprogrammet
(Trondheim kommune 2011) går blant annet ut på å minske presset på boligene fra
dem som har andre muligheter. Blant annet antyder programmet at det bør bygges
flere studentboliger.
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I de fleste kildene som er referert ovenfor hevdes det at det på litt lenger sikt vil bli
ferdigstilt flere boliger. Kapasiteten vil dermed øke og muligheten til prisutflating eller
nedgang vil bli utvidet. Likevel er det i henhold til de samme referansene det som
skjer i Euroområdet og utviklingen av renten som kanskje er mest avgjørende. Det er
derfor mange usikkerhetsfaktorer som gjør det vanskelig å forutse utviklingen på
boligmarkedet framover. Det er imidlertid understreket i en rekke politiske
dokumenter og forskningsrapporter at kollektive virkemidler av den typen Dyb,
Helgesen m.fl. (2008) nevner, må sees mer i sammenheng med hverandre og i
sammenheng med utslagene på individnivå.

3.9: Samhandlings -og systemutfordringer i forhold til SAMURs
målgruppe

3.9.1: Rammebetingelsene for samhandling i kommunen

Gjennom en rekke bestemmelser er kommunen forpliktet til helhetstekning og
helhetlig praksis på områder som er viktige for ungdom som mangler trygg og god
bolig. Helhetlige tilnærminger er også nevnt som en forutsetning for forsvarlig utøving
av velferdstjenestene. Paragraf 13 i Lov om sosiale tjenester i NAV
(Arbeidsdepartementet 2009) fastslår dessuten at kommunen gjennom arbeids - og
velferdsforvaltningen skal medvirke til at sosiale hensyn blir ivaretatt også av andre
offentlige organer når det har betydning for oppnåelse av formålet med loven. Det er
her nærliggende å tenke på nødvendigheten av å se bolig i sammenheng med arbeid
og aktivitet. De eksemplene vi har presentert i forrige avsnitt, som dreier seg om så
vidt basale livsnødvendigheter for deltakerne i SAMUR som støtte til husleie,
depositum, botilbud i akuttsituasjoner osv. viser at det fortsatt er et stykke igjen til at
de oppgavene kommunen har på det boligsosiale området gjennomføres så
koordinert og rasjonelt som forutsatt i kommunens planverk. Det er grunn til å anta at
det mangler reell samhandling.

Til tross for at samhandling mellom det boligsosiale feltet og andre
virksomhetsområder på sosial – og helsefeltet virker ganske innlysende i
utgangspunktet, er sosial boligpolitikk bare i beskjeden grad omtalt i forbindelse med
Samhandlings - reformen (Gautun og Grønningsæther 2012). Dette kan eventuelt
tolkes som et signal om at boligsosialt arbeid generelt sett har lav status i samfunnet i
forhold til andre helse – og velferdsgoder, noe forskningslitteratur også bekrefter.
Nedtoningen av boligsosiale aspekter i Samhandlingsreformen kan imidlertid også
være et tegn på at det lett blir en isolert aktivitet i forholdsvis til det som vanligvis
inngår i helsebegrepet. Samhandlingsreformen fremstår på mange måter som en
typisk helsereform. Uansett er god samhandling en betingelse for at de unge som
inngår i målgruppa til SAMUR skal bli reelle aktører på boligmarkedet.

Hva vil så samhandling si? Samfunnsdelen i Trondheim kommunes kommuneplan
(2010) definerer samhandling som ”evnen til oppgavefordeling seg imellom for å nå
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et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og
rasjonell måte.” Kommunen ønsker å legge en slik definisjon til grunn for arbeidet
med å få til mer helhetlig tenkning og rasjonell bruk av ressurser i organisasjonen.

Imidlertid synes definisjonen å være uttrykk for en litt ensidig forståelse av hva det vil
si å samhandle. For eksempel er begreper som ”koordinert” og ”rasjonell” brukt. Hvis
definisjonen til Rambøll Management Consulting (2012) av samhandling skal legges
til grunn, er det snarere samordning og samarbeid kommunen har definert enn
samhandling. Da erfaringer viser at det ikke ensidig er organisatoriske grep som skal
til for å gjøre et kvalifisert arbeid overfor vanskeligstilte på boligmarkedet, fremhever
Rambøll nødvendigheten av å skille begrepet samhandling fra begrepene
samordning og samarbeid. For det første må brukerens behov være det som avgjør
hvordan en samhandler. Dessuten er forutsetningene for å jobbe rasjonelt ofte
relasjonelle. En må skape nære relasjoner og gjensidig tillit mellom personer for å
kunne samhandle effektivt.

For å forklare hva forskjellen mellom samhandling på den ene side og samordning og
samarbeid på den andre, bruker Rambøll metaforene jazzimproviasjon og stafett.
Begge er nødvendige ingredienser i god samhandling. Deltakelse i en stafett
forutsetter at deltakerne ”tvinges” til å koordinere handlingene etter hverandre. Den
som skal motta stafettpinnen i en veksling har ikke tid til å sjekke om den som
avleverer stafettpinnen virkelig har den med seg. En må stole på at vedkommende
gjør som spillets regler foreskriver. Jazzimprovisasjonen på sin side er et bilde på
fleksibilitet og uforutsigbarhet innenfor visse forutsigbare rammer. Både solospill og
samklang er mulig uten at noen av delene blir ”feil”.

Følgeforskningen av prosjektet TIUR (Tronvoll og Pedersen 2009), synliggjorde at
det i liten grad forelå den type samhandling innad i kommunen som var egnet til
hjelpe unge rusmiddelavhengige ut av problemene. Ønsket om en mer effektiv
samhandlingsutvikling med og omkring målgruppa førte til at det ble søkt midler for å
styrke denne. SAMUR er et resultat av de midlene som ble innvilget til formålet fra
Samarbeidsorgan for Effektiv Samhandlingsutvikling (ESAU). Prosessen som førte
fram til dette er omtalt i et bokkapittel om aksjonsforskning (Pedersen og Tronvoll
2011).

Rambøll Management Consulting (2012) nevner at det er vanlig å se på
samhandlingsutfordringer på to nivåer: Et nivå dreier seg om organisasjonen som
helhet og ledelsen. Det andre nivået er utøvernivået. Vi har stort sett identifisert trekk
ved samhandling som foregår på utøvernivået.

Trondheim kommune har valgt en utfordrende organisasjonsmodell som etter alt å
dømme er ment å fremme samhandling på utøvernivået, men som ser ut til å ha hatt
motsatt virkning på noen punkter som er viktige for SAMURs målgruppe. Bl.a. er det
oppsummert at det skjer en fragmentering av kompetanse på sosial - og
velferdsområdet (Nilsen 2011) som får konsekvenser i boligsosiale sammenhenger.
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Det ser for eksempel ut til å eksistere en litt uoverstigelig skillelinje mellom NAV og
Helse - og velferdskontorene. Det er tidkrevende for de ansatte å prøve å bygge bro
over skillelinjene og det stiller store krav til koordineringsevnen (op cit).

Siden noen boligsosiale oppgaver hører til i NAV, så som ytelser etter
sosialtjenestelovgivningen og tildeling av akuttbolig, mens andre oppgaver, så som
vurdering av mer permanente boligbehov, behandling av boligsøknader i første
instans og bestilling av oppfølging i bolig hører til innenfor Helse - og velferd, er det
vanskelig å arbeide helhetlig med den enkeltes boligbehov. Muligheter for sømløs
informasjonsflyt mellom delene av tjenesteapparatet ser ikke ut til å være tilstede.
Dertil kommer at den kompetansen som før var samlet innenfor en egen boligenhet
nå er spredt på bydelene.

En organisasjonsmodell som medfører oppsplitting kan lett føre til at ansatte blir
påpasselige med å ikke overskride eget ansvarsområde. SAMUR ung hadde for
eksempel ønsket at mange flere i forvaltningen for voksne (NAV og Helse - og
velferdskontorene) hadde hatt fokus på løsninger framfor å trekke frem hva de ikke
har ansvar for i møtet med den unge brukeren.

Det har i tidligere forskning innenfor kommunen blitt konkludert at det også er stor
avstand mellom aktørene i henholdsvis bestiller - og utførerleddet innad i Helse - og
velferdskontorene (Thorisdottir og Laupstad 2005). Eventuelt er bestiller - utfører -
modellen en organisasjonsform som i stçrre grad har ”satt seg” de aller siste årene.
Innenfor Barne- og familietjenesten ser en i alle fall ut til å ha fått til et fruktbart
samarbeid på tvers av dette skillet.

Den helheten som generelt etterspørres både av deltakere i SAMUR og de ansatt
der, er det sannsynligvis enklere å få til i mindre kommuner, så som Malvik (Dyrkorn,
Flessen m.fl.2012) og innenfor de enkelte Offentlige Service - kontorene i Trondheim,
slik som i Østbyen bydel (Bendheim 2009, Langseth 2011).

Denne rapporten har ikke tatt mål av seg til å gi noe uttømmende bilde av
samhandling og samhandlingsutfordringer i Trondheim kommune omkring målgruppa
i SAMUR. Rapporten må på dette punktet heller leses som et forsøk på å antyde
noen tendenser på bakgrunn av et relativt fragmentert forsøk på å få innblikk i
fenomenet. Samtidig er det mye av det vi har identifisert som sammenfaller med
beskrivelser av forhold i kommunene generelt (se for eksempel Magnus og
Thorshaug 2009). Vi kan derfor konkludere at vi sannsynligvis har fanget opp noen
av de vesentligste utfordringene.
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3.9.2: De viktigste generelle samhandlingsutfordringene omkring SAMUR –
deltakeres boligsosiale behov

Fragmentert innsats i forvaltningen omkring boligsosiale behov rammer både
ungdommer som befinner seg i overgangen barn - voksen og som dermed er
SAMUR ung sitt ansvarsområde, ungdommer som ikke har blitt fanget opp av noe
hjelpeapparat tidligere og som dermed er potensielle deltakere hos SAMUR ung og
SAMUR voksen, og de unge voksne som deltar i SAMUR voksen. De tre gruppene
har imidlertid noe ulike utfordringer i forhold til fragmenteringstendensene i
tjenesteapparatet når det gjelder boligsosial innsats.

Forhold som ut fra vårt materiale først og fremst synes å hemme en helhetlig
tilnærming både innen SAMUR og mellom SAMUR og de mest sentrale
samarbeidspartnerne deres er:

� Fragmenterte tjenester, f.eks. gap mellom barnevernstjenestene og
forvaltningen for voksne og NAV og Helse- og velferdskontorene -
organisatorisk og kompetansemessig

� Mangel på mottaksfunksjoner som er tilpasset ungdom ved de offentlige
servicekontorene

� Mangel på administrative ordninger som kan utløse midler raskt i forbindelse
med forsøk på boligetablering, ikke minst på det private boligmarkedet

� Mangelfull utnyttelse av samarbeidsmuligheter i forbindelse med
boligsøknader

� Liten innsikt i hverandres arbeidsstiler og kompetanse - og
myndighetsområder

3.9.3: Samarbeidsu tfordringer sett fra deltakere i SAMUR sitt perspektiv

Utfordringene for SAMUR ung – deltakerne, hvis de fortsatt har et hjelpe - og
oppfølgingsbehov ut over fylte 18 år, er først og fremst å oppnå et meningsfylt
samarbeid med forvaltningen for voksne. De skal settes i stand til å bli selvstendige
aktører, men har en del å lære og erfare før de oppnår status som helt selvstendige
boligaktører. Hovedanbefalingen i relevant litteratur når det gjelder den typiske
SAMUR - ung deltakeren er at en prøver å utnytte muligheten i lovverket til forlenget
barnevernsvedtak (Iversen og Skårstad Storhaug 2008, Kristofersen 2009). Dette er
en anbefaling de fagfolkene vi har vært i kontakt med under følgeforskningen støtter
opp om. Iversen og Skårstad Storhaug (op cit) fremhever imidlertid at et formelt
ettervernstilbud for tidligere barnevernsbarn ikke er alfa og omega. Det tilbudet om
økonomisk og praktisk hjelp som de unge uansett kan få gjennom Helse - og
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velferdsforvaltningen kan representere en god mulighet til kontinuitet og styrkende
relasjoner hvis muligheten blir brukt rett.

En god del kvalifisert arbeid blir etter det flere av våre informanter har opplyst da
også lagt ned fra Helse- og velferdskontorene i forhold til barnevernsbarn med
sammensatte problemer som nettopp er blitt myndige. Etter det som har kommet
frem under følgeforskningen å dømme, synes det imidlertid nødvendig å samkjøre
tjenestene ytterligere. En type situasjon der sømløsheten ikke synes å være på
plass er for eksempel når 18 - åringer går over fra oppfølging i regi av Barn - og
Familietjenesten i én bydel til Helse og velferdsforvaltningen i en annen bydel og
dermed må forholde seg til to bydeler samtidig. Dette kan bli resultatet i en del tilfeller
av flytting fra opprinnelig bolig til annen bolig innen kommunen. Ikke alle bydeler er
imidlertid like restriktive i forhold til hovedregelen om at en skal motta tjenester i den
delen av kommunen som en bor i fra dag en etter flytting.

Det å få kontakt med ungdommene i SAMUR ung på deres premisser og væremåte
synes å være en annen type utfordring. Forvaltningen for voksne forventer i
utgangspunktet at også brukerne oppfçrer seg ”voksent”. Det synes å være et
inntrykk blant fagfolk som jobber med ungdommer der ungdommer lever livene sine
at rådende prioriteringer og praksiser i forvaltningen for voksne ofte ikke tar hensyn
verken til den umodenheten som tross alt preger mange unge på startstreken til
voksentilværelsen eller til den ambivalensen i forhold til rusmisbruk som er
karakteristisk for ungdommer i SAMURs målgruppe. I en av fokusgruppene under
følgeforskningen ble dette forholdet beskrevet slik:

”mens Barn- og familietjenesten springer etter ungdommen, springer ikke Helse - og
Velferdskontorene i det hele tatt”.

Av en eller annen grunn ser det ut som det kommer ”brått på” forvaltningen for
voksen at ungdom med sammensatte problemer og som har stått under barnevernet
trenger langsiktig oppfølging for å mestre voksentilværelsen, så som å beholde en
bolig eller å etablere seg i en bolig. Forskning på området viser at planmessig
tilnærming til ungdommer som kommer fra barnevernet synes å være mangelvare så
å si over alt. I en svensk rundspørring kom det for eksempel frem at det var svært få
lokale svenske myndigheter blant 111 intervjuede som hadde laget rutiner eller
programmer for overgangen fra barnevern med vedtak om hjelpetiltak til en
voksentilværelse uten vedtak om tiltak (Höjer og Sjöblom 2011). Siden problemet
synes å være så vidt universelt, har noen forskere sett nærmere på om det kan ha
mer grunnleggende syn på overgangen barn - voksen å gjøre.

I den forbindelse har det kommet fram at ansatte i sosial - og velferdsforvaltningen
ofte har forestillinger om voksentilværelsen som en lineær og autonom tilværelse,
uten de krumspring som i realiteten forekommer i overgangsfasen barn-voksen og
også seinere (Höjer og Sjöblom 2011, Goodkind, Schelbe et. al. 2011). Her ser vi en
tydelig gjenspeiling av det fenomenet vi var inne på innledningsvis i rapporten og
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som dreier seg om gapet mellom forventninger knyttet til det juridiske
voksenbegrepet og manglende reell mestring av voksenlivet. Den vektleggingen av
egenansvar og selvhjulpenhet som både ligger til grunn for norske velferdsordninger
og generell norsk boligpolitikk, jfr. St. meld. nr. 23: 2003 - 2004 er med på å forsterke
slike forventninger. Ut fra den rådende tankegangen kan til og med både
kommunale boligtildelere og andre forutsette at ungdommene ønsker å operere
selvstendig. Fordi forventningene om selvstendighet er så sterke, kan også de unge
selv ha en forestilling om linearitet og autonomi som normativt straks en juridisk sett
regnes som voksen. De måler seg både selv i forhold til normen, og andre ser dem
på samme måte, mens realiteten er annerledes. Hjelpe - og oppfølgingsbehov kan
dermed komme til å bli underkommunisert både fra ungdommenes og fra
forvaltningens side.

Imidlertid synes det som om utfordringen med å justere arbeidsstilen etter målgruppa
har blitt tatt alvorlig i økende grad innen Trondheim kommune:

”Vi ser jo at ambulant blir mer fleksibel i måten de tilnærmer seg folk på, og det er det
jo et stort behov for i forhold til den unge gruppa. For du må jo kanskje springe etter
dem en stund fçr du blir kjent med dem, skulle jeg til å si.” (Ansatt på Helse- og
velferdskontor).

For deltakerne i SAMUR voksen kan det se ut som den største samarbeids-
utfordringen er å få andre til å se dem i et mest mulig forebyggende perspektiv. Det
dreier seg om unge som tross alt er relativt ubefestet i sitt rusmisbruk og som
erfaringsmessig profitterer på rehabiliterende innsatser. Det er innenfor denne
aldersgruppa at boligen for alvor skal fungere som et vern mot brå død og annen
skade, samtidig som den skal være en base for rehabilitering. Den andre utfordringen
er å få til helhetlig samhandling omkring den enkelte i forhold til helt konkrete
oppgaver. Det synes å dreie seg om den samme utfordringen som ble identifisert i
TIUR. Som vektlagt tidligere i rapporten, er Wraparound en modell som forutsetter
tett samhandling om planen som den enkelte ungdommen har satt opp for seg. Én
ting er imidlertid å få til tett samhandling i nettverksmøter omkring den enkelte
deltakeren i SAMUR. De som representerer systemet i en slik sammenheng
anstrenger seg formodentlig så langt som råd er for å gjøre det beste ut av
situasjonen. En annen ting er å få de delene av tjenesteapparatet som
fagrepresentantene representerer til å trekke i samme retning på et mer prinsipielt og
permanent plan. Om ikke representanter fra tjenesteapparatet er med i nettverkene
omkring hver ungdom på permanent basis, ser det ut som det er behov for mer
permanent og forutsigbar kontakt mellom SAMUR voksen og de offentlige
servicekontorene i de ulike bydelene, for eksempel gjennom å ha kontaktpersoner på
hvert Helse – og velferdskontor hvis slike ikke finnes.
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Mangelen på samkjøring av de boligsosiale tjenestene og andre tjenester overfor
unge voksne er ikke minst krevende for dem selv. Som en deltaker i SAMUR sa om
hvordan samarbeidet noen ganger ser ut fra brukersiden:

”De er veldig flinke til å sitte på hver sine kontorer uten å gå inn til hverandre”.

Hvis det hadde vært mer samhandling:

”Da slapp jeg nå å gå tilbake hele tida, da … og si det samme hele tida. Det er flere
ganger jeg har måttet komme nedover for å skrive under på nye papirer som jeg
egentlig har levert.”

Flere av deltakerne i SAMUR har hatt mye voksenansvar opp gjennom oppveksten
og er vant med å finne ut av ting. Generelt gir de ansatte i SAMUR og
Ungdomsenheten forøvrig likevel inntrykk av at det å takle alle de utfordringene som
følger med et boforhold og forøvrig andre tjenester fra det offentlige, så som det å
lese og forstå vedtak, vite hvor en skal henvende seg, passe på å følge opp frister
osv. er en stor utfordring. Innstillingen hos de ansatte er at det ikke er kontraindisert å
hjelpe ungdommene på gjennom irrgangene i byråkratiet, selv om det er et mål at
ungdommene skal ta utfordringene alene på sikt. En mener de i utgangspunktet har
nok utfordringer å ta tak, slik at en trinnvis mestringsstrategi er det beste her.

De aller fleste deltakerne i SAMUR trenger hjelp på flere områder samtidig. Ansatte i
Helse - og velferdsforvaltningen trekker fram at jo mer omfattende problemer en har,
jo flere er også fagfolkene som er involvert og jo større krav stilles naturlig nok til
samhandling.

3.9.4: Samhandling omkring SAMURs målgruppe innad i de offentlige
servicekontorene

En av de største samhandlingsutfordringene innad i kommunen ser ut til å være å få
til en helhetlig behandling internt i de offentlige service – kontorene. Den nye
organisasjonsmodellen som har oppstått i forbindelse med NAV – reformen ser ut til
å ha medført at en har mistet både vi -følelse og en helhetlig tilnærming til
tiltaksarbeidet:

”… Før kunne vi sitte, vi, og argumentere for tilleggsytelser, opp mot en større plan
som var helhetlig koordinert. Ut fra en tiltaksplan som sier sånn og sånn… der har vi
målet. Skal vi få til det her, må vi gi sånn og sånn ekstra. En av konsekvensene (ved
den nye modellen) blir at en har laget et skille nå mellom sosialhjelpa og resten av de
sosiale tjenestene i kommunen. Før var vi generalister så vi gjorde alt i forhold til de
samme brukerne … tiltak, og innsçkning til rus og gjeldsordning og … det satt vi
med. Nå har alle de oppgavene blitt spredt på flere enheter og de brukerne som har
behov for hjelp til alt dette her de er avhengig av at NAV gjør sin jobb og utførerne
sine.” (Ansatt på Helse – og velferdskontor i Trondheim kommune).
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Selv om flere informanter mener at muligheten til helhetlig tilnærming til dels har gått
tapt gjennom kommunens organisering den nye arbeids – og velferdsorganiseringen
er det imidlertid ikke åpenbart at ”alt var bedre fçr”:

”Vi hadde akuttbolig – forvaltningen her (Helse og velferdskontoret) før (NAV -)loven
kom, vi. Faglig sett hadde vi villet fortsatt å ha det… for vi hadde da en mer samlet
boligforvaltning, ikke sant? Men det er en kjempesvær jobb, så sånn sett så er det jo
greit…” (Ansatt på Helse – og velferdskontor).

Uansett synes det å være en trend at de virkemidlene kommunen rår over
(kommunale og statlige) og som er viktige for at ungdommer i SAMURs målgruppe
skal kunne komme inn på det kommunale og private boligmarkedet ikke blir sett i
forhold til de overordnede målsettingene knyttet til hver enkelt. En har for eksempel
ikke noe så grunnleggende for en helhetlig tilnærming som tilgang på hverandres
datasystemer:

”Vi har ikke det samme datasystemet en gang, ikke sant? De (NAV) sitter med Arena
vi sitter med Gerica. Egentlig skal vi ha samtykke for å snakke sammen. De i NAV
har ikke mulighet til å undersøke hva som blir gjort ellers i verden i forhold til den
samme brukeren, de har ikke tilgang på den større planen, de har ikke innsyn i om
brukeren møter opp til avtalene sine i oppfølgingstjenesten. For at vi skal kunne gjøre
en god jobb så må vi holde hverandre oppdatert i felles saker, ikke sant? De fleste
brukere er jo felles nå”.

En tilleggsutfordring er som nevnt også at kompetansen på de virkemidlene som skal
til for etablering i bolig og som før var samlet på ett sted, nå er spredt på bydelen ut
fra en type spesialiseringsmodell: Noen jobber med finansiering, noen jobber med
Ungbo osv. Dette bidrar heller ikke til helhet i utgangspunktet. Snarere går det ut
over muligheten til å skaffe seg oversikt over de spesifikke virkemidlene som er rettet
mot boligsosiale formål og til å se dem i sammenheng, slik som blant annet forutsett i
kommunens boligprogram. Brukerne får dermed ikke uten videre den rådgivingen
som skal til for å takle sitt boligbehov og som er forutsatt i Lov om sosiale tjenester i
NAV.

Fragmenterte tjenester (Nilsen 2010) er ikke noe som bare gjelder Trondheim
kommune: Det er fra forskningshold bemerket at det er et generelt problem i mange
kommuner at organiseringen bidrar til at et så viktig boligsosialt virkemiddel som den
statlige bostøtten blir en rutinemessig oppgave som ikke blir satt i sammenheng med
andre funksjoner (Koren, Nordvik m.fl. 2011).

3.9.5: Utfordringer knyttet til mottaksarbeid i forbindelse med ungdom med
boligbehov

Mottaksarbeidet ved de offentlige servicekontorene har potensial i seg til å være noe
av et kjernepunkt i det boligsosiale arbeidet (Nygård 2011). Med mottaket som
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utgangspunkt kunne ideelt sett alle de tjenestene og virkemidlene initieres som
trengs for å finne en trygg og god bolig. Ikke minst kunne et slikt perspektiv på
mottaksfunksjonene bidra til å sette akutt bolighjelp inn i en forebyggende
sammenheng slik loven forutsetter. De situasjonene som erfaringsmessig kan bidra
til at problemene blir større kunne dermed lettere blitt unngått. De politiske
føringene som dreier seg om at midlertidig bolig ut over tre måneder ikke er
akseptabel løsning (jfr. Lov og sosiale tjenester i NAV Kap 4 § 27), fordrer for
eksempel langsiktig og helhetlig planlegging.

Slik det er i dag, er det fare for at de fra fçr ”usynlige” ungdommene som er
vanskeligstilt på boligmarkedet, men som ikke er kjent for hjelpeapparatet, blir enda
mer usynlige i møtet med mottaksapparatet. Skal en finne fram på egen hånd i et
slikt system, særlig når det gjelder boligbehov, vil en være avhengig av å levere en
presis bestilling. Har en ikke en så klar bestilling, er en avhengig av at en blir stilt de
riktige oppfølgingsspørsmålene fra ansatte i mottaket for å kunne nå fram til rette
instans. Den reelle situasjonen i de fleste mottakene i Trondheim kommune er den
at det vanligvis ikke er noen som tar oppgaven å stille gode kartleggingsspørsmål og
å lose ungdommene gjennom det relativt uoversiktlige og kompliserte systemet.

Uteblir oppfølgingsspørsmålene i mottaket, er det erfaring for at usikre ungdommer
trekker seg. Dermed kan en også tenke seg at svakhetene ved mottakssituasjonen
bidrar til visse underrapporterte boligbehov hos ungdom. I alle fall er det grunn til å
anta at det skjer underrapportering av behov for å forebygge krisesituasjoner og
utvikling av sammensatte problemer.

For at ansatte i mottak skal kunne stille de rette kartleggings - og
oppfølgingsspørsmålene overfor ungdommer i SAMURs målgruppe er en imidlertid
avhengig at de har kompetanse både på ungdom, rusmiddelbruk, eventuelle
psykiske problemer og at de kjenner de boligsosiale virkemidlene godt. Flere
fremhevet under følgeforskningen paradokset ved at det er den delen av
tjenesteapparatet som har arbeid og aktivitet som sin hovedoppgave og som derfor
presumptivt har minst kompetanse på rusproblematikk og psykiske vansker innenfor
velferdstjeneste som sitter i mottaket, mens de som har mest kompetanse på disse
områdene, nærmere bestemt ansatte på Helse - og velferdskontorene, så å si
befinner seg ”i kulissene”:

”Men her sitter vi jo mye mer med ruskompetanse og psykiatrikompetanse, ikke sant,
for det er jo det vi driver og jobber med til daglig. De gjør ikke det, lenger, NAV. De
har fokus på økonomisk sosialhjelp og på statlige oppgaver som arbeid og aktivitet.
Det er det de blir målt på.” ( Ansatt på Helse og velferdskontor).

I utsnittet fra en fokusgruppe nedenfor diskuteres denne utfordringen med to ansatte
på Helse – og velferdskontor. ( Derav forkortelsen HV).



107

Ansatt HV1: ”Når de (ungdommene) ikke klarer å presentere seg, og når NAV ikke
har den samme kompetansen på rus og psykiatri lenger; de driver jo og jobber både
med statlige og kommunale oppgaver( …)det at det er flyttet til NAV, og at det er
travelt i NAV - mottakene … når det der er en sårbar gruppe, så tror jeg jo at det er
mange som ikke får akuttbolig.

Følgeforsker: Ja, så de ungdommene det gjelder de når ikke fram til
ruskompetansen?

Ansatt HV 1: Det er en fare for det!

Ansatt HV 2: Også i forhold til det som du sier med å presentere problematikken sin.

Ansatt HV 1: Det å få hjelp til å definere en søknad, på en måte. Det er jo det - hva
er vitsen med å ha fagfolk i NAV – når du kommer og ikke er god på å presentere
deg og de skal hjelpe deg med å identifisere om du har en sçknad eller ikke(…) Så
den biten vet jeg ikke om er like godt ivaretatt i dag… når de ikke har så mye
kompetanse på disse vanskeligstilte målgruppene. Det er en reell fare, ja.”

Det er erkjent i Trondheim kommune at mange som faller imellom flere stoler trenger
grundig sosialfaglig innsats allerede i mottakssituasjonen. Det er også gitt rom for fra
ledelsen å gjøre slik innsats, men knapphet på tid er en vesentlig grunn for at det
likevel ikke blir gjort nok med det på utøvernivå (Nygård 2011). Vi har imidlertid fått
opplyst at en i Lerkendal er i ferd med å iverksette et prosjekt som tar sikte på
kvalitetsforbedring på dette området. Det en ønsker å prøve ut i det nye prosjektet er
at mottaket i NAV systematisk viderehenviser til Helse og velferdskontoret når behov
for boligsosiale virkemidler registreres.

Konsekvensen av de problemene med å nå frem og vinne gehør i systemet som
eksisterer pr. i dag kan være store også for dem som allerede har kontakt med
SAMUR. Både ansatte i SAMUR og ansatte ved andre avdelinger innenfor
Ungdomsenheten bruker mye tid på å sitte sammen med ungdommen i mottak og på
å være ungdommens advokat i møter der det oppstår et akutt boligbehov; tid som
egentlig kunne vært brukt på en bedre måte. En påpeker det litt paradoksale i at det
synes nødvendig med ”Hjelp fra det offentlige til å få rett hjelp fra det offentlige”.

3.9.6: Mangel på kjennskap til hverandres arbeidssti ler og kompetanse - og
myndighets områder

Ovenfor var vi inne på den forskjellen som ser ut til å eksistere mellom arbeidsstiler
innenfor de tiltakene innenfor barnevernet som utøver tjenestene sine der barn og
unge lever sine liv og arbeidsstilen innenfor forvaltningen, særlig
voksenforvaltningen.

Når det gjelder innsats overfor unge voksne er det også en del
samarbeidsutfordringer som er knyttet til arbeidsstil. Det ser ut til å være en opplagt
forskjell på arbeidsstilen i SAMUR voksen og arbeidsstilen i det øvrige
tjenesteapparatet. I alle fall gjelder dette NAV og forvaltningsdelen av Helse – og
Velferdskontorene, selv om det sikkert finnes unntak begge steder.
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I forbindelse med følgeforskningen av TIUR konkluderer Tronvoll og Pedersen (2009)
en viss tendens i TIUR til å ekskludere medvirkning fra andre offentlige tiltak. En
foretrekker å overta selv, og opererer både ubyråkratisk og løsningsorientert. Ikke
minst ligger LØFT – tenkningen til grunn for dette. En får da også ting til å skje som
andre tilsynelatende ikke får til:

”Jeg har jo hatt oppfçlgingstjenesten og de fikk ikke til noe – de greide ikke å utrette
noe. Hun (Navn på kontaktperson i SAMUR) greide å utrette mer, hun, på en måned
enn det oppfçlgingstjenestens gjorde på et år.”

Andre kan følgelig ha mye å lære av SAMUR og deres måte å arbeide på. Det er i
det hele tatt fullt ut forståelig at når en jobber svært nært brukerne og legger vekt på
å være ”tilgjengelig, tålmodig og kreativ” i forhold til dem (jfr. tittelen på rapporten om
TIUR) så kan det, som påpekt av Tronvoll og Pedersen (op cit) lett oppstå
utålmodighet i forhold til den handlemåten ansatte i andre systemer fremviser. En
lignende kultur er å spore også i SAMUR, kanskje spesielt i SAMUR voksen.
Kulturen er utvilsomt en styrke når en tenker på de utfordringene deltakerne har. I
SAMUR har en imidlertid konkrete erfaringer for at rollen som ungdommenes
støttepersoner kan bli oppfattet i andre deler av tjenesteapparatet som
overinvolvering eller som en kilde til uro i systemet som ikke er ønsket. Derfor er det
også grunn til å tro at den ubyråkratiske kulturen kan være en hemsko for
samhandling på viktige punkter. Hvis utgangspunktet for eksempel er en holdning
om at andre er mindre kompetente eller mindre handlekraftige kan en bli mer opptatt
av å fordele skyld enn å utvikle kreative lçsninger i samarbeid med ”motparten”. Vi
sier ikke at det er slik, men faren for det er der.

Litt overraskende for oss var at en i SAMUR ikke har samhandlet tettere med Helse -
og velferdskontorene om den prosessen som kan føre fram til tildeling av bolig.
Hensikten med søknadsrutinene er å få fram deltakernes individuelle behov på et så
tidlig tidspunkt som mulig. SAMUR har for eksempel tilgang på det datasystemet som
saksbehandlerne på Helse - og velferdskontorene henter opplysninger fra når de
behandler søknader og evt. prioriterer for tildeling av kommunal bolig.
Hovedutfordringen er som tidligere oppsummert fortsatt mangel på boliger, men hvis
mulighetene til samarbeid om kartleggingen av individuelle behov i forbindelse med
søknad om bolig hadde vært unyttet bedre, kunne en sannsynligvis ha unngått en del
”feilplasseringer”. Også selve prosessen knyttet til tildeling av bolig har betydning for
opplevelsen av å være noe verd (Hauge, 2009).

De mange samarbeidsutfordringene, og ikke minst mangelen på boliger, kan lett
ende opp i en type oppfattelse av at alt er umulig: ”det finnes ikke boliger.” Hvis den
oppfattelsen får rå hos fagfolk, forplanter det seg lett også til brukerne:

”Jeg orker ikke å bo her mer. Jeg synes kommunen her er så sløv. Det er vanskelig å
få hjelp.” (Deltaker i SAMUR).
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Skott - Myhre, Raby et al (2008) peker på at en viktig suksessfaktor i arbeid med
ungdom som mangler trygg og god bolig er å unngå at tiltroen til voksenverdenen
svekkes. Det bçr ikke bli ”dem mot oss” men ”vi”.

3.9.7: Manglende brukermedvirkning i systemet som helhet

Det er blitt beskrevet som paradoksalt at det nesten alltid er ulike faggrupper som
tenker og utformer boligplaner på vegne av dem det gjelder ut fra hvilke behov en tror
de har (Magnus, Thorshaug m.fl. 2009). Dette blir da også oppfattet som en tendens
deltakerne i SAMUR bemerker:

”… De vil ikke hçre på hva vi har å si… at vi er bare unge og uvitende. Det er
inntrykket mitt.” (Deltaker i SAMUR).

Ludvigsen og Fjær (2007) peker i tråd med dette på at det er oppsiktsvekkende lite
vekt på brukermedvirkning på det boligsosiale feltet. Der en ser ut til å lykkes, som i
Malvik kommune, der en har fått til en enhetlig tenkning og sosial boligpolitikk og
tjenesteutøvelse (Dyrkorn, Flessen mfl. 2012) og i Østbyen bydel i Trondheim, der en
har fått til et helhetlig samarbeid mellom Barn- og Familietjenesten, NAV og Helse -–
og velferdskontorene i (Bendheim 2009, Langseth 2011) har en hatt prinsippet om å
sette brukeren i sentrum og økt brukermedvirkning som sitt tydelige utgangspunkt.

Mye av det som hindrer brukermedvirkning på det boligsosiale området kan ha å
gjøre med den tvetydigheten ungdommene representerer. Unge som er i behov av
en trygg og god bolig blir enten sett på som et problem og blir gjenstand for ”blame
the victim” – tendenser, slik vi var inne på i avsnittet om boevne, eller de blir ensidig
betraktet som offer som må beskyttes uten å få utçvd ”boligsosialt entrepençrskap”
(Bridgeman 2001). Både TIUR / SAMUR og Ungdomsenheten, som SAMUR ung har
organisatorisk tilhørighet i (Døsvik, Finserås mfl.), har lang tradisjon på å utvikle
tilbud gjennom samarbeid med ungdommene (se Tronvoll og Pedersen 2011)

Ut fra det vi allerede har nevnt om at regelverket er uoversiktlig og vanskelig å
operere innenfor fremstår ikke det å erverve seg kunnskap om boligsosiale
virkemidler og fremgangsmåter som en spesielt enkel oppgave. Derfor kan det være,
som også antydet i en del litteratur at brukerne ofte mangler den kunnskapen om
boligsosiale virkemidler og - fremgangsmåter som skal til for å fremstå på en mer
offensiv måte. De er ikke i seg selv ressurssvake i sammenhengen, men de blir gjort
ressurssvake.

Gode eksempler på brukermedvirkning finnes imidlertid. Prosjektet ”Rett hjem”
(Svisdahl 2012) er et godt eksempel på et brukerbasert utviklingsarbeid som hadde
som formål å utvide målgruppas kunnskaper om boligmarkedet og å bedre den
enkeltes ferdigheter som boligaktør. Likemannsarbeid ble brukt som et virkemiddel i
så måte: erfarne brukere veiledet andre med mindre erfaring.
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Også Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon (RiO) har hatt prosjekter rettet mot
å forvandle den undertrykte posisjonen som ofte følger av statusen som bostedsløs
om til en mer offensiv sosial rolle der det å skaffe bolig inngår som et av flere
elementer (RiO 2008). At brukere kjenner til sine rettigheter bidrar til at de kan gjøre
kloke investeringer i systemkapital; som overført til vanlig språk vil si evnen til å
fremstå for systemet som tillitvekkende og verd å bruke tid og krefter på (Solheim
2009). En nøkkel inn til systemets tillit er å godtgjøre at en er tilliten verdig – bl.a.
ved å vise til at en godtar fellesnormene. Som det heter i rapporten fra RiO (s. 15):

”For saksbehandlerne i kommunen vil en bruker som vet hva han snakker om, som
har med seg et nøkternt budsjett og som har fornuftige løsningsforlag, fremstå som
seriøs og lett å forholde seg til. Dette er det beste utgangspunktet for et godt
samarbeid.”

Det handler i slike tilfeller ikke kun om blindt knefall for systemet, men om det vi kan
kalle ”klçkt” som er en dyd som allerede Aristoteles nevnte, men som blir en stadig
mer nødvendig ferdighet i dagens samfunn (Flyvbjerg 2009).

Brukermedvirkning vil i tilknytning til de ungdommene SAMUR sikter seg inn på å nå
også handle om synliggjøring av hittil ukjente brukere slik at de kan få bedret sin
situasjon gjennom økt deltakelse i samfunnet. I minst 2 av bydelene i Trondheim har
en i forbindelse med innsats mot fattigdom utviklet strategier for å fange opp barn og
unge som står i fare for å bli ekskludert fra allmenn samfunnsdeltakelse på grunn av
dårlig økonomi. Voksne stønadsmottakere og voksne som henvender seg i mottaket
ved OSK (Offentlig Servicekontor) blir systematisk spurt de har barn og hvilke behov
barna evt. har som kan øke deltakelsen i aktiviteter sammen med andre barn og
unge (Trondheim kommune 2010). En ansatt som har erfaring med denne nye
tilnærmingen ser muligheten i den for å demme opp for akutte boligkriser blant
ungdom. Det er ungdommer som en egentlig har visst om i årevis i mange tilfeller,
men som en har ”glemt” å spçrre etter:

”Det kan være at vi kjenner dem (ungdommene), vet du (..) De har kanskje fulgt
familien sin i 20 år, da … så egentlig kjenner vi dem, men det er bare det at det aldri
er blitt spurt etter hvordan ungene fungerer( …) Det har aldri vært noe samarbeid
med skolen, helsesøster har aldri vært spurt, fordi det (kun) har vært fokus på
foreldre og økonomi og mulighet for arbeid og aktivitet. Og hvis jeg skal si noe kritisk i
forhold til NAV – reformen, så tenker jeg at du trenger mer fokus på familien, fordi
(nå) er de mest opptatt å få foreldrene ut i arbeid”.

Følgende utfordringer på samhandlingsområdet kan oppsummeres:

� Møte ungdom på deres premisser generelt i mottak og i det øvrige
hjelpeapparatet.
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� Tenke mer forebygging – sikre overgangene bedre

� Gjøre rutinene smidigere – ikke tape syn for helhet og overordnede
rehabiliteringsmål

� Bli kjent med hverandres kompetanse – og myndighetsområder gjennom
samarbeid i enkeltsaker

� Innvie brukere i dette og la dem ta / evt. utvikle ansvar for egen boligsosial
situasjon
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IV Hva skal til av konkrete tiltak når det gjelder samhandling om
målgruppas boligsosiale utfordringer?

4.1: Systemer som fremmer kjennskap til hverandres kompetanse
Selv om vi ikke har fullt overblikk, kan det se ut som det gjenstår en del å gjøre for at
alle viktige aktører omkring en ungdom i SAMUR som trenger bolig blir kjent med
hverandres kompetanse, mandat og myndighetsområde. Prosjektet ”Rett hjem”
(Svisdahl 2012) har omtalt, er et eksempel på at gjensidig kunnskap om hverandres
ansvars - og kompetanseområder gjør det samlede systemet mer treffsikkert når det
gjelder å imçtekomme individuelle behov. I ”Rett hjem” brukte en for eksempel mye
tid på å bli kjent med enhetene som tilbyr boligsosiale tjenester, så som NAV og
Helse - og Velferdskontorene, og en erfarte at det var stort potensial i de ulike
systemene når en først ble kjent med dem og ikke minst med de ansatte som
arbeidet der. En fikk for eksempel mye ”gratis” bistand fra de nevnte instansene med
hensyn til å henvise brukere til rett instans. Motsatt ble også brukere henvist fra de
nevnte instansene til prosjektet.

SAMUR deltar for øvrig allerede i fagforum som kan styrke utvekslingen av kunnskap
om hverandre og de respektive kompetanseområdene. Det gjelder først og fremst
KORUS (Kompetansesenter Rus Midt - Norge) sitt fagforum for fagpersoner som
jobber med ungdom. Øvrige deltakere er politi, ungdomsklinikken, Stavne,
barnevernet representert ved Ungdomsenheten, 22B (Indremisjonens kontaktsenter),
fylkesmannens fagstab mv. Det er også opprettet et elektronisk boligsosialt nettverk i
Trondheim kommune: Dette er et felles nettverk der SAMUR kan legge til skriftlig
informasjon om det boligsosiale arbeidet som gjøres. De som sitter i ressursgruppen
for boligsaker får lese - og skrivetilgang. Tilgangen til dette nettverket er ment å
fremme kommunikasjonen og samarbeidet mellom Stavne, Husbanken og
Trondheim kommune. Mest verdifult for det som er SAMURs oppgave ville det
sannsynligvis likevel vært om den modellen for samhandling som er innført ved
Østbyen bydel Offentlig Servicekontor (OSK), eller lignende modeller, hadde vært
mer allment brukt i kommunen, fordi den tilbyr et helhetlig system omkring den
enkelte brukeren (Bendheim 2009).

Modellen i Østbyen OSK er ikke utviklet spesielt med tanke på boligsosialt arbeid,
men fremstår som nyttig også i en slik sammenheng. Et skjema for
samtykkeerklæring fylles ut ved alle nyhenvendelser i mottaket. Hvis brukeren skriver
under, åpner dette for informasjonsutveksling mellom funksjonsnivåene til beste for
brukeren. Alle saksbehandlere ved hele OSK - en er potensielle koordinatorer hvis
det viser seg at henvendelsen trenger å fçlges opp. Dermed praktiseres ”én dçr” -
prinsippet uavhengig av om den nærmeste oppgaveløseren er Barn og
familietjenesten, NAV eller Helse - og velferdskontoret. Den som mottar saken bærer
stafettpinnen inntil det blir noen å levere den videre til. I en felles kartleggingssamtale
avtales det hvem som skal være koordinator videre. Et tverretatlig sammensatt
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lederteam som har blitt delegert myndighet til å ta raske avgjørelser står til
disposisjon for koordinatorene. På utøvernivået bidrar modellen til at hver
saksbehandler blir tvunget til å sette brukeren i fokus og til å tenke helhetlig i møtet
med brukeren. Det blir imidlertid fremhevet av dem som kjenner modellen at den
viktigste årsaken til suksessen er at den er forankret i ledelsen ved OSK - en.
Dessuten har en brukt mye tid på å bli kjent, både faglig og sosialt.

4.1.2: Samhandling omkring kartlegging, rådgiving og individuell tilrettelegging

Måten en samhandler på innenfor Østbyen OSK minner om måten de arbeider med
boligsosiale utfordringer på i Malvik kommune. I tråd med de overordnede
målsettingene for den sosiale boligpolitikken som bl.a. fremkommer i St. meld. nr 23:
2003 – 2004 om at normen skal være bolig på det ordinære markedet for de fleste,
har en samme strenge vurderingsgrunnlag for tildeling av kommunal bolig i Malvik
som i Trondheim. Alt baseres på å møte den enkelte som trenger en bolig på dennes
individuelle behov. Det gjennomføres alltid for eksempel en kartlegging av brukerens
behov i utgangspunktet. Dermed får en bestemt graden av vanskeligstilthet og
dermed også hva som er grunnlaget for at søkeren bør prioriteres framfor andre
søkere. En vektlegger for øvrig økonomisk rådgivning og veiledning i stor grad, noe
som i henhold til kommunens boligprogram (Trondheim kommune 2011) og de
reviderte retningslinjene for tildeling av bolig også skal bli et tydeligere
satsningsområde i Trondheim.

Thorisdottir og Laupstad (2005) har lansert begrepet ”bestillerverksteder” i sine
drøftinger om hvordan en kan kompensere for det organisatoriske skillet mellom
bestillerledd og utførerledd i kommunen. Verkstedbegrepet synes brukbart også som
betegnelse på den arenaen som må skapes hvis en skal skape et ”åsted” for
kartlegging og rådgiving omkring deltakernes boligbehov. I et slikt kartleggings – og
rådgivingsverksted burde foruten bruker og det systemet som står nærmest brukeren
(fortrinnsvis SAMUR) delta, i tillegg til Helse og velferd og NAV. Det mest ideelle
hadde vært om verkstedet kunne tre i kraft allerede i fortsettelsen av første
henvendelse til mottaket i NAV, særlig i de tilfellene der brukeren er ukjent med
systemet og systemet ukjent med brukeren.

Iflg. Thorisdottir og Laupstad (op cit) kan organisatoriske skiller, så som det mellom
bestillerledd og utførerledd feilaktig oppleves som uoverstigelige skiller som også
som hierarkisk ordnet; som om den ene parten har mer å si enn den andre. I
virkeligheten er som regel partene sidestilt. Det vil være mulighet for dialog på tvers
av de organisatoriske skillelinjene uten at noen av partene skal føle seg irettesatt
eller diktert av den andre. I SAMUR ung snakker en om å ”bestille av bestiller” i
boligsaker: Forvaltningen i Barn - og familietjenesten ”fores” med den type
opplysninger som er relevante for å gjøre et velfundert vedtak om bolig, noe som
letter arbeidet for begge parter. I tillegg trekker en inn den kompetansen som Esikt
og Ungbo representerer der det er behov.
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Blant annet i fokusgrupper, blant annet med Esikt og Ungbo, kom det fram en del
eksempler på hvilke spørsmål som vil være relevante å legge vekt på i søknader om
kommunal bolig til unge rusmiddelbrukere:

Ved søknad om kommunal leiebolig Ved anskaffelse av bolig på priv marked

� Hva vet søkeren om Husbankens
virkemiddelpakke?

� Hva er det som evt. hindrer deltakelse på
det private boligmarkedet?

� Hvor er en i livet utviklingsmessig?
(Spørsmålet henspiller på hvilke
voksenfunksjoner en mestrer).

� Aktuelle rehabiliteringsplaner – evt. andre
planer (IP som grunnlag)

� Hva slags rusmønster har en?

� Boligmestring under aktiv rus: Hva er det
en ikke mestrer / hva klarer en å få til
selv i aktiv rus?

� Hvem passer en å bo sammen med –
hvis en kan bo sammen med noen?

� Hva slags aktivt nettverk har en – hvem
kan bidra med oppfølging?

� Hva oppfatter en som rimelig bostandard
sett i forhold til egen alder?

� Hvor i byen kan en tenke seg å bo?

� Hva er viktigst hvis det ikke er egnede
boliger i den aktuelle bydelen?

� Hva er trygg og god bolig for den
enkelte?

� Hva ved å etablere seg i egen bolig føles
utrygt?

� Oppfølgingsbehov i ulike faser: Rus / ikke
rus

� Hvilke egenskaper / ferdigheter har en
som kan bli verdsatt i et bomiljø?

� Eie eller leie?

� Kartlegging av brukerens muligheter ifht
de statlige virkemidlene

� Individuell løsning på smidig behandling
kommunale ordningene så som evt.
støtte til husleie og depositum

� Oppfølgingsbehov (en del av de
spørsmålene som inngår under forrige
punkt kan brukes)
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Det finnes sikkert flere og sikkert også bedre eksempler på viktige
kartleggingsspørsmål å stille enn dem som er listet opp ovenfor. Kartleggingen kan
ved bruk av denne type tilnærming fylle flere funksjoner. Ikke minst kan den bli et
grunnlag for rådgiving i bruken av de boligsosiale virkemidlene som finnes for de
boligsøkerne som kan tenkes å mestre en bosituasjon på det ordinære
boligmarkedet. I lys av den kvalifiserte informasjonen en derigjennom kan få om ulike
ordninger en kanskje ikke visste eksisterte kan det evt. vise seg at søknad om
kommunal bolig ikke blir aktuelt likevel.

Slik det arbeides i Malvik er formålet med kartleggingene, uansett om det er leie -
eller eierbolig som er målet, å lage individuelle løsningspakker. En går ut fra at
behovene blant vanskeligstilte når det gjelder bolig og boligoppfølging er svært ulike,
noe som også er tilfellet når det gjelder SAMURs målgruppe.

Vi har ikke fullt innblikk i hvordan praksis i Trondheim kommune er når det gjelder
kartlegging og individuell boligrådgiving i dag. Materialet vårt tyder imidlertid på at det
langt fra samhandles tilstrekkelig, i alle fall i de bydelene der en ikke har tatt tak i
samhandlingsarbeid på en gjennomgripende måte (jfr. for øvrig Nilsen 2011). Evt.
kunne boligrådgiving og utvikling av individuelle boligløsningspakker se ut som et
sted å starte for å få til planmessig samhandling om en bruker. Dette betinger
imidlertid at alle aktuelle parter deltar, ikke minst de økonomirådgiverne som er skal
sørge for at de økonomiske virkemidlene på boligområdet utnyttes bedre. Gitt at det
er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart kunne evt. nettverksmøtet omkring den
enkelte deltaker som er etablert i SAMUR utvides både med rådgivere og de
saksbehandlerne som fremmer søknad om bolig. Rapportskriver har litt for lite
innblikk i hvordan nettverksmøtene i SAMUR generelt fungerer til å kunne gi helt
konkrete råd her. Hvor det foregår, er sannsynligvis mindre viktig enn at det foregår.

Kartleggingssituasjonen kan blant annet bli et godt redskap også for seinere
samhandling omkring den enkelte deltakeren og den individuelle tilretteleggingen
som er nødvendig for å lykkes. Kartleggingen kunne f.eks. brukes som selve
hovedgrunnlaget for Individuell plan.

Det har kommet fram at bl.a. systemet Gerica også kan brukes i kommunikasjon
mellom SAMUR og Helse – og velferdsforvaltningen når det gjelder kartlegging av
boligbehov. Ved hjelp av systemet kan en i tillegg justere status og dermed
signalisere grunnlag for høyere prioritering ved tildeling av bolig. Dette betinger
imidlertid at kartleggingssystemet suppleres med direkte kommunikasjon mellom de
partene som har tilgang på dette systemet. Et datasystem i seg selv kan neppe være
egnet til å ”levendegjçre” den enkelte brukeren fullt ut. Rapportskriver har så vidt fått
et innblikk i kategoriene i Gerica og kan ikke presentere konkrete eksempler fra dette
systemet. Informanter fra kommunen nevnte imidlertid under følgeforskningen at
kategoriene en er nødt til å bruke når en legger inn informasjon er snevre og
alternativene få. Kartleggingsverktøyet Arena, som brukes i NAV, synes å være bygd
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på samme snevre tilnærming. Iflg. ansatte i NAV får en bare opp alternativene ”rus”,
”kriminalitet” og ”sosial mistilpasning” når en går inn på kategorien ”sosiale
kjennetegn” på menyen– ingenting annet. Hvis en blir kjent med brukeren bare
gjennom et slikt system så kan resultatet bli misvisende. Det er ikke nettopp
ressursfokuset som dominerer. Hvis ansatte i NAV og ansatte ved Helse – og
velferdskontorene skal samarbeide om enkeltsaker er en nødt til å samtale. I
Østbyen bydel har en ved å satse på samhandling i tråd med stafett og
jazzmetaforen erfart at ulike datasystemer ikke er noen egentlig hindring (Langseth
2011).

Oppsummering: Behovet for at involverte fagfolk blir bedre kjent med hverandres
kompetanseområder til beste for unge boligsøkere er først og fremst et behov som
må løses internt i hver bydel. Det kan allerede foreligge gode praksiser eller planer
for dette som vi ikke er kjent med. Ut fra det vi har registrert av behov for å gjøre
samarbeidet mer sømløst og effektivt synes imidlertid den type prinsipper for
samhandling som er utviklet ved Østbyen Offentlige Servicekontor, og som begynner
allerede i mottaket, å være prinsipper som passer godt til formålet. Samtidig som den
lille tverrsektorielle gruppen som skal følge brukeren fram til trygg og god bolig får
kartlagt vedkommendes boligbehov og behov for rådgiving om boligsosiale
virkemidler på et tidlig tidspunkt i prosessen, vil ordningen ha den synergieffekten at
en blir bedre kjent med hverandres kompetanse- og myndighetsområder. Det
kommer i neste omgang også andre brukergrupper med andre behov til gode.

4.2: Behovet for rask utløsing av økonomiske ytelser ved etablering
i bolig på det private boligmarkedet
Som nevnt er saksbehandlingen i forbindelse med de ytelsene mange trenger for å
etablere seg i et privat leieforhold, så som husleiedekning og garanti for depositum
relativt tungrodd og tidkrevende. Det ser ut til å vær behov for stående avtaler eller
overenskomster mellom SAMUR og forvaltningen som kan kompensere for
tungroddhet på dette området. Uten denne smidigheten hindres deltakere i SAMUR i
vesentlig grad å konkurrere på det private markedet. Private aktører som jobber med
bosetting av vanskeligstilte ungdommer har utviklet systemer som gjør det mulig å
raskt utløse midler når en ungdom har mulighet for å leie en bolig, på basis av at de
har funksjonen som juridisk ansvarlig leietaker. Ordningen krever at det følger
penger fra barnevern/ velferdsforvaltningen for voksne med hver ungdom som skytes
inn i et fond. På grunnlag av fondet og et prinsippvedtak i forvaltningen om
husleiedekning etter gjeldende satser i kommunen kan den enkelte ungdom gjennom
den oppfølgingspersonen som er den juridiske leietakeren slå til på boliger allerede i
visningssituasjonen. Oppfølgingspersonen har også formell disposisjonsrett til fondet
kan også på denne bakgrunnen forskuttere betaling for første husleie. I tillegg brukes
det fondsmidler til å dekke eventuelle mellomlegg mellom faktisk husleie og standard
husleie (p.t. ca 4000 kr) i kommunen. Det kan selvsagt være stor forskjell på private
aktører og kommunen når det gjelder handlefrihet til å utvikle slike løsninger. Men
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ordningen kan kanskje være en inspirasjonskilde til å få til mer smidige løsninger
også innen kommunen. Nytenkning synes helt avgjørende for å kunne praktisere en
forsvarlig sosial boligpolitikk overfor målgruppa av unge rusmisbrukere og andre
vanskeligstilte på boligmarkedet, og kan avhjelpe behovet for kommunale boliger til
en viss grad.

Oppsummering: Så sant det ikke bryter med gjeldende regelverk, bør det utvikles
en ordning for rask effektuering av vedtak om støtte til boligformål som kan fungere i
tråd med de løsningene som private aktører praktiserer. Som et forsøk kan evt.
ordningen prøves ut for SAMUR ungs deltakere først, under henvisning til
intensjonene i barnevernlovgivningen om å sikre overgangene mellom barn og
voksentilværelse. Dagens gap mellom faktisk prisnivå og standarder for støtte til
husleie etter Lov om sosiale tjenester i NAV bør også justeres fortløpende; slik det
antydes i kommunens bystyrevedtak på området at en kan komme til å måtte gjøre.
Alternativt bør praksis i NAV i forhold til skjønnsutøvelse endres i tråd med
konklusjoner fra Helsetilsynets tilsyn på området.

4.3: Hva skal til av boligløsninger?
Utfordringene er mange, både når det gjelder samhandling og de ordningene som
må fungere for at en skal kunne skaffe seg en bolig. Mangel på bolig fremstår likevel
som den aller største utfordringen, noe som også understrekes i kommunens
boligprogram.

”Vi kan jo snakke om hvordan eksisterende ting kan gjøres på en bedre måte – hva vi
har lykkes med og hva vi kan justere på for å få det bedre, men det er jo i hverdagen
min så veldig tydelig at det er stort behov for flere tilbud. Flere boliger. Veldig altså
(…) Jeg kunne talt opp veldig mange som ikke har bolig eller kommer til å miste den
snart faktisk de fleste vi jobber med har en del utfordringer her”. (Ungdomsarbeider i
privat organisasjon).

Spørsmålet er hvor langt en bør gå i å foreslå bestemte modeller eller
standardløsninger. Både nasjonale målsettinger (se f.eks. NOU:15 2012) og
Trondheim kommunes målsettinger for boligpolitikken, uttrykt i Boligprogrammet
(Trondheim kommune 2011) innebærer at en fortrinnsvis vil differensiere tilbudet i
tråd med varierende behov hos de personene som målgruppene for det boligsosiale
arbeidet består av. En har for eksempel fått mer syn for at personer med
rusproblemer er like forskjellige individer som andre og at atferdsmønstrene og
preferansene når det gjelder bolig er forskjellige. Denne type tenkning framkom
allerede i rapporten fra Prosjekt ”Bostedsløse i Trondheim kommune” (Nyeggen/
Trondheim kommune 2005). På bakgrunn av at en vektla differensiering som det
overordnede prinsippet var en også tilbakeholden med å foreslå bestemte
boligmodeller for personer med rusproblemer.



118

Tankegangen om differensiering i tråd med brukernes behov synes å være inspirert
av begrepet universell utforming. Slik Støa, Denizou m.fl. (2007) definerer dette
begrepet, dreier det seg som først og fremst en holdning innenfor arkitekturen ved
nyoppføring av boliger og som er basert på brukerens spesifikke behov. Det er behov
som påvirker alle ledd i designprosessen.

Prinsippet om universell utforming gjør at flere kan omfattes av en vanlig boform.
Tenkningen ser ut til å ha medført at en tenker differensiering også når en tildeler
boliger. I de fokusgruppene vi hadde med henholdsvis Enhet for service og
internkontroll og Ungbo, i kraft av deres boligtildelingsfunksjoner, kom det fram at en
prøver å utnytte eksisterende boligmasse på en måte som gjør at så mange som
mulig får en normalisert bosituasjon ved å ta hensyn både til individuelle ønsker,
bakgrunnsopplysninger, opplysninger om rusmønster med videre så langt det går. I
tråd med det vi har oppsummert i avsnittet om boevne mv., prøver en for eksempel å
ta hensyn til at mange rusmisbrukere har et atferdsmønster under aktiv rus som ikke
er til belastning for det umiddelbare bomiljøet. I det hele tatt har kommunene i
økende grad blitt innstilt på at vanlige boliger også er det beste for rusmisbrukere
framfor spesialboliger som samler mange på samme sted (Ytrehus, Hansen m.fl.
2008). Samtidig bidrar dette prinsippet til at nyanskaffelse av kommunale boliger er
blitt en langsommere prosess. Vekt på såkalt normalisering som grunnprinsipp er dyrt
for kommunene (Thorshaug og Berg 2009).

I fortsettelsen tar vi for oss flere hovedtyper av modeller. Mange vender tommelen
ned for fellesskapsløsningene. Det kan være en velbegrunnet holdning når det
gjelder de fellesskapslçsningene som bedre kan betegnes som ”desentraliserte
institusjoner” (jfr. Ulfrstad 2011)

Likevel er det en del nytenking på området bofellesskap som bør nevnes, derfor har
vi tatt med et avsnitt om bofellesskap også. Modellene ”Housing First” og ”Husvert
med det lille ekstra” er likevel viet mest plass, da vår vurdering er at disse, ved siden
av å være utprøvd allerede er helt i tråd med det idegrunnlaget SAMUR bygger på.
Det er modeller som helt i tråd med Wraparound - modellene og med LØFT -
tenkningen er preget av friskhetstenkning fremfor sykelig-gjøring eller
stakkarsliggjøring av målgruppa, selv om det må understrekes at en slik tenkning må
innebære ansvarliggjøring av den enkelte ut fra individuelle forutsetninger.

Tenkningen omkring målgruppas boligbehov bør også følge samtidighetsprinsippet,
som vi har fremhevet som vesentlig flere ganger tidligere i rapporten. Kjedemodellen,
som i motsetning til trappetrinnsmodellen bygger på en mer sirkulær forståelse av
rusmisbruket ser ut til å ha bred oppslutning. Slik vi forstår denne modellen
innebærer den at målet er innflytting i en vanlig bolig så snart som mulig. Samtidig
innebærer modellen at det er mulighet for retrett til en mer beskyttet boligform i seg
hvis kriser oppstår, uten at en mister den vanlige boligen (Ludvigsen og Fjær 2007).
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Problemet med mange lavterskeltilbud og andre midlertidige tilbud har vært at de
ikke har fungert som forberedelse på en mer normalisert tilværelse (op cit).

Det ble allerede i rapporten fra Prosjekt bostedsløse i Trondheim (2005) understreket
at det samlede boligtilbudet til vanskeligstilte ideelt sett også omfatter trygge og gode
nok alternativer på veien til egen bolig hvis egen, ordinær bolig av ulike grunner ikke
er oppnåelig i utgangspunktet. Det samlede tilbudet må dessuten omfatte boliger for
dem som har et varig behov for oppfølging og tilrettelegging.

4.4: Nye typer bofellesskap
Berg og Karm Møller (2003) fremhever i sin oppsummering fra en evaluering av ulike
lavterskel bofellesskapsløsninger for rusmisbrukere i Trondheim kommune at
bofellesskap har fått ufortjent dårlig rykte fordi den ofte ensidig forbindes med
gettoisering. Deres konklusjon er at kollektive boliger for personer i en vanskelig
situasjon gitt visse kvalitetskriterier knyttet til utforming, bemanning og mulighet for
aktivitet kan fylle visse grunnleggende behov og dessuten bidra til reduksjon av de
skadelige sidene ved rusmisbruket. Ikke minst kan en få hjelp til å redusere
strømmen av uønsket besøk, noe som gjør tilværelsen tryggere i mange tilfeller.
Forfatterne beskriver det også som en myte at det ikke skjer selvstendiggjøring i
denne typen bofellesskap. Eventuelt spørs det hvilken aldersgruppe en har å gjøre
med. I SAMUR har generelt tenkt at de fleste kollektive løsningene er uheldige for
målgruppa, ikke minst fordi det ofte bor eldre og mer ”garvede” rusmisbrukere i slike
tilbud. En forbinder ikke slik tilbud med verken skadereduksjon eller rehabilitering.
Imidlertid tilsier erfaringene fra noen kollektive tilbud at aldersblanding kan ha noe for
seg.

Hvis yngre mennesker skal inn i bofellesskap med folk som har levd en stund synes
forutsetningen å være at det foreligger et stabilt og ansvarliggjort miljø fra før i
bofellesskapet og at vedkommende har en livsstil som passer inn med livsstilen til de
øvrige. I de følgende utdragene fra fokusgruppa med fagfolk som har lang erfaring fra
boligsosialt arbeid oppsummerer en driver av et privat botilbud følgende:

”Kommunen çnsket å få inn folk med masse rusproblematikk og alt mulig, og jeg sa
nei, men til slutt så var jeg nødt til å ta inn folk som var sånn, ikke sant, og noen var
der en stund, men så måtte de bare flytte ut, da. Men etter en stund, etter noen år,
når noen hadde bodd der lenge, og fått etablert et bomiljø der (…) så var de også
ivrige etter å bevare et godt miljø der, sånn at de ringte meg hvis det kom inn en som
begynte å lage uro. De identifiserte seg med boligen sin og bomiljøet sitt og reglene.
Nå er det (slik at) halvparten har bodd der lenge – og da blir det bra, altså, da blir det
helt annerledes.”

Fortsatt er imidlertid bevisstheten høy i forhold til hvordan beboergruppa settes
sammen:
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”Jeg pleier alltid å si når noen flytter inn at fçrst tar vi hensyn til dem som bor der…
og: Passer du inn sammen med dem som allerede bor der? Det går på om du er
rusfri eller ruser deg, liksom.”

Også ut fra det faktum at målgruppa i SAMUR for en stor del består av ungdom som
ikke er motivert for å slutte å ruse seg umiddelbart er det begrenset hvor utstrakt
bruken av bofellesskap kan bli. Imidlertid finnes det åpninger for å ta inn ungdom i
aktiv rus i helt gitte tilfeller, selv om normen er rusfrihet, så sant de ikke ruser seg
direkte i fellesskapet. Bruk av skjønn understrekes i følgende utsagn:

Med en beboer som ruser seg jevnlig som eksempel: ”Han har aldri lagd noe bråk,
han er helt rolig. Samtidig skal det være rusfritt, så det er noe med … du må bruke
skjønn også”.

Når det gjelder spørsmålet om den type bofellesskap som Ungbomodellen
representerer er egnet for SAMURs målgruppe, er de fagfolkene som har lang
erfaring med ordningen tilbøyelige til å tenke at den kan være for krevende. Oså her
er det et krav at en skal være rusfri i boligen. Den konvensjonelle Ungbomodellen
innebærer at en ungdom ”som det er noe med” (Paxal 2007) bor i en av flere små
boenheter omkring et felles kjøkken. De øvrige er uten problembelastning. De
ungdommene ”som det er noe med” i Ungbo har imidlertid gjennomgående
problemer av en mer forbigående art enn det ungdommer i SAMUR har. Disse må
slippe å ha rusproblematikk med alt det medfører av uro tett innpå seg. For en
ungdom i SAMUR som har lagt rusvanskene bak seg, kan imidlertid et slikt
bofellesskap være en løsning. Enkelleiligheter som Ungbo rår over kan for eksempel
være aktuelt for ungdom som deltar i SAMUR.

En mer opplagt løsning kan den såkalte dublett - løsningen være. Innenfor Ungbos
andel av den kommunale boligmassen finnes det i dag to utgaver av denne
boligvarianten. En dublett består av 2 leiligheter med egen inngang, eget bad osv.
om et kjøkken som er felles-sone. Det er bare i kjøkkensonen en treffer naboen.
Riktignok fremhever Støa, Denizou mfl. (2007) at det i begrepet universell utforming
også ligger at så vel kjøkken som bad i utgangspunktet bør være atskilt, slik at det
blir helt opp til den enkelte hvor mye involvert med naboene en skal være, men det
kan være individuelle forskjeller i målgruppa til SAMUR hvordan en slik løsning
oppleves.

De sterkeste på laget blant dem som vanligvis søker seg til Ungbo pr i dag (studenter
mv.) kan evt. få kompensasjon for å bo sammen med ungdom som har rusvansker,
for eksempel i form av redusert husleie. En har erfart i Ungbo at en del studenter
etterfaringsmessig synes at det er ok å bo sammen med ungdom som ”det er noe
med” og kan evt. betrakte det som et selvutviklings - eller fagutviklingsprosjekt.
Ordningen forutsetter at det er et minimum av åpenhet omkring problematikken til
den som har rusvansker. Ordningen betinger også at den beboeren som har
problemer får oppfølging utenfra slik at studenten/ medboeren ikke blir sittende alene
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med et ansvar som kan være for stort eller overidentifiserer seg med beboeren og blir
for hjelpsom. Iflg. Paxal (2007) stilles fçlgende krav fra ”vanlige” ungdommer som
kan vurdere å bo sammen med ”ungdom som det er noe med”:

� Personen må greie seg selv

� Det må ikke være fare for at egne eiendeler blir ødelagt.

� En må ha informasjon / forkunnskaper om ting som kan komme til å skje; så
som plutselige humørsvigninger osv.

� At personen for øvrig er ”ålreit” / hyggelig

Som nevnt, fremhever Ulfrstad (2011) at mange bofellesskap som er utformet
spesielt for vanskeligstilte representerer en type boform som ikke bør kalles bolig,
bl.a. fordi det ikke er et sted der den utvikler fellesskap med andre. En dublettløsning
ville sannsynligvis kunne motvirke en slik tendens ved at den er egnet til å styrke
fellesskap med andre og virke normdannende.

I forbindelse med fçlgeforskningen ble også ”Folkehçgskolemodellen” nevnt som en
tenkt idealløsning for de yngste i SAMUR. Modellen er tenkt å tilsvare måten en bor
på når en går på folkehøgskole: En sover, lærer og deltar i organiserte
fritidsaktiviteter i de samme fysiske omgivelsene, eller i det minste i regi av det
samme tiltaket. Ungdomsenheten har både opplærings - og fritidstilbud som godt
kunne egne seg i kombinasjon med en slik boform.

Oppsummering : Blant de boligløsningene som er nevnt i dette avsnittet virker både
dublettløsningen, som allerede finnes, aktuell å utvide, i tillegg til at
”folkehçgskolemodellen” virker interessant. Når det gjelder dublettlçsningen kunne
eventuelt et samarbeid med Studentsamskipnaden være aktuelt å drøfte, siden
studenter er nevnt som en plussfaktor ved en fremtidig ordning. Det ligger i tiden å
appellere til samfunnsansvaret til større institusjoner, offentlige som private.
Brukernes interesser kan til og med sammenfalle med næringsinteresser i en del
tilfeller.

Eventuelt finnes det flere muligheter til samarbeid med næringslivet som ikke er
utprøvd her til lands ennå og som også kan omfatte den eldste deltakergruppa i
SAMUR. Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO 2010) har pekt på
boliglçsninger som innebærer samarbeid med næringslivet ut fra et ”win – win” –
prinsipp.

Folkehøgskolemodellen kunne evt. være noe Barn – og familietjenesten kunne
utrede evt. i samråd med Helse- og velferdstjenesten. Modellen er først og fremst
tiltenkt de av målgruppa som er under 18, men er evt. heller ikke uaktuelt for de over
18 som har behov for ettervern.
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4.5: Akuttboliger ti lpasset ungdom
Behovet for akuttbolig synes først og fremst å være tilstede i den type nødpregede
situasjoner som er nevnt i forskrifter til Lov om sosiale tjenester i NAV. Det synes å
være enighet om å unngå akuttløsninger som viser seg å bli permanente. Derfor bør
akuttboliger også ha et fremtidsrettet program.

Ideen å opprette et særlig tilrettelagt akutttilbud for ungdom under 25 år kom opp
under en av fokusgruppene, under henvisning hva en har fått til i Oslo:

HV2: ”I Oslo så er det jo veldig mange forskjellige lavterskel tilbud for dem som ikke
har noen bolig (…) Lavterskel tilbud på rus, der er det plenty å velge mellom. De har
også et eget tilbud for dem under 25, for at de ikke skulle være sammen med de
hardbarka rusmiddelbrukerne. Der fikk de oppfølging og skjerming, og jeg tenker: Det
er jo nettopp det de her ungdommene trenger, du trenger noen som ser deg. Du
trenger ikke å sitte ute på en campingplass. Jeg skjçnner ikke, altså…
argumentasjonen for ikke å ha lavterskeltilbud er at: da er det sikkert flere som
benytter det...

HV3: Det er vinter og det er kaldt ute og vi må på en måte trykke på noen knapper for
å ivareta liv og helse, så vi har jo snakket litt om vi (bl.a.) kunne hatt et hus med en
del hybler, og der en hadde hatt folk da, som hadde fungert som husverter… som
hadde gått i gangene, ikke det at du skal ha kontakt, men at vedkommende er der
tilstede for… er med og ordner opp i konflikter og konfrontasjoner og bistand med
ulike ting og at vi får dem inn litt fort i noe annet. Ja, så trenger de jo ofte opplæring,
da tenker jeg både i å bo og å leve, çkonomi og …

HV2: Sånne ting som de kanskje ikke har fått med seg hjemmefra, da (…)

HV3: Hvis vi hadde kunnet lage et prosjekt der en kunne fått skrevet korte
husleiekontrakter (mot dagens praksis for kommunal bolig at kontrakter er for 3 år i
gangen) eller bo-avtaler eller hva en skal kalle det da, fordi det er midlertidig, at vi
kunne få den fort inn og ut så vi fikk gjennomtrekk i hyblene…” (Ansatte i Helse – og
velferdstjenestene).

Tenkningen fra strategien ”På vei til egen bolig ” om at midlertidige boligsituasjoner
skal unngås er fortsatt aktuell politikk. Dette bør imidlertid ikke være noe argument
for at en lar være å ha slike løsninger. I en situasjon med mangel på trygge og gode
boliger, og der ventetiden på tildeling er lang, ser en type mellomløsninger ikke ut til å
kunne unngås. Innelåsning i denne type løsninger kan unngås hvis de inngår i en
helhetlig plan der ordinær bolig med oppfølging så lenge det er behov er normen. Gitt
at en ser på forebygging, rehabilitering eller habilitering under ett, slik vanskeligstilte
på boligmarkedet som oftest selv gjør (Ulfrstad 2011), synes de fleste å være enige
om at det er et behov for kortvarige tiltak av denne typen som er trygge og gode.
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SAMUR ung anbefaler dessuten at det etableres en ordning med en seng som står
ledig i akutte tilfeller, men som ikke krever vedtak fra barnevernet. Det kan være
redningen i forhold til mange boligløsninger som ellers står i fare for å rakne. Iflg.
ansvarlig for SAMUR ung har en i tidligere perioder praktisert dette med hell (jfr.
Bakklandet hybelhus). Har en omfattende krise først brutt ut tar
institusjonsbarnevernet over, men er det behov for skjerming eller forebygging av et
dramatisk oppgjør med familie el. l. kan noen døgn med en slik løsning være godt
nok til å få den unge ”på beina” igjen. Dette er evt. fçrst og fremst et ansvar for Barn
og familietjenesten.

Oppsummering: Den løsningen på problemene med akutte boliger som
informantene ved Helse - og velferdskontoret skisserer virker interessant. Selv om
modellen innebærer en viss fare for ”opphopning” av mange med samme type akutte
problemer kan det gjøre en forskjell at det er unge i samme aldersgruppe som inngår
i tiltaket. Det ville evt. være mer hensiktsmessig med et tilbud i hver bydel enn et
samlet tilbud for hele kommunen. Det synes også viktig at tiltak av denne type er
rettet mot å bygge bokompetanse med tanke på tilbakeføring til bolig eller
førstegangs etablering i en bolig, vel å merke for dem som trenger det. Ut fra
prinsippet om å ikke skille for mye på gruppene av ungdom som er under og over 18
år siden de har mange felles utfordringer i forhold til det å etablere seg på
boligmarkedet, kunne et slikt tilbud eventuelt bygges opp som et samarbeid mellom
Helse – og velferdskontorene, Barn – og familietjenesten (og evt. Bufetat?) . Her
strekker vår kunnskap om de formelle mulighetene antagelig ikke helt til for å kunne
si noe om realismen i denne type forslag.

4.6: Løsninger der ungdommer i målgruppa bor alene
En ”trygg og god bolig”, ikke minst i den utvidede forstand som Ulfrstad (2011) legger
til grunn, innebærer som nevnt både fysiske, emosjonelle og legale aspekter.
Samtidig skal en prøve å få kostnadene ned og prøve å bygge så rimelige boliger
som mulig. Thorshaug og Berg (2009) påpeker at det hersker uklarhet i Midt- Norske
kommuner om hvordan ”rimelig” skal forstås i sammenheng med nyoppføring av
kommunale boliger. Forfatterne understreker at hvis krav til standard og universell
utforming skal oppfylles, er lave kostnader for kommunene en umulighet.
”Redningen ” med henblikk på å holde kommunale utgifter på et lavt nivå blir i så fall
tilskuddsordninger fra Husbanken. Noen kommuner definerer rimelige boliger som
små boliger med lav standard, der husleiene blir relativt lave (op cit). Det er et
spçrsmål hvor lav standarden kan bli uten at det overordnede prinsippet om ”trygg og
god” trues.

I forslag til nytt Boligprogram 2011-2014 (Trondheim kommune 2011) blir muligheten
for rimelige boliger og lavinnskuddsboliger drøftet. Det kan være hensiktsmessig å gi
et lite innblikk i hva slags argumenter som ble lagt til grunn i Rådmannens fremlegg:
Lavinnskuddsboliger ble frarådd av flere grunner av Rådmannen. En anførte at det
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bl.a. er mangel på statlige midler til formålet, og en ser en fare for at midlene går til
boligprodusenten og ikke til kjøperen. Sist, men ikke minst, kunne en anskaffelse av
rimelige boliger føre til innelåsing på boligmarkedet. Endrer inntektssituasjonen seg,
og en ønsker å flytte, blir alternative boliger likevel for dyre i forhold til det en får for
lavinnskuddsboligen. Overordnede mål for boligpolitikken så som ”fri flyt” av
selvhjulpne, fleksible selveiere hemmes dermed, og slik hemming anses som lite
ønskelig. En konkluderer at ordningen passer bedre i et sterkt prisregulert
boligmarked (op cit).

Ut fra denne type hensyn kan det se ut som de aktuelle løsningene først og fremst er
å satse både på utnyttelse av eksisterende boligmasse, nyanskaffelse og private
løsninger for den aktuelle målgruppa. Først vil vi presentere en modell som er vel
kjent fra før og som vil passe godt med utgangspunkt i alle de løsningstypene som
ses på som de mest realistiske i Boligprogrammet, gitt bedre adgang for målgruppa
til private løsninger.

4.6.1: Housing First

”Housing First” er en modell som er omtalt i NOU - en ”Rom for alle” (NOU 2011:15).
Housing First som idé ser ut til å harmonere langt på vei med både med de generelle
arbeidsmåtene i SAMUR og den spesifikke innsatsen i tiltaket som er rettet inn på
deltakernes boligutfordringer.

I henhold til det som er skrevet om Housing First, varierer innholdet i modellen noe,
men de fleste variantene forutsetter at tildeling av bolig skjer samtidig med at
kvalifisert tverrfaglig innsats overfor den som bor i boligen intensiveres. Modellen tar
konsekvensen av at dårlig planlagt tildeling av midlertidig bolig ”på veien til” egen
bolig alt for ofte fçrer til en ”evig” runddans i ukvalifiserte boliger uten at personene
det gjelder kommer videre i sin rehabilitering og sosiale integrering, men snarere
marginaliseres. Nøyaktig slik mange som har deltatt i følgeforskningsprosessen har
påpekt et behov for, er tenkningen bak Housing-First- modellen at etablering i et mer
eller mindre varig boforhold må være hovedmålet så snart som mulig. Bolig blir sett
på som en menneskerett i tråd med Menneskerettighetserklæringen26, ikke noe en
skal gjçre seg fortjent til. Fordi ”Housing First” ser forebygging og rehabilitering som
elementer som forutsetter hverandre snarere enn å representere to atskilte løp,
bygger modellen dermed også på den forutsetningen vi har vært inne på tidligere om
at en bolig kan være den faktoren som bidrar til overgangen fra ”ren” skadereduksjon
til en rehabiliteringssituasjon.

Slik modellen vanligvis praktiseres stilles det krav til den som får tildelt en bolig å ta
imot tverrfaglig oppfølging. Det erkjennes at bolig alene ikke er noen garanti for
framgang. Også i forhold til SAMURs målgruppe er det oppsummert at tett

26 http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
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oppfølging over tid kreves i arbeidet med målgruppa hvis de skal få bedret sine
muligheter på boligmarkedet (Tronvoll og Pedersen 2009). Ulfrstad (2011) nevner
Housing First – modellen som et positivt tiltak, det den forutsetter at
oppfølgingsinnsatsen skal være tverrfaglig. Hvis en tar tverrfaglighet på alvor, gir
modellen rom for at botrening, oppfølging og behandling kan foregå samtidig og
justeres etter hverandre. Å splitte opp disse områdene i helt uavhengige funksjoner
er uhensiktsmessig.

Nøyaktig slik den idémessige plattformen til SAMUR tilsier (jfr. tidligere avsnitt) settes
dessuten brukermedvirknings - prinsipper foran andre prinsipper innenfor ”Housing
First”. Det stilles krav til oppfçlgerne at de skal være villige til å prçve ut ting. Slik
legges det til rette for at motivasjon for endring utvikles. Vi drar når det gjelder dette
for eksempel kjensel på prinsippet i LØFT- tenkningen om at det i realiteten finnes få
begrensninger i utgangspunktet og at den enkelte må gjøre seg sine erfaringer om
hvor langt det mulige kan strekkes.

Det er understreket i NOU - en ”Rom for alle” at norsk sosial boligpolitikk allerede
gjenspeiler de viktigste prinsippene som modellen ”Housing First” bygger på.
Husbanken er på sine hjemmesider inne på at denne sammenligningen først og
fremst er berettiget når det gjelder målsettingen om at vanskeligstilte maksimalt skal
måtte bo i midlertidig bolig i tre måneder, at virkemidler som oppfølging benyttes og
at sosial integrering er målet. Ut fra det datamaterialet som er grunnlag for denne
rapporten forskningen på området for øvrig synes dette å være en viktig presisering.
Det gjøres etter vårt skjønn langt fra nok i dag for å utvide boligmulighetene for
vanskeligstilte. Det kan derfor være tilslørende å vise ukritisk til Housing-First
prinsippene uten å legge til rette til hovedbetingelsen som må til for å gjennomføre
ordningen, nemlig flere boliger.

Ut over det som er trukket av konklusjoner om visse likhetstrekk med tenkningen
innenfor norsk sosial boligpolitikk, synes det for eksempel ikke å foreligge noen
systematikk for utvikling av norske Housing - First - ekvivalenter på landsplan. Av
Husbankens nettsider går det fram Housing - First - modeller prøves ut i noen
kommuner. Eksempler på prosjekter er også nevnt på andre nettsider·. Danmark
prøver også ut modellen i noen prosjektkommuner og praktiserer et krav om
systematisk oppfølging i den forbindelse.

Når det gjelder Trondheim kommune, ser også det nye boligprogrammet ut til å
gjenspeile elementer fra Housing - First - modellen. Imidlertid er det bestemmelsene i
de nye retningslinjene som kommunen har vedtatt, om at en som hovedregel bare får
et tilbud èn gang, som først og fremst framtvinger modellen. Skal dette være policy,
må en for at nasjonale mål for den sosiale boligpolitikken ska ivaretas, satse på
kvalitetsløsninger med det samme.

Mye av den samme tenkningen som den som ligger til grunn for ”Housing First” har
vært satt ut i livet gjennom ordningen ”Husvert med det lille ekstra”, som presenteres
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under neste avsnitt. Det er imidlertid også visse grunnleggende forskjeller mellom
modellene. Til sammen kan imidlertid de to modellene svare til behovet hos mange
av SAMURS deltakere.

4.6.2: Husvert med det lille ekstra

Andre steder i rapporten har vi referert til ordningen ”Husvert med det lille ekstra” og
har gjort rede for ved hjelp av eksempler hva ordningen kan bety både i en
forebyggings - og i en rehabiliteringssammenheng.

Ordningen, slik den har vært praktisert i SAMUR, innebærer at rusmisbrukere
allerede mens de er i aktiv rus oppretter en leiekontrakt med en privat husvert som
kjenner til de viktigste utfordringene leietakeren opplever å ha når det gjelder å
komme ut av problemene sine. Tiltaket brukes blant annet for å bøte på den
begrensede tilgangen på trygg og god bolig som eksisterer i kommunen i dag og de
problemene mange deltakere har med å hevde seg i konkurransen på det private
boligmarkedet markedet. Ordningen er imidlertid også vurdert å ha en selvstendig
verdi som basis for endringsarbeid. Mot en ekstra godtgjøring på toppen av vanlig
husleie har husverten kontraktbestemte oppgaver rettet mot det som leietakeren føler
kan redusere rusatferden, så som matinnkjøp, vasking, vekking, måltidsfellesskap
med jevne mellomrom, regningsbetaling og ellers muligheter for samtaler, aktiviteter
av ulikt slag, støtte og oppfølging osv. Forutsetningen er intensiv oppfølging fra
SAMUR i tillegg. SAMUR ung har ikke den stillingsandelen som SAMUR voksen har,
men praktiserer mye intensitet i oppfølgingen for det. Både de og det såkalte
Sommerprosjektet som SAMUR ung er en del av, har spesialisert seg på
tilgjengelighet for kontakt som et verktøy, og de ansatte får betalt deretter. Blant
annet har en sett det som viktig å rette seg inn etter at mange i målgruppa står opp
først på ettermiddagstid.

”Husvert med det lille ekstra” har vært praktisert i stor utstrekning innenfor
Ungdomsenheten. Ikke minst gjelder det Gartnerhaugen som er et tiltak for ungdom
med noe mindre dramatiske problemer enn deltakerne i SAMUR, men som har hatt
tiltak i barnevernet og som trenger hjelp til å komme seg videre med litt oppfølging.
Som antydet fra ansvarlig for SAMUR ung er det selvstendiggjøring som står i fokus
når de bruker ordningen. For få barnevernsinstitusjoner legger tilstrekkelig vekt på
dette. Etterspørselen etter ordningen har da også vært ekstra stor i relasjon til de
yngste deltakerne i SAMUR.

Definisjonen av ordningen som Gartnerhaugen legger til grunn er gjengitt på
nettsidene til Trondheim kommune 27: Oppgavene som husverten forventes å ha
gjennom Gartnerhaugen er stort sett de samme som de oppgavene husvertene som
er engasjert gjennom SAMUR voksen er. Det legges begge steder vekt på at

27 Kilde: http://www.trondheim.kommune.no/content/1117691944/Husvert
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oppdraget skal være begrenset i tid og omfang. Det fremheves fra Gartnerhaugens
side at hovedformålet er at ungdommen skal føle tilknytning og omsorg til noen i
nærmiljøet. Når ordningen brukes overfor deltakerne i SAMUR voksen, ser det siste
momentet også ut til å være viktig for dem, selv om mange av dem er myndige.

Følgeforsker: ”Men altså – jeg tenker hvis det var familier som hadde meldt seg som
gjerne ville støtte opp om en ungdom som er i en sånn situasjon som du er – hadde
du syntes det hadde vært greit?

Deltaker i SAMUR voksen : Ja.

Følgeforsker: Hvis det hadde vært helt sånn at ”det her gjçr vi for at vi er engasjert,
og…”?

Deltaker i SAMUR voksen: Ja, det hadde ikke vært noe som hadde vært bedre enn
det.”

Det er Bufetat som finansierer ordningen for Gartnerhaugen, mens det i de tilfellene
der ordningen er brukt av SAMUR ung og voksen, har vært Husbankmidler
øremerket for metodeutvikling som er blitt brukt.

Noen aktører innenfor barnevernet som bistår ungdom med å bosette seg på det
private markedet lar husvert forstå at ungdommen har et særlig behov for oppfølging,
men gir ikke ut opplysninger om problematikk ut over dette. SAMUR på sin side
opererer med helt åpne kort overfor husvertene om hva som er ungdommenes
problem her og nå. En har hittil rekruttert husverter ved å gå ut i avisen. Ved første
gangs oppslag meldte det seg 15 interesserte, hvorav 8 ble valgt ut. I utvelgelsen
ble det lagt stor vekt på hvem som passet sammen med hvem. Det var ikke
meningen at husvertene skulle få større utfordringer enn de kunne mestre. At
husvert ikke skal ha ekstra bry ut over det som blir definert som oppgaven i møtet
mellom SAMUR - deltaker, SAMUR ansatte og husvert er også en forutsetning.
Skulle det skje skade på innbo, eller episoder med husbråk, sørger SAMUR for at det
blir ryddet opp i dette. Erfaringene i SAMUR er, i likhet med det Gartnerhaugen har
erfart med ordningen, at mange husverter har en tendens til å overinvolvere seg med
leieboerne og ta mer ansvar enn forventet når hensikten egentlig er å
selvstendiggjøre ungdommene. Kontrakttydelighet er derfor et stikkord på dette
området. En har dessuten erfart at gruppesamtaler mellom utleiere er et virkemiddel
som kan motvirke overinvolvering.

I en tilbakemelding som en husvert som hadde deltatt i ordningen ga til SAMUR i
forbindelse med et avisinterjvu under følgeforskningen, kom det fram at
tydeliggjøringen av ansvar og informasjon om utviklingen kunne vært enda bedre.
Slike tilbakemeldinger oppfattes av SAMUR voksen som viktige for at tiltaket kan
utvikles til å bli enda mer attraktivt for husvertene, selv om det ofte er særlig
samfunnsengasjerte mennesker med ”et stort hjerte” som fçrst og fremst ser ut til å
bli rekruttert til ordningen. Det typiske husvert – paret i denne sammenhengen ble av
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informantene våre beskrevet som ”ektepar på Byåsen med hund”. Det er vanligvis
sokkelleiligheter i eneboliger som leies ut etter det vi har forstått.

I begge tiltakene som SAMUR består av er mobilisering av ungdommenes nettverk
litt av et hovedpoeng. Husvertordningen betyr i mange tilfeller en utvidelse av
nettverket, og utleier kan evt. inngå i nettverksmøter. I alle fall savnet Husverten som
ble intervjuet, mer detaljert informasjon om hva som er overordnede planer for den
enkelte. Det understrekes både av de ansatte i SAMUR og av vår informant fra
Gartnerhaugen at det er uhyre viktig å støtte husvertene og veilede dem. Det bør
være så god beredskap blant personalet at det alltid er noen der til å steppe inn og
bistå utleierne i situasjoner som krever det. Veiledningen av slike temaer som
grensesetting mv. kan evt. foregå i grupper med flere husverter, der de ansatte har et
overordnet ansvar for å sette samtalen i gang og for veiledning der dette trengs.
”Dess mer en kommer inn på disse ungdommene her, dess stçrre er behovet for å
drçfte ting” er gjennomgangstonen.

Den husverten som ble intervjuet i avisen (Skjesol 2011) om ordningen ut fra sine
erfaringer formidlet at ordningen etter hennes skjønn bidrar til å skape bedre
forståelse hos allmennheten om hva rusavhengige sliter med av problemer og hvor
forskjellige de egentlig er. En føler også at en får bidratt med hjelp til noen i en
vanskelig situasjon uten at det koster all verdens innsats. Likevel tok det tid å forstå
hensikten med arbeidsmåten i begynnelsen. Det virket som om de ansatte i SAMUR
stilte få krav til ungdommene. Etter hvert fikk hun bedre forståelsen av det som er
tiltakets idegrunnlag. Også av denne grunn synes det viktig med samtalegrupper for
utleiere.

Det synes viktig i dagens samfunn at sivilt engasjement overfor enkeltpersoner ikke
er å betrakte som noe ekteskap. Tidstypisk nok representerer ”Husvert med det lille
ekstra” et ad-hoc - basert engasjement. Det er en type oppgave en kan gå inn og ut
av og krever ikke all verden. Webb (2006) peker på fenomenet speed-dating som et
av de mer outrerte uttrykkene for den tidstypiske måten å nærme seg andre på.
Ordningen er imidlertid også et eksempel på at sivilt engasjement og profesjonalitet
kan gå hånd i hånd, noe som er minst like tidstypisk. Henhold til rapport fra TIUR –
prosjektet (Tronvoll og Pedersen 2009), ble det tidlig aktuelt å gå nye veier for å løse
målgruppas problemer i tilknytning til bolig. I starten var arbeidet med å engasjere
private utleiere uvant. Erfaringene viser imidlertid at ettersom metodikken ble utviklet
på dette området oppsto større grad av trygghet og forutsigbarhet.

Videre synes ordningen ”Husvert med det lille ekstra” synes å være i tråd med
anbefalinger i NOU 2011:15 Rom for alle: om at en bør støtte ”profesjonelle, seriçse
og sosiale utleiere” og ”nærmere utrede modeller for utleie med sosiale formål”.
Kommunal innleie og offentlig deleierskap nevnes for øvrig som ordninger som er
egnet til å bygge ned evt. skepsis hos utleiere i retning av betalingssvikt. Evt. kan
også subsidier til private utleieselskaper benyttes som et alternativ til innleie.
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Faren for at kommersielle interesser blir overordnet ved innleieordninger er imidlertid
understreket fra flere hold. I Trondheim kommunes boligprogram (Trondheim
kommune 2011) konkluderer en imidlertid at bruken av private profesjonelle utleiere
ikke er spesielt ønskelig fordi leieprisene kan bli presset uakseptabelt høyt når
kommunen står bak. Administrasjons - og vedlikeholdsutgifter ved denne type
løsninger kan også bli uforholdsmessig høye i forhold til det som er den praktiske
gevinsten, i følge programmet. LO 28foreslår en frivillig sertifiseringsordning for
private profesjonelle utleiere hvis disse skal benyttes i større grad, for å styrke
seriøse utleieres posisjon i leiemarkedet. Samme typer betenkeligheter som det LO
anfører kan neppe knyttes til ”Husvert med det lille ekstra”. Derfor ser den ordningen
ut som en bedre løsning. Det er så vidt vites SAMUR som er juridisk subjekt når
leiekontrakter med husvertene inngås, og ikke ungdommen selv. I alle fall er det
dette som praktiseres ved Gartnerhaugen. Kontrakten kan eventuelt omgjøres til
ordinær leiekontrakt med ungdommen som juridisk ansvarlig leietaker på et seinere
tidspunkt.

Oppsummering : Med tanke på at tilskuddet fra Husbanken til private husverter
neppe utvikler seg til en permanent ordning, burde kommunen innføre denne
ordningen på permanent basis, slik Barn – og familietjenesten later til å ha gjort i
forhold til Gartnerhaugen. Forutsetningen er at tilskuddet kan utløses raskt og
effektivt, kanskje helst disponeres av en egen stiftelse, alt etter hva som lar seg gjøre
innenfor eksisterende regelverk. Hvis ordningen integreres i den kommunale
virkemiddelbasen, ser det ut som kommunen må inngå som kontraktpartner i stedet
for ungdommen eller i tillegg til ungdommen, alt etter hva som lar seg gjøre i lys av
eksisterende regelverk.

Gitt en mulighet til å gjøre ordningen fast på de premissene for kvalitet og tetthet i
oppfølgingen som er grunnlaget for den pr i dag, bør det kunne betales for
leietakeren også i perioder der vedkommende ikke bor der på grunn av alvorlige
tilbakefall eller behov for retrett av andre grunner. Det synes avgjørende at
kontrakten ikke opphører i slike tilfeller. Ordningen ligger i så fall så tett opp til praksis
for beredskapshjem innenfor barnevernet at det burde gå an å adoptere praksis
derfra hvis ordningen brukes overfor ungdom i SAMUR voksens målgruppe.

Rekrutteringen av husverter kunne evt. også organiseres i kommunal regi,
fortrinnsvis innenfor hver bydel slik at ungdommene ikke mister de kontaktene de har
etablert med tjenesteapparatet i den bydelen de bor i. Muligheten for å opprette en
type bank er kanskje ikke så aktuell da det dreier seg om husverter som er
interessert i å leie ut snarest mulig. Uansett hvem som rekrutterer synes det klart at
flere kilder enn avisene bør benyttes. Noen tiltak i kommunen rettet mot

28 Eiendomsnett 02.02.2012. http://www.an.no/bolig/article5851095.ece
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videreformidling av ungdommer til det private leiemarkedet, så som enheten for
bosetting av mindreårige enslige asylsøkere, har gjort utstrakt bruk av de ansattes
egne nettverk når det gjelder rekruttering av husverter, i tillegg til at de gjør flittig bruk
av ”til leie - annonser” i avisene.

4.7: Hva skal til av oppfølging? Krav til kvalitet og organisering
NOU:15 2011,”Rom for alle”; forutsetter at oppfçlging må til for at boligen kan bli en
base for organisering av livet. Imidlertid bør oppfølgingsarbeidet begynne allerede
under jakten på bolig. Som vi allerede har vært inne på trenger de fleste som er
uerfarne på boligmarkedet bistand til det å gå på visning, vurdere om
privatøkonomien holder, stille kritiske spørsmål om boligens fysiske beskaffenhet
osv. I tillegg kan det være nødvendig med noen som setter mot i en til å fortsette når
en har vært på et utall visninger og ingenting har lykkes.

Det meste som er skrevet om oppfølging, ser likevel ut til å handle om oppfølging
rettet mot å holde på en bolig. Tilskudd til kommuner av en viss størrelse rettet mot
kompetanseutvikling og utvikling av oppfølgingstjenester i boliger for vanskeligstilte
var en viktig del av innsatsen mot fattigdom (St. meld. nr. 6 2002–2003 i St. meld.
nr.23: 2003 – 2004). Satsningen bidro til at utviklingsarbeidet innenfor området
oppfølging tok fart i kommunene. Siden det tok tid før utvikling av denne type
tjenester kom i gang (Ytrehus og Drøpping 2004), synes det imidlertid å være et
stykke igjen før en har nådd den ønskede kvaliteten på arbeidet. Trondheim
kommunes boligprogram (2011) inneholder en tilråding under delmål 3.3.4 i
programmet som går ut på at det utvikles strategier for oppfçlging i bolig. ”Et
forpliktende samarbeid med tjenesteapparatet ” er dessuten satt som et krav for
tildeling av bolig i de reviderte retningslinjene fra desember 2011. Det er
boferdigheter som i følge retningslinjene skal stå i sentrum for slik oppfølging.
Oppfølgingstjenestene forutsettes å utvikle metoder som er tilpasset beboeres behov
for hverdagsmestring. Midler til slik utvikling ble i framlegget til program foreslått satt
av på kommunens budsjett. Forutsatt at også boliger blir bedre tilgjengelige for
vanskeligstilte og at det satses på nødvendig kvalitet i metodeutviklingen, ligger det
her en mulighet som kan komme ungdom i SAMURs målgruppe til gode.

Nedenfor antydes noen ingredienser som bør være på plass under oppfølging i bolig
av SAMURs deltakere ut fra de erfaringene en har gjort seg så langt i tiltaket. Hvilke
ingredienser som skal inngå i oppfølgingen synes imidlertid å være avhengig av to
forhold:

Hva skal oppfølgingen bestå av, hvor omfattende skal den være og hvilke tjenester
skal inngå til hvilke tidspunkt?

Hvordan bør balansen mellom myndiggjøring og omsorg være?

Dyb (2006 i SINTEF / NTNU Samforsk AS 2009) beskriver på basis av undersøkelser
i 20 kommuner at det eksisterer 4 hovedgrupper av de oppfølgingstjenestene som
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også omfatter rusmisbrukere i) fast personell på døgnbasis ii) fast personell på
dagtid, iii) ambulante tjenester/boteam og iv) ordinære hjemmetjenester. Ut fra de
behovene som deltakere i SAMUR har, kan det se ut som det er ambulante tjenester
som er mest aktuelt. Siden det likevel er noen deltakere i SAMUR som har helt
spesielle behov for nærhet til kvalifisert personale, vil det som tidligere nevnt også
være behov for boliger som kan samlokaliseres omkring en base.

Dyb (op cit) hevder for øvrig at et minstekrav til den type oppfølging som er rettet mot
å holde på en bolig må være at utøvernivået har en type kompetanse som er
tilpasset de ulike gruppene av vanskeligstilte; det vil si at det må utvikles
særtjenester. ”Særtjenester” er et begrep som de siste tiårene har hatt dårlig klang,
men på det boligsosiale feltet kan det være nødvendig å ha det. SAMUR ser ut til å
inneha de fleste tenkelige kvalifikasjoner for å være særtjeneste overfor unge
rusmiddelavhengige, selv om de ikke er en del av det ordinære tjenesteapparatet i
kommunen.

SAMURs arbeidsmåte; karakterisert ved tilgjengelighet, tålmodighet og kreativitet
(Tronvoll og Pedersen 2009) synes å egne seg godt som metode i
boligoppfølgingsarbeid rettet mot unge rusmiddelmisbrukere. Arbeidsmåten
inneholder alle de elementene som er oppsummert som viktige i forskning på
området: Tillit, forståelse, respekt, tid, omsorg, gjøre ting sammen med tjenesteyter
osv. (Ytrehus, Sandlie og Hansen 2008 i SINTEF/NTNU 2009). Ikke overraskende
fant sistnevnte forskere at selve relasjonen til tjenesteyteren er like avgjørende for
hvordan brukeren opplever boligsituasjonen som selve boveiledningen; og en vil
anta: evne til å holde på boligen. Relasjonen til tjenesteyter har dessuten betydning
for livskvaliteten generelt (op cit).

Blant annet som følge av statlig satsning på området, så som strategien På vei til
egen bolig (Kommunal - og regionaldepartementet 2005-2007), har Trondheim
kommune som helhet allerede påbegynt arbeidet med å bygge opp
oppfølgingskompetanse som et boligsosialt virkemiddel. Trondheim Eiendom ser for
eksempel ut til å ha utviklet høy kompetanse på oppfølging når det gjelder å løse opp
i konflikter, hindre utkastelse mv. Oppfølging før ting utvikler seg til kriser er ment å
bli i varetatt av oppfølgingstjenesten ved Helse - og velferdskontorene, men det ble
nevnt under følgeforskningen at Helse - og velferdskontorene har liten kapasitet til
oppfølging i bolig. En byovergripende ambulant tjeneste har blitt opprettet for å
kompensere for dette. Som nevnt under et tidligere avsnitt har de ansatte i denne
tjenesten etter hvert tilpasset arbeidsstilen sin etter behovene hos de ulike gruppene
av vanskeligstilte på boligmarkedet. Funksjonene til det ambulante teamet oppleves i
utgangspunktet som forskjellige fra oppfølgingstjenestens funksjoner, men
funksjonene ser også ut til å overlappe til en viss grad:

”Boveiledning er: Nå vasker jeg kopper mens du tørker koppene, og så snakker vi litt
sammen, fordi jeg vet at du strever med det og det. Oppfølging er kanskje litt mer
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sånn: Jeg hjelper deg litt i systemet og så prater vi litt om hvordan du har det og
sånn, da. For systemet er jo her på dagtid, ikke sant. Telefonene, og brevene som
skal sendes og sånne ting. (Men): Ambulant har mye av det også.” (Ansatt på helse
– og velferdskontor i Trondheim).

Sett fra perspektivet til SAMUR med det langsiktige, kontinuerlige og nettverks-
baserte arbeidet de har utviklet, har ikke de ambulante teamene nådd sitt fulle
potensial ennå når det gjelder relasjonsbygging og kontinuitet i oppfølgingen:

”Nå har vi ambulant boveiledning og all verdens ting – det har aldri vært flere folk
som har jobbet med det her enn nå, likevel så opplever mange av brukerne våre at
det er dårlige tjenester: Det er nye folk som kommer hver gang – det er litt sånn
hjemmehjelp og hjemmesykepleien for eldre – jeg må liksom innom og stemple: Jeg
har vært her”. ( Ansatt SAMUR voksen).

På bakgrunn av dette synes det svært viktig at erfaringene fra SAMUR tas med i
betraktning når de nye tjenestene videreutvikles.

Housing – First – modellen forutsetter tverrfaglig oppfølging. Slik vi forstår modellen,
er i imidlertid den oppfølgingen som skjer i boligen ikke noe som alle faggrupper
nødvendigvis bidrar direkte til. Wraparound - modellen slik den praktiseres i dag med
bidrag både fra sosialt og faglig nettverk ser ut til å være mer enn tilstrekkelig for å
tilfredsstille de kravene om oppfçlging som kan knyttes til ”Housing – First” modellen.
I tillegg har en eller flere i nettverket spesielt fokus på å styrke deltakerens
boligmestring.

I SAMUR har en drøftet i hvilken grad det er hensiktsmessig å systematisere
oppfølgingsarbeidet i en kommune etter hva slags boligmestringsnivå den enkelte
befinner seg på i utgangspunktet. En modell for oppfølging har blitt skissert innenfor
Stavne AK som omfatter alle tenkelige funksjonsnivåer ”Fra at du trenger
matombringing og hjemmesykepleie til de som er så velfungerende at de ikke trenger
noe annet enn å være i nærheten av et servicetorg”, som en ansatt i SAMUR uttrykte
det.

En ser på slike helhetlige modeller, som er basert på systematisk matching av behov
og tjenester, som både begrensende og mulighetsutvidende. Begrensningene ligger
for det første i at en modell av denne typen kan fungere svært mekanistisk; en blir
mer opptatt av fasekriterier og variasjon mellom individer enn variasjoner i individet.

Ut fra samtidighetsprinsippet i SAMUR synes modellen også å være basert på en
tankegang som er i overkant lineær. Erfaringene fra SAMUR tilsier at behovet for
tjenester varierer sterkt, evt. også med dagsform. En dag kan en for eksempel være i
form til å lage mat, en annen dag kan det være behov for å få den brakt. Både
overforbruk og underforbruk av tjenester kan derfor følge av modellen. Det
mulighetsutvidende ved den ser først og fremst ut til å være at en ved riktig match



133

kan bruke ressurser mer rasjonelt. Ut fra vårt materiale er det imidlertid få
holdepunkter for at den aktuelle målgruppa er så forutsigbar, at en organisering som
ensidig bygger på et rasjonelt matchingsprinsipp er hensiktsmessig i det lange løp.

I motsetning til en fasemodell, som forutsetter at en yter tjenester etter brukerens
forhåndsdefinerte gjennomsnittbehov, ser SAMUR ut til å i mye større grad holde seg
så tett på den enkelte som mulig, følge bevegelsene i dagliglivet og bruke situasjoner
som naturlig oppstår som lære - og veiledningssituasjoner. Eventuelt kan
matchingsmodellen og modeller som er mer lik SAMURs arbeidsmåte komplettere
hverandre.

Heller ikke når det gjelder det andre spørsmålet om hvordan balansen mellom
omsorg og myndiggjøring bør være, finnes det entydige svar. På generelt nivå
nevnes veiledning, opplæring, hjelp til praktiske gjøremål, hjelp til å overholde
forpliktelser knyttet til boligen og forplikter overfor omgivelsene som viktige
ingredienser i et oppfølgingsarbeid på boligområdet (Rundskriv U - 10/2002
Justisdepartementet, Kommunaldepartementet, Sosialdepartementet 2002).
Muligheten for å utøve både omsorg og myndiggjøring ser ut til å være implisitt i alle
de oppgavene som er nevnt. Det virker uansett ganske opplagt, som understreket
flere ganger tidligere, at en må ta hensyn til at de som inngår i målgruppa er unge og
at en del av dem har lite erfaring i å takle ”voksenoppgaver”. Det overordnede målet
med boligoppfølgingen er likevel å bli i stand til å leve et normalisert liv og å takle
typiske boligforpliktelser på linje med alle andre ordinære leietakere. Det kan i dette
perspektivet være kontraindisert å ”dulle” for mye med ungdommene.

Ved Gartnerhaugen der en har erfaring fra bosetting av et stort antall ungdommer har
en erfart at det kan være klokt å gå fram trinnvis i arbeidet med å hjelpe ungdommer
til å bli selvstendige boligaktører. Både i overgangsfasen mellom barn og voksen og i
overgangen mellom institusjon og egen bolig kan det være viktig at noen andre
administrerer husleia for ungdommene. Dette betraktes ikke som overbeskyttelse av
dem. Det er snarere en måte å sikre at den viktigste brikken i tilværelsen, nemlig
boligen, er på plass. Det vil være nok av andre utfordringer å ta fatt på ved
etableringen. Det å lære å takle økonomi kommer i neste omgang når det andre er
på plass. På spørsmål om hva slags innhold det må være i oppfølgingstilbudet for
ungdom som er i aktiv rus men som likevel har en bolig å holde fast på svarer denne
SAMUR - deltakeren:

”Jeg tenker først og fremst økonomien – styre den( …) Hvordan du skal styre
økonomien på en fornuftig måte. Og få en person som oppfølger deg litt tett, når du
er hjemme, da… og ellers.(...) Oppfçlging og hjelp med alle mulige ting, da…”

Tett oppfølging og bred satsning er altså også trekk som ungdommer i målgruppa
setter pris på. Formuleringen ”alle mulige ting” antyder at det nesten ikke finne
grenser for hva en ønsker hjelp til. Gitt at en unngår at oppfølgingsarbeidet får preg
av overvåking og at en i stedet får til å bygge en god relasjon vil det sannsynligvis
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ikke være noe stort problem for ungdommer å godta oppfølging som betingelse for
tildeling av kommunal bolig slik de reviderte retningslinjene for tildeling av kommunal
bolig i Trondheim kommune tilsier. ”Housing First” - modellen forutsetter tverrfaglig
oppfølging, inklusive innsats fra spesialisthelsetjenesten. Det kan eventuelt oppleves
som mer problematisk for spesialisthelsetjenesten at brukere i prinsippet kan miste
boligen hvis det oppstår pause i behandlingen eller behandlingen avbrytes. Det er
neppe forenlig med terapeutisk praksis, som bygger på frivillighet, å ta hensyn til den
type ting, men en går ut fra at dette kan løses.

Andre forhold ved boligoppfølging som har blitt nevnt under følgeforskningen, og som
betinger en god relasjon til oppfølger, er at det kan finnes områder ved det å bo som
en egentlig ikke mestrer men som det kan være vanskelig å formidle. Kanskje dreier
det seg om ferdigheter som det kan være skamfullt å ikke mestre. Nettopp fordi
kravet til selvhjulpenhet generelt er så sterkt i storsamfunnet, kan en som oppfølger
begå den feilen å forvente selvstendighet på et for tidlig tidspunkt. Mange bærer på
frykter og angster som ikke vises utenpå dem, for eksempel kan det for noen være
forbundet med frykt å bli en del av et ordinært bo – eller arbeidsmiljø:

”En av de siste som kom – han som var 20 år … han kunne glidd inn i hvilket som
helst miljø – skjçnner du? (..)… men vet du, han fçler seg ekstremt ukomfortabel
med straighte folk… han tçr ikke” (Driver av privat botiltak).

Nedenstående lille historie understreker betydningen av omfattende innsats som skal
til, og hvor vesentlig prinsippet om samtidighet er. Det må finnes en type
sikkerhetsnett for brukeren hvis brukeren uventet får ”kalde fçtter” underveis i
prosessen mot en normalisert tilværelse:

”Jeg hadde jo en - han rusa seg … har var jo som et vrak som regel – men han ba
om hjelp så han fikk ryddet leiligheten, for det så ikke ut.. Fant ut at: Nei, kanskje jeg
skal vaske nå. Og så brukte han to døgn på å få i stand leiligheten. Vi fikk han i jobb-
praksis, han gjorde en kjempejobb, for han var flink … men så turde han ikke
(lenger). Det ble så skummelt. Han ble tatt inn i varmen – men han følte seg for vel.
Da måtte han drikke for han var ikke vant med å ha det godt. Da kan du ikke alltid bo
alene. (Eller): Da må du ha en person eller to så du har noe trygghet, noen som
kommer og henter han. Noen som sier: Jeg vet du gjør en så god jobb: Hvorfor skal
du ødelegge for deg sjçl? Vis at du klarer det! Du må presses så hardt som det.”
(Ansatt som arbeider i tiltak for ungdom i kommunen).

Oppsummering: ”Housing First” – modellen bør kunne ligge til grunn for
videreutviklingen av oppfølgingsmetoder på området. I den grad det ikke eksisterer
fra før, bør det dessuten etableres kompetanseutviklende tiltak innenfor området
boligoppfølging i forhold til unge med rus - og atferdsproblemer og som tar
utgangspunkt i den kompetansen som allerede finnes på området i kommunen. Blant
annet SAMUR vil kunne ha en viktig rolle her. Kompetanseutviklingen bør kunne
foregå på flere nivåer, alt fra mer uformelle fora, så som halvdagskonferanser,
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idébanker og diskusjonsgrupper på nettet til mer formelle videreutdanningstilbud i
samarbeid med høgskole og universitet.

Et godt prinsipp for kunnskaps – og kompetanseutvikling på området burde imidlertid
være å ta utgangspunkt i et bestemt tankesett, slik at en de som inngår i tverrfaglig
oppfølging samhandler om oppfølgingen ut fra de samme grunn ideene.
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V Konklusjon:
De problemstillingene som har styrt både følgeforskningen og skrivingen av denne
rapporten er disse:

Hvilke faktorer i målgruppas møte med tjenesteapparatet og det eksisterende
boligtilbudet hemmer og fremmer tilgang på en god og trygg bolig?

Hvilke løsninger finnes som kan gjøre boligsituasjonen til deltakerne trygg og god –
med de ulike behovene de har ut fra alder og andre forhold?

At 35 % av deltakere i tiltaket SAMUR og at 65 % av deltakerne har bolig som sin
hovedutfordring er urovekkende, ut fra overordnede visjoner i den norske
boligpolitikken om at alle skal bo godt og trygt. Ikke minst er tallene urovekkende ut
fra at det dreier seg om ungdom på startstreken til voksenlivet som står i fare for,
men ikke nødvendigvis har utviklet et tungt befestet rusmisbruk ennå. I stedet for å
bo trygt bor mange av dem som deltar i SAMUR under fornedrende boforhold som
opplagt leder til forverring av både rusproblemer og rusrelaterte problemer. Spesielt
deltakerne mellom 18 og 35 år ser ut til å leve i en svært utsatt situasjon, selv om det
ikke mangler på både intensiv og god oppfølging. Det er begrenset hvor mye god
oppfølging hjelper hvis basisen for å få til både skadereduserende og rehabiliterende
effekter av oppfølgingen; nemlig boligen, mangler. De mange kvalifiserte hjelperne
rundt ungdommene opplever at de ikke får gjort jobben sin i tilstrekkelig grad.

Mens noen i målgruppa foreløpig er så vidt vanskeligstilt at de trenger en kommunal
leiebolig, er det en god del av ungdommene som kunne klart seg på det ordinære
boligmarkedet forutsatt større tilgjengelighet til de virkemidlene som tross alt finnes.
Både boligprogrammet og vedtaket om reviderte retningslinjer forutsetter at
rådgivingstjenestene for folk som trenger å orientere seg om støtteordningene skal
styrkes. Dette er interessante forslag, og nødvendig for å utnytte statlige ordninger
bedre, men når det gjelder ungdommer i SAMURs målgruppe er det imidlertid mange
andre forhold som må endres og harmoniseres før muligheten til å skaffe seg bolig
på det ordinære boligmarkedet kan bli reell. Kommunen har for eksempel store
utfordringer når det gjelder den samhandlingen mellom ulike ledd i tjenesteapparatet
som må til for at boligtiltakene blir gode nok i utgangspunktet og del av en helhetlig
plan. En bør satse på innovative løsninger og risikere mer på økonomisiden.
Husbanken har også omfattende utfordringer når det gjelder at reglene i liten grad er
tilpasset målgruppa.

Gode løsninger som kan bidra til å bedre dette finnes, både i og utenfor Trondheim
kommune. Gjennom å prøve ut den type gode løsninger som finnes, og som ikke
minst krever samhandling på tvers av organisatoriske sperrer, vil mye av den
sviktende tilliten til målgruppas endringspotensial som til dels preger innsatsen
innenfor kommunen pr i dag kunne snus til mer optimistiske holdninger og ikke minst:
bedre konkrete løsninger. På grunn av all den relevante kompetansen som tross alt
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finnes innenfor Trondheim kommune i forhold til målgruppa, burde kommunen ta mål
av seg til å bli best i landet på boligsosial innsats overfor den aktuelle målgruppa.

Disse stikkordene antyder hva det først og fremst bør satses på:

� Systematisering av mottaksarbeid, kartleggings – og rådgivingsarbeid omkring
hver enkelt bruker med boligbehov for avklaring av brukerens potensial på det
private markedet.

� Rådgivingsarbeidet bør rettes både mot eksisterende kommunale og statlige
virkemidler

� Utvikling av smidige saksbehandlingsordninger i forbindelse med
husleiedekning og garanti for depositum som gjør målgruppa til reelle
konkurrenter på det private leiemarkedet

� Utvikling av helhetlige samhandlingsprosedyrer på tvers av grensen mellom
NAV og Helse – og velferdskontorene for å følge brukeren gjennom prosessen
fra kartlegging til løsning.

� Etablering av et eller flere akutttilbud for den ungdom under 25 år som
benyttes som del av en helhetlig plan ved plutselig oppstått bostedsløshet eller
andre plutselig oppståtte problemer.

� Utvikle beredskapen mht midlertidige boligløsninger innen rimelighetens
grenser

� Utvikling av differensierte permanente boligløsninger for målgruppa, dels ved
nyanskaffelse eller utvidet bruk av statlige virkemidler for etablering av flere på
det private markedet, dels ved utnyttelse av eksisterende boligmasse.

� Utprçving av ”Housing First” – modellen og en varig ordning med modellen
”Husvert med det lille ekstra” som en del av det totale differensierte tilbudet.
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Vedlegg 1:
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Vedlegg 2:

Problemstillinger til bordene på verdenskafé 27.1.2012

1) Ett av to:

Skal en finne løsninger innenfor dagens regelverk (i så fall hvordan?) – eller endre
reglene (i så fall hvordan?)

2) Usynliggjøring?

Hva forstår vi med ”bostedslçshet” blant ungdom i Trondheim?

Hvordan kan evt. bostedsløshet blant ungdom synliggjøres for politikerne?

3) Trygg og god bolig i mer eller mindre aktiv rus: Hva må til?

Boligtyper

Samarbeid

4) Den ideelle samarbeidsmodellen omkring boligløsninger for ungdom i målgruppa?

Hvordan?

Hvorfor?
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Vedlegg 3:

Til deltakere i SAMUR og deres pårørende (boligverter / kommunalt ansatte)

Trondheim i september - 2011

Informasjon om følgeforskning av det boligsosialt arbeid i SAMUR
(”Samhandlingstiltak for unge rusmiddelavhengige ved Stavne Gård KF” og
Ungdomsenheten i Trondheim kommune) i perioden august – desember 2011.

Tiltaket SAMUR er som kjent et samarbeidstiltak mellom Stavne Arbeid og kompetanse og
Trondheim kommune v/Ungdomsenheten rettet mot unge rusmiddelavhengige i alders-
gruppen 16-23 ( http://www.stavne.no/samur.html) Arbeidet i SAMUR tar sikte på å bedre
deltakernes livskvalitet og på å styrke den enkeltes sosiale nettverk. Ikke minst satses det på
å bedre deltakernes situasjon på boligmarkedet. Vi er forskere som skal følge det
boligsosiale arbeidet i tiltaket i perioden august – desember 2011. Prosjektet er godkjent av
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Vi vil for eksempel se på

Hvordan SAMUR generelt jobber med boligsosiale behov i møtet med deltakere, pårørende,
samarbeidspartnere innenfor det offentlige og med private husverter

Hvordan SAMURS arbeidsmåter varierer med alder og oppfølgingsbehov hos deltakere

Hvor hensiktsmessige er forvaltningsregler og bestemmelser på området sett i forhold til
deltakernes behov?

Lyst til å delta i forskningen ? For at vi skal få mest mulig innsikt i den boligsosiale innsatsen i
SAMUR, og for at rammebetingelsene omkring slikt arbeid skal bli enda bedre ville vi satt pris på at du
sa din mening / delte dine erfaringer med oss. Vi har tenkt å spørre både brukere, pårørende,
husverter og kommunale samarbeidspartnere om å delta.

Frivillig : Vi understreker imidlertid at deltakelse er helt frivillig, og at det er mulig å trekke seg når
som helst uten videre begrunnelse.

Forskningsmetoder: Deltakere og pårørende intervjues enkeltvis, kommunalt ansatte og
husverter intervjues i smågrupper. Et intervju vil vare ca 1 1/ 2 time og kan gjennomføres både på
dag-og kveldstid.

Bruk av opplysninger: Konklusjonene fra følgeforskningen blir beskrevet i en rapport våren
2012. Rapporten skal bl.a. sendes til SAMURs samarbeidspartnere innenfor Trondheim kommune og
andre offentlige instanser.

Anonymitet : Dersom kommentarer fra deltakere/ pårørende/ husverter eller kommunalt ansatte
gjengis i rapporten skal det ikke kunne gjenkjennes av utenforstående hvem som har sagt hva.
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Samtykke: Hvis du finner ut at du vil delta, vennligst fyll ut vedlagte samtykkeerklæring og send den
til Anne Juberg HUSK / HIST Ranheimsveien 10, 7004 TRONDHEIM eller si fra muntlig til de ansatte i
SAMUR.

Hvis det er noe du vil spørre oss om, ikke nøl med å ta kontakt på tlf. 901 29 033 (Anne Juberg) eller
91112645 (Per Johansen), eller på mail: Anne. Juberg@samfunn.ntnu.no

Med vennlig hilsen Anne Juberg, (daglig ansvarlig for følgeforskningen), NTNU
Samfunnsforskning AS

Samtykkeskjema:

Jeg har lest informasjon i brev av 4/7 – 2011 om hva som er hensikten med følgeforskningen
av SAMURs boligsosiale arbeid høsten 2011 i regi av NTNU Samfunnsforskning og hvordan
dataene skal brukes. Jeg er gjort kjent med at deltakelse er frivillig, og at jeg når som helst
etter at samtykke er gitt kan trekke meg uten begrunnelse.

Jeg samtykker i at jeg kan kontaktes gjennom ansatte i SAMUR for avtale om forsknings-
intervju.

Sted / - 2011 Underskrift
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