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1. Sammendrag

1.1Hva er «Booppfølgingsprosjektet» (heretter BOP)?
BOP er et prosjekt i Bodø Kommune ved Barnverntjenesten (BV). Prosjektet har hatt mål om

å utvikle virksomme metoder og samarbeidsformer for at ungdom i sårbare overgangsfaser

skulle få mulighet til å bo trygt, godt og egnet med den oppfølgingen en har behov for.

Fokuset har vært boligen som utgangspunkt for utvikling gjennom en trygg tilværelse og god

base. Prosjektet har hatt DUE (etterverntiltak) som testarena og målgruppe. Prosjektet har hatt

god måloppnåelse og har bidratt til utviklingen av DUE som egen avd. for Bo og

nærmiljøtiltak i Barneverntjenesten. Samarbeid med andre har vært viktig for at en skal kunne

tilby ungdommene god helhetlig oppfølging og individuelt tilpasset hjelp i overgangen til

voksenlivet. Hjelpen skal kunne tilpasses ungdommene og ikke omvendt. For at det skal være

mulig må en gjennom samarbeid kunne tilby ulike tiltak og boformer ut fra ungdommens

behov.

1.2Framskaffelse og Oppfølging
BOP har hatt fokus på to hovedområder. Framskaffelse av boliger og oppfølging i egen bolig.

Framskaffelse av boliger gjennom rekrutteringer av gode boliger på det private markedet og

framskaffelse gjennom utvikling av boformer som kommunen selv kan drifte. Ulike tiltak har

vært utprøvd for rekruttering av boliger på det private markedet. Åpenhet og dialog har vært

nøkkelen for suksess i samarbeid med private utleiere. Utfordringen med framskaffelse av

private boliger har vært belyst gjennom bruk av media. Det er også jobbet internt med rutiner

for at samarbeidet med utleier og BV skal bli bedre.

Ungdommer i sårbare overgangsfaser i Barnevernet er en gruppe med ulike behov. Ulike

boformer er nødvendig å ha tilgang på for å kunne tilby riktig oppfølging. BOP har prøvd ut

framleie og det har vært samarbeidet tett med Boligkontoret i kommunen for å se på

muligheter ved bruk av det kommunale markedet. BOP har vært delaktig i utviklingen av

Foyer Bodø. Foyer Bodø er et bo og nærmiljøtiltak som åpnet mai 2014. Tiltaket tilbyr 14

enheter for bostedsløs ungdom som er i kontakt med BV, NAV og/eller flyktingekontoret.

For å kunne se på riktig oppfølging og boform har ungdommene vært hovedfokuset i

prosjektet. Ungdommenes egne opplevelse, ønsker og ressurser er grunnlaget for hjelpen en

skal tilby. Kartlegging av ungdommenes situasjon har vært viktig. Ved at ungdommene selv

sier noe om egen situasjon kan en bedre tilby riktig bistand.

Oppfølging gjennom utvikling og utnyttelse av virkemidler som ligger i kommunen har vært

et fokusområde. Bo-oppfølging har vært jobbet med og utviklet gjennom koordinatorene i

DUE og i samarbeid med andre instanser for god bolæring og mestring i egen bolig.
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1.3 Suksesser
De ulike aktivitetene har brakt med seg noen suksesser:

Bedre samarbeid eksternt og intern

Bedre utnyttelse av ressurser og virkemidler

Fokus på bolig er bedre intern i BV Avd. Bo- & Nærmiljatiltak

Bedre fokus på boligsosialt arbeid for ungdom i sårbare overgangsfaser

Bedre samarbeid med utleiere

Info og åpenhet om utfordringene i Kommunen

Utprøving av fremleieavtale

15 hybler gjennom samarbeid med private utleiere og ungdom.

2 av hyblene er i ettertid sagt opp grunnet at de av ulike grunner viste seg å

ikke være gode for den enkelte.

Vi sitter gjennom prosjektet med 13 -nye- gode hybler for ungdommene i

tiltaket. Noe gjennom gjennomstrømming - bytting. Andre ungdommer i BV

benytter seg også av disse om det er noen ledig.

Gjennom framskaffelse av hybler og Foyer Bodø er det per tiden i DUE slik at

14 av 14 ungdommer bor godt.

Det er pr.tiden ingen bostedsløse ungdommer i avd. Bo & Nærmiljøtiltak

To ungdommer har fått tildelt kommunal bolig pga ulike behov. Dette ble en

vellykket ordning for ungdommen selv om prosessen har tatt for lang tid.

Samarbeidet mellom boligkontoret. BV og ungdommen har vært godt.

Stabilitet ved at vi har fått ungdommer i dårlige boliger inn i bedre boliger og

at bostedsløsheten har gått ned. Vi kan nå raskere enn før få bostedsløse unge

inn i egen bolig selv om det kontinuerlig krever noe arbeid og koordinering.

Behovet i DUE i dau rundt bolig er bedre dekket. Selv om det er et

kontinuerlig behov og behovene endrer seg.

Deltakende i utviklingen av Foyer Bodø.

Prosjektleder har gjennom Husbanken vært på studietur i Aberdeen og på samarbeidsrnøter i

andre kommuner gjennom prosjektgruppen -På Prosjektleder har besøkt DUE i Bergen,

vært på bolig konferanser og ettervern konferanse i regi av UNGBO Stavanger. Disse møtene

og besøkene har vært svært konstruktive i form av at en har fått sett på ulike gode metoder og

organiseringsformer.

1.4 Utfordringer
Gjennom aktivitetene og suksessfaktorene møter en også på nye utfordringer. Dette er ulike

hull ved systemene og manglende fokus på bolig.

De ulike aktivitetene har vist oss noen utfordringer:

Ungdommene faller utenfor ulike systemer og virkemidler.

Lite tilgang på kommunale boliger i kommunen for ungdommer med spesielle

behov.

Lite gjennomstrømming av kommunale boliger - derfor lang ventetid før og
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etter tildeling.

Framleie i form av ingen mulighet for tomgangsleie og oppfølging av avtalene

etter prosjektperioden.

Utfordring med å få boligfokus godt forankret i BV - tidkrevende men en

suksess.

Husleie til ungd. og utleiere betales for sent. Dette skaper utfordringer i forhold

til unødig tidsbruk. Dette skaper usikkerhet hos huseiere og dårlige rykte for

ungdom med oppfølging fra kommunen. Dette har til nå i prosjektperioden blitt

noe bedre gjennom fokus og endring av rutiner. Dette må likevel jobbes mer

med før det er godt nok ivaretatt.

Utfordringene som kommer fram her er punkter kommunen jobber videre med.

2. Innledning

2.1 Bakgrunn
En god bolig er en viktig forutsetting for starten av et voksent Iiv. Boligen er et

grunnleggende velferdsgode, som er nødvendig for all utvikling og læring. Det å lære

grunnleggende egenskaper for å kunne bo godt i egen bolig, er en avgjørende faktor for at

ungdommen skal kunne utvikle seg i sitt hjem. Å bo i en god bolig hvor ungdommen har

egenskaper med seg for å utvikle en god bo karriere, er grunnlaget for å skape seg et

selvstendig liv som ung voksen.

Oppvekst og kultur - avdelingen (OK) i Bodø Kommune så et stort behov for å utvikle gode

ettervernstiltak som sikrer ungdom en trygg overgang fra plassering i fosterhjem /

barnevernsinstitusjon, til etablering i egen bolig. -Booppfølgingsprosjekter i DUE ble derfor

satt i gang for å videreutvikle DUE- tiltaket i Barnevernet (Barnevernet - videre kaldt BV).

Prosjektet har vært i et tett samarbeid med Husbanken og er finansiert gjennom Husbankens

kompetansetilskudd for utviklingsarbeid. Bekjempelse av bostedsløshet og mål om at alle skal

bo trygt og godt, er høyt prioriterte oppgaver for Husbanken. Dette gjennom forebygging for å

forhindre bostedsløshet, og arbeid med å etablere bostedsløse i varig bolig. Unge i fokus er et

oppdrag Husbanken setter høyt og prioriterer. Disse hovedmålene har prosjektet hatt fokus på

gjennom samarbeidet med Husbanken. Et utviklingsarbeid for å finne gode, konkrete

løsninger og virksomme metoder, slik at ungdom skal ha mulighet til å utvikle en god

bokarriere.

2.2 Formål med prosjektet
Hovedmål:

• Det skal proves ut, dokumenteres oglOrmidles kunnskap om virksomme

tilnærmingsmater, meloder og samarheidsfOrmer slik at ungdom far mulighet til a
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utvikle en god hokarriere.

Delmålenes underpunkter har endret seg naturlig i utviklingsprosessen fra fase 1(år 1) til fase

2(år 2).

Fase 1:

Tilgangpå trygge boliger.
Bidra til at ungdommene finner og får tilgang til tilfredsstillende boliger. Prosjektet vil også

se på mulighetsrommet til kommunen til å selv drifte. bygge, leie boliger spesielt tiltenkt

ungdom.

Ungdom skalfå nødvendig stotte og oppfolging slik at de kan etablere en selvstendig
tilværelse i egen bolig.

Hjelp til å finne bolig —jobbe sammen med ungdommen for å definere behov.

ønsker og realistiske muligheter.

Hjelp til å lære praktiske realiteter ved å bo —hvordan lese av strømmen, når

tar jeg ut søpla, hvor ofte må jeg vaske? Osv.

Fase 2:

Tilgangpå trygge boliger.
Holdningsskapende arbeid mot det private markedet for å utvikle metoder for å gi

sårbare unge bedre tilgang på det private markedet.

Tett samarbeid med Boligkontoret.

Se på muligheter for et samarbeid ang. Framleie for boliger til unge. Dette med

mål om å framskaffe fiere boliger. En ønsker også å se nærmere på å utvikle

metoder fra leie til eie for sårbare unge.

Ungdomsfokus inn i kommunens boligpolitiske arbeid.

Delta i boligpolitisk utviklingsarbeid i kommunen. Gi informasjon om unges

situasjon og funn som er gjort/ gjøres ved prosjektet til ulike nivåer for å forankre

boligsosialt fokus på unge i sårbare overgangsfaser.

Foyer Bodø: prøve ut, utvikle og formidle sikre overganger fra Foyer Bodø over i

privat bolig.

Ungdom skalfå nødvendig stotte og oppfolging slik at de kan etablere en selvstendig
tilværelse i egen bolig.

Videreutvikle funnene i BOP.

Sikre veien inn i egen bolig - startpakke- økonomi.

Utvikle metoder og arenaer for å utnytte ressurser for å sikre nødvendige faktorer

for å lykkes med å bo. 1 tett samarbeid med andre etater.

Utarbeide metodebok for unge med oppfølginLYi bolig.

o Foyer Bodø —undersoke og dokumentere metodene i en tidlig utvikling.

Utvikle. dokumentere og formidle kunnskap om Foyer Bodø.
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2.3 Modeller - Aktivitetsmål

Modell.fase 1- BOP i DUE

Model .ftise 2 - BOP DUE - Foyer Bodo

IDEFORMODELLOGNYETILTAK, UTFRAHOVEDNIAL

STØTTEOGOPPFØLGING TILGANGPATRYGGEBOLIGER

*Fellesaktivitetfordesomønsker
- tilpassesetterbehov.
-fokuspåbo-læring.Eks.økonomi,b sjett,
matlaging,vasking.

*Startpakke.
- hvatrengerungd.praktisk?

-botreningsbehov?
-Tipsogrådhefte

*Spisstiltak,formåloppnåelse.
-helhetligmedfokuspåhovedpunktene

helse
adagtilbud
anettverk
abolig

-boligfokusertetiltak.
-tiltakforboligogbotreninginnadi DUE.

*Handlingsplan •

-fornyelseav"kartleggingsplan"i DUE.
-boligfokus
-kartlegghovedpunktene.
identifiserproblem planframover
- eks.ahvavildu?

ahvordanvildunådetduønsker?
-ungdommensplan.Endringsbarplan.


*Ulikemodeller
-boligalene=Leiemarked+Kommunalt
-boligm/andre=- DUE-husm/

bler+kontor(+evt.kriseplass)
- "ProsjektalaGarntunet"
- BodøFoyer - Bikuben

*BoligAlene.
-Ungd.leierfraprivate
-DUEhenvendersegtildetprivateogdet
kommunalemarkedet.
aAnnonser
alnfoomDUE-uti kommunen.

*Sammenmedandre.
- Utfrabehov,f.eksdeyngste.

*Samarbeid
Tverretatligi kommunenforådannegode
ivaretaendesystemer.

*Ungdomskontrakt
- kontraktmellomungd.ogDUE.
- girungd.Ansvarforleilighetenenleier.
- innholdavforventningerforogavtiltaketogboligen.

Prosjektarbeider-KarenStjernen
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IDEFORMODELLOGNYE11LTAKI BOP,UTFRAHOVEDMAL

STØT1EOGOPPFØLGING TILGANGPATRYGGEBOLIGER

*VidereutviklefunniBOP
•Garantiærklærmger
-Startpakke-okonomi-påvei egenbolig
-Aktmteterforbolæring
-Samarbeidmedandreetatersomjobbermedungdom
Påleit.F.eksflyktninger.utekontakt.NAVog lignende
- Utviklemetoderarenaerfor å utnytteressurserfor
å sikrenødvendigefaktorerfor å
Ivkkesmedå bo helse arbeid.skoleognettverk

BodøFoyer
'Utarbeidemetodehefte/bokforungemedoppfølgin
ogbolig.
- Formidleogdokumenterfunnog'Arksomrnemetoder
-Forankringpauliken'riåog arenaer
--Kompetansedagi tilknytningav dettehvoraktuelleparter/
inviteresi samarbeidHusbanken—tilskuddi

./

'Samarbeid
Tverretatligi kommunenforådannegode
ivaretaendesystemer.

(

vUndersekeogdokumenteremetodeneientidlig
UtviklingavBodeFoyer.
-Bidratil utmklingavBodøFoyer- Boognærmiljatiltak
- Dokumentereeffekter Suksesser utfordring
oglosninger
- Formidlekunnskapfra BOPogBodoFoyeri kommunen
For læringog utvikleforankringavbeligfokuspåunge

*Ungdomisårbareovergangsfaserinnikommunens
Boligpolitikk.
-Deltai bohgpolitiskarbeidi kommunen
-Bidramedfokuspa ungdomsgruppen
- 'MindtheGAP'.
-Deltaogbidrai utviklingav boligpolitiskhandlingsplan
I tett samarbeidmedsamfunnskontoret

'Tettsamarbeidmedboligkontoret
-Sep muligheteromenkanutlkle etsamarbeid
angframleieavboligerfor unge
-Utviklemuligheterangfra leietil eieforunge
foreksempelBoinnova-ungdomsboliger

Holdningsskapendearbeidmotdetprivatemarkedet
-Videreutkle arbeideti BOPmotdetprivatemarkedet
I formavholdningsarbeidfor utleietil ungdom
underoppfølging.
- Forslaginvitereprivateutleiereogutbyggeretil info
Omutfordringogbehoy

Preveut,utvikleogformidlesikreovergangerfraBodeFoyerovei
Privatbolig( kommunali tilfellermedbehov)
- DettegjennomvidereutviklingavmetodersomertidligereuNklet i BO

BOP

Prosjektarbeider- KarenStemen
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2.4 Forankring
Bodø Kommune satser mye på god oppvekst for barn og unge gjennom bla. ved oppfølging

av:

-Handlingsplan,fOr god oppvekst- vedtatt i bystyret mars 2005.

Sak om levekar fOr barn og unge i 2011

Boligpolitisk Handlingvlan 2014-2017

Behovet for utvikling av tjenester og tiltak knyttet til ungdom og bolig er tydelig forankret i

både politiske og administrative dokumenter i Bodø kommune.

Felles for disse overordnede langsiktige planene er at de beskriver og grunngir en systematisk

satsing på de forbyggende områdene basert forskning og god brukerfokus.

Planene beskriver blant annet satsingen på forebyggende arbeid for aldersgruppen 0-25 år og

deres familienettverk. DUE, Familiesentrene, Utekontakten og -Ny giv- er viktige verktøy i

satsingen. Det er avdekket at for mange unge likevel sliter med livet, er ute av skolen. arbeid

eller annen aktivitet og har vanskelige boforhold. Noen lever til dels på gaten eller hos

bekjente og mangler struktur på tilværelsen. Dette kom også fram i - sånn vil vi ha det.

temakafe for ungdom- 14.10.10, gjennomført i samarbeid med Husbanken og Fylkesmannen i

Nordland.

To av fokusområdene i Levekårsplanen går på bolig og vireutvikling av familiesentrene.

Disse to fokusområdene har blitt spesielt fulgt opp gjennom kunnskap og utvikling av BOP

ved Bodø Foyer.

Bodø Kommunes Boligpolitiskehandlingsplan 2014-2017 skal følges opp gjennom planlagte

aktiviteter. BOP har hatt et tett samarbeid med Prosjektleder for boligpolitiskhandlingsplan og

har bidratt inn i fokuset på behov for «ungdom på leit».

I Barneverntjenestens virksomhetsplan 2013 og 2014 er BOP forankret gjennom egne tiltak

for måloppnåelse i avd. Bo- & Nærmiljøtiltak.

2.5 Ressurser

Lønn for prosjektleder er finansiert gjennom kompetansetilskudd fra Husbanken for

perioden mai 2012 - april 2013 og videre fra april 2013 —mai 2014

Informasjonshefte om Foyer Bodø og Hefte «Tips og Råd i egen bolig» er utarbeidet

og finansiert av kompetansehevendemidler fra Husbanken.

Prosjektet benytter seg av samarbeidspartnere internt i kommunen og eksternt ved

andre kommuner gjennom samarbeidsgruppen På - utsatt ungdom og bolig og

samarbeid med andre bo og nærmiljø-tiltak som DUE —Bergen og Ungbo —

Stavanger. Se. Pkt. 3.2.4 s.18. «Samarbeid».

 ••• ••• •••••  ••  
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- Se. Vedlagt- revidert regnskap.

3. Prosjektarbeid og konkrete aktiviteter (hoveddel)

3.1 Prosjektorganisering

Prosjekteiersrolle:
Prosjektets oppdragsgiver
øverste beslutningsmyndighet
Sette frister
Godkjenne og gi retning
Forankring

Prosjektansvarligsrolle:
Delta i gjennomføring av prosjektet
sine aktiviteter
Lede og veilede
Ansvarlig for prosjektet gjennom
avdelingen
Forankring

Prosjektledersrolle:
Ansvar for prosjektets framdrift og
måloppnåelse
Koordinere ulike aktiviteter
Prosjektrapportering og
dokumentasjon

3.2 Tiltak og aktiviteter
Prosjektarbeid omhandler kontinuerlig prosessarbeid gjennom aktiviteter. En møter på

utfordringer og suksesser gjennom aktivitetene en prøver ut. Det er derfor viktig at

prosjektarbeidet dokumenteres. Dette slik at en kan formidle kunnskap om virksomme

tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer for kunnskapsutvikling.

3.2.1 Startfase
I starten av prosjektet brukte prosjektleder mye tid på orientering. Dette gjennom orientering

av tjenestetilbud i kommunen og behov hos ungdommene i DUE.

Det ble utarbeidet en prosjektplan. Prosjektplanen er utgangspunkt og grunnlaget for

prosjektet og arbeidet som er gjort til nå. Det ble i andre fase ved prosjektets forlengelse
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utarbeidet en ny prosjektplan med grunnlag i den forrige planens hoved mål, men med
aktiviteter ut fra nye fokusområder som delmål.

Videre ble det brukt noe tid på kartlegging i DUE. Det viste seg her at boligfokuset ikke var
godt nok ivaretatt i kartlegginusystemet som var i bruk. Kartleggingssystemene ble derfor
fornyet med mer fokus på bolig. boevner, målarbeid og ressurser. Dette er skjemaer som nå
benyttes for kartlegging ved inntak, evaluering og avslutning av tiltak. Kartleggingen har
fokusområdene bolig, helse, dagtilbud, fritid og nettverk. Dette har blitt ungdommene og
DUE sine verktøy for målarbeid og dokumentasjon.

—Se vedlegg I. Kartleggingsskjemaer

Kartlegging av dagens situasjon ble gjennomført ved at det ble levert ut et kartleggingsskjema
til koordinatorene og ungdommene for boligbehov ved oppstart av prosjektet. Dette var basert
på et frivillig spørreskjema, med info om prosjektet og åpne spørsmål om bosituasjon og
booppfølging. Av 11 utleverte skjemaer fikk prosjektet tilbake svar på 3 skjemaer. Dette
gjorde at kartleggingen ikke ble fullstendig. Likevel ga det prosjektet et innblikk i
ungdommens forståelse av egen situasjon og utfordringer i forbindelse med bolig. Svarene på
skjemaene var relativt like. Det omhandlet utfordring i forhold til framskaffelse av boliger,
standart og boliger i dårlige bomiljø. Når det gjelder booppfølging kom det fram at
ungdommene syntes det var viktig med veiledning for bolæring. Temaene ernæring, økonomi,
hygiene og vedlikehold gjentok seg.

Info fra koordinatorene har vært veldig viktig for å kunne få innsikt i utfordringene.
ressursene og behovene for boligfrarnskaffelse og booppfølging. Prosjektet var dårlig
forankret i BV i oppstarten. Det har derfor vært nødvendig og bruke tid på forankring som en
del av prosessarbeidet. Noe av årsaken til den lave svarprosenten på kartleggingsskjemaene
kan henge sammen med den dårlige forankringen. Kartleggingen i den tidlige startfasen i
prosjektet ble dannet med mål om at prosjektet skulle skaffe seg bedre innsikt i ungdommenes
situasjon. Dette ble en utfordring i startfasen pga dårlig svarprosent. Etter hvert i
prosjektperioden har dette gått seg til gjennom bruk av nye kartleggingsskjemaer for inntak.
evaluering og avslutning, og ved info fra koordinatorene og ungdommene. Det ble derfor
vurdert at vi ikke gjentok den tidlige kartleggingen. da en oppnår samme mål med det nye
kartleggingssysternet i tiltaket.

Behov for ulike boliger for ungdommer i sårbare overgangsfaser er kontinuerlige. Det endres
etter hvert ut fra livssituasjon og behov. Dette er en gruppe som er vanskelig å registrere da de
ofte av ulike årsaker flytter mye og ikke nødvendigvis melder fra om flyttingen. bla. når de
beveger seg mellom ulike kommuner. Prosjektet har til enhver tid prøvd å holde en oversikt
over hvor mange som er bostedsløse og hvor mange som bor i uegnede boliger i DUE. Dette
gjennom bruk av kartleggingsskjemaene og info fra koordinatorene og ungdommene.
Prosjektet har jobbet ut fra det for å tilfredsstille behovet her og nå. For å finne
framtidsrettede løsninger måtte en også jobbe med behovene som var per tiden. for å danne
vei. Det er et behov for ulike modeller, slik at modellene er tilpasset ungdommen.
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Prosessarbeidet i prosjektet omhandler spesielt to områder:
I. Boligframskaffelse

2. Boligoppfolging

3.2.2. Framskaffelse
For å kunne danne ulike modeller for boliger for denne målgruppen må en jobbe på flere og

ulike nivåer.

• "Markedsføring"
Det ble i startfasen sett på muligheten for å engasjere det private boligmarkedet i kommunen
for å få dekket noe av behovet for bolig her og nå. Det ble derfor satt fokus på info om behov

og en type markedsføring ut i kommunen mot det private markedet. Dette gjennom å

synliggjøre målgruppen og behovet. Fokuset ble info om DUE. for å skape åpenhet for

trygghet til utleiere for å leie ut til -vanskeligstilf ungdom. Med mål om å skape
engasjement ble ulike aktiviteter satt i gang.

Annonser i AN (Avisa Nordland)

Artikkel - boligbehov - DUE i AN

Info om DUE på kommunens nettsider

Annonse på Bodø Kommunes intern-nett

Samarbeid internt og ekstern for BV - fokus i boligpolitikk og hos ulike etater.

Møte med ulike private utleier i byen for å gi info.

Dette arbeidet er holdt ved like i andre fase av prosjektet. Dette gjennom annonser i AN ut fra

behov. Vi har fortsatt holdt «trykket» hos private utleiere gjennom informasjon. Denne

formen for markedsføring er også tatt i bruk av andre ansatte i Barnevernet som jobber med

ungdom. Dette ut fra at en ser at informasjon og åpenhet om behovet nytter.

BOP ble sammen med Husbanken invitert til å holde et innlegg i møte med Huseierenes
Landsforbund høsten 2013. BOP sitt bidrag var å sette fokus på målgruppen og informere om

arbeidet som gjøres gjennom prosjektet. Sammen med Husbankens virkemidler var det en fin

arena for å skape bevissthet rundt husbankens målområder og bevissthet for målgruppen.
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"Rekruttering"
Andre måter å rekruttere boliger her og nå har også blitt prøvd ut

Ringt på boligannonser

Sendt mail på boligannonser

Vært på visninger

Startet prosess med kommunale søknader sammen med de som har behov for

kommunal bolig.

Disse metodene har ikke gitt noen konkret effekt enkeltvis, men har vært en del av en prosess

for å informere i kommunen og synliggjøre målgruppen. Selv om de enkelte aktivitetene ikke

har gitt konkrete resultater har de sammen gjort en endring og skapt effekt. Aktivitetene for

framskaffelse har nå blitt en del av rutinene i DUE og Barneverntjenesten. Dette er viktig for

at effektene skal holdes vedlike i et kontinuerlig boligbehov.

Samarbeid BV, ungdom og privat utleier.
Tidligere har ungdommene selv sørget for boligframskaffelse for å kunne starte med tiltak for

booppfølging. Selv om ungdommene har fått veiledning, viser det seg at dette har gitt mye

ansvar på ungdommen, og skapet en situasjon som ofte har endt med negativt utfall. Dette har
gjort at ungdommene har opplevd et dårlig første møte med boligmarkedet.

Prosjektet begynte derfor å se på muligheten for at BV kunne ta kontakten med utleiere. En

kontakt gjennom dialog for å starte et godt første møte med boligmarkedet for ungdommene.

Med dette kan en også trygge utleierne gjennom at BV blir en samarbeidspartner og aktør i
prosessen, og ikke bare en brikke. En har her sett på og prøvd ut ulike tilnærmingsmåter hvor

en vekter mellom ytterpunktene at ungdommene har fulle ansvar for boligframskaffelsen, og

andre ytterpunkt at BV har fulle ansvar for boligframskaffelsen.

Vi har gjennom prosjektet nå havnet på en middelvei ut fra behov. Noen ungdommer trenger

kun veiledning for boligframskaffelse og andre mer. BV har gått inn som en første kontakt

med huseieren, vært på visning og startet et samarbeid gjennom dialog med huseier. Videre

har ungdommen som BV vurderer ut fra behov og koordinator fått telefon.nr til utleier for å

gjøre neste kontakt. Dette gjør at BV sikrer overgangen og starter en åpenhet før ungdommen

kontakter utleier. Gjennom det kan en sikre ungdom gode hybler etter behov med hjelp til
framskaffelse fra BV. Likevel tar ikke BV fulle ansvar og -ballen- blir videre plassert til

ungdommen som får gjøre videre kontakt og samarbeid. Gjennom dette får ungdommene øvd
seg i en positiv og dermed konstruktiv arena. Med det kan ungdommen få et positivt møte

med boligmarkedet og få gjort seg positive erfaringer. I tillegg blir utleiere trygge slik at de

ønsker å leie ut til ungdommer med oppfølging fra BV.

Dette gjør at vi får framskaffet flere gode boliger. Det trygger overgangene til ungdommene

og skaper positiv erfaring.

Samarbeid, markedsføring og rekruttering har vist seg å være suksessene i prosjektet.
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Modell:

Åpenhet og Dialog

• Framleieavtaler —Private leieavtaler
Gjennom prosjektet har BV prøvd ut en framleieavtale. Dette ble gjort etter ønske fra utleier

og for å prøve ut bruk av framleie i BV. Prosjektet samarbeidet med jurist og utarbeidet gode

fremleieavtaler for bruk i BV. En ser for seg at en ved bruk av fremleie kan sikre flere gode

hybler for ungdommer med spesielle behov. Dette gjennom at en ser at det er større

etterspørsel på framleie fra private utleiere. Gjennom framleie ønsket vi å sikre sarbare

overgangsfaser ved at boligen var på plass.

Den framleieavtalen som ble gjort var positiv. Ungdommen og utleier var fornøyd.

Vi ser likevel noen utfordringer innad. som gjorde at vi ikke inngikk flere framleieavtaler. Vi

ser at vi ikke har utarbeidede rutiner for å følge opp. Det vil si at ved å gjøre flere

framleieavtaler ville en skapt en av avhengighet av prosjektet i tjenesten da det ikke er andre

ressurser som kan overta. Vi ser også utfordringer i forhold til tomgangsleie, da husleie følger

vedtak på enkelt ungdommer. Ved bruk av framleieavtaler blir boligen en «kommunal bolig»

med det skal boligkontoret i kommunen ha ansvaret. Viktig at det er en instans som holder

kontrollen på kommunalbolig utleie. Boligkontoret har kunnskapen som behøves for å styre

dette. Det er derfor viktig at vi ikke danner egne «boligkontorer» i hver tjeneste. men holder

oss til organiseringen i kommunen. Ungdommene i DUE er generelt ikke innenfor
målgruppen for å få en kommunal tildelt bolig.

Framleieavtalen gjort august 2012 og ble derfor sagt opp da ungdommen som bodde der

flyttet ut mai 2013. I samarbeid med utleier og DUE —BOP flyttet ny ungdom med

oppfølging inn og fikk egen privat leieavtale.
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Disse utfordringene gjorde at vi så videre på andre muligheter for å dekke behovet for

kommunal boligleie for ungdom.

Det var viktig å bringe dette inn i et samarbeidet med Boligkontoret. Ressurser for

ivaretakelse av framskaffelse av framleieboliger er en utfordring.

For å sikre oss utleiere som ønsker framleiekontrakter med BV, startet vi en prosess gjennom

dialog med utleierne med fokus på private leieavtaler med ungdommene. BV går inn med en

garanti for depositum og husleie. som legges ved kontrakten. Med dette sikrer en både utleier.

BV og ungdommen. Utleier blir tryuget gjennom å få kontaktinfo til koordinator.

garantiavtale og dialog med BV. Ungdommen får gjort privat leieavtale. hvor BV går inn med

garanti for depositum i kontraktsperioden. Denne modellen har gitt gode resultater.

3.2.3 Oppfølging
Oppfølging gjennom: veiledning til framskaffelse av bolig og veiledning for bolæring etter

behov. Koordinatorene i DUE har stort fokus på bolæring. Det ligger derfor mye erfaring og

kompetanse innen oppfølging og veiledning i bolig innad i BV. Fokuset for prosjektet har

vært å konkretisere bolæringen ut fra målarbeid og fokus på benyttelse av ulike virkemidler

som ligger i kommunen. Målarbeidet konkretiseres gjennom fokus på bolæring i

kartleggingssystemet og tiltaksplanene/oppfølgingsplanene. Dette ble tatt inn i arbeidet

sammen med ungdommen og i andre veiledningsarenaer for koordinatorene.

Vi opplever at boligfokuset i DUE og BV har blitt bedre. Boligfokuset tas inn i tiltaksplanene

og ligger til grunn i oppfølgingen av den unge. Holdninger om at boligen må på plass for at

ungdommen skal kunne utvikle seg videre gjennom arbeid. skole. fritid osv, ligger til grunn

og preger oppfølgingen og møte med den unge.

Ved inntak av unudommer i tiltaket er det faste spørsmål som stilles ut fra bla. helse og rus.

Det spurtes sjeldent tidligere om boevner. Det er nå gjennom boligfokus på et niva der

spørsmål stilles ut fra bosituasjon og boevner. F.eks. Hvor bor du ? Bor du bra ? Kan du bo

der lenge? Beskriv boligen din? Hvordan vil du bo ? Hvordan har du det hjemme? Kan du

vaske klær? Har du penger igjen i slutten av måneden? osv.

Boligfokuset preger møtet med ungdommen og oppfølgingen i større grad. Vi mener dette er

forbyggende for bostedsløshet og hjelper ungdommene å bli oppmerksom på bolig som eget

område i utviklingen mot et voksenli\

Virkemidler
Det ligger mange ressurser og virkemidler i kommunen for oppfølging og bo veiledning for

ungdom. Prosjektet har hatt fokus på å skape en oversikt over disse. og bringe det videre inn i

koordinatorgruppen og til ungdommene. Noen av virkemidlene har vilkår som skaper

gråsoner som -vanskeligstilt- ungdom havner i. Prosjektet prøver å markere dette og se på

løsninger for å åpne opp virkemidlene slik at -vanskeligstilt- ungdom kan benytte seg av de

ulike tiltakene i kommunen. Bodø Kommune er et stort system, hvor det ligger mange

ressurser. I et stort system er det utfordrerne å orientere seu og ressursene forvinner lett for
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unge som har behov for dem. Koordinering av tiltak og virkemidler er en stor del av

boligsosialt arbeid. Godt boligsosialt arbeid for -vankeligstilte- unge gjelder ikke kun tiltak

og virkemidler som ligger i BV, men mulighetene som ligger i de ulike avdelingene i

kommunen. For godt ettervern må en se ut fra BV mot ressursene som ligger i kommunen.

Med hjelp til selvstendiggjøring ligger ikke uavhengighet. Ungdommene kan ha behov for

støtte på ulike områder i veien mot voksenlivet. Det er ikke klientifisering. men å bistå de

unge til å stå på egne bein med den støtten som er nødvendig for å lykkes.

• Kommunal bolig er et virkemiddel som ungdommene i BV har falt utenfor tidligere.

Vilkårene for å ha rett på kommunal bolig faller en utenfor om en er under 18 år og/eller

er skoleelev. Tildelingsgruppen for kommunale boliger gjør vurderinger hver uke for

hvem som bør prioriteres i søkermengden etter behov. I den kommunale tildelingsgruppen

sitter ulike fagkontorer fra Helse og omsorg avdelingen. BV er ikke deltakende i

tildelingsgruppen. Dette var et hull i det kommunale systemet som Boligkontoret og BV

gjennom prosjektet startet et samarbeid for å dekke. Kommunal bolig er et virkemiddel

koordinatorene og BV har blitt mer oppmerksom på som en mulighet gjennom prosjektet.

Vi har her gjennom prosjektperioden prøvd oss noe fram. Dette gjennom at vi har hjulpet

ungdom med behov for kommunalbolig å søke.

Vi startet med to ungdommer som søkte kommunal bolig pga ulike behov. Begge disse

fikk vedtak om kommunal bolig og tildeling ca. 6 måneder etterpå. I denne prosessen har

prosjektet. BV og boligkontoret samarbeidet tett. BV har gjennom prosjektet blitt kalt inn

for tildelingsmøtene der det har vært behov for innspill fra BV som etat sammen med de

andre etatene. Til nå har det vært lite nødvendig da boligkontoret har «snakket

ungdommens sak». Dette krever mere tid for at det skal forankres som grunnlag.

Det har gjennom prosjektet vært arrangert samarbeidsrnøte med ledergruppen i BV og

Boligkontoret. I møtet informerte man hverandre og snakket om samarbeidsform. Det ble

enighet om at det skulle fortsette med samarbeid i formen som har vært gjort gjennom

BOP, men at lederne på seksjonen hvor ungd. som søker «tilhører» er ansvarlig

kontaktperson. Det ble laget rutiner for at BV gjennom seksjonsleder legger ved brev i

søknadene til ungdommene hvor behovet dokumenteres. Med det opprettes det kontakt

med riktig kontaktperson for videre samarbeid. Dette er en god løsning som sikrer rutiner.

En fallgruve en må være obs på er tidsbruken dette samarbeidet krever for at det skal bli

forankret. En tidsbruk seksjonslederne ved BV ikke har tid til i dag. Det er derfor viktig at

fokus på samarbeid med boligkontor også forankres godt i BV slik at det blir prioritert.

vedlikeholdt og utviklet.

Det er nå et svært positivt samarbeid mellom boligkontoret og BV. Det sikrer nye

muligheter for ungd. med behov for et annet alternativ enn bolig i det private markedet.

Likevel er det en utfordring at forespørselen på kommunal bolig er større en tilgang. Dette

gjør at ungdommene blir ventende på overtakelse av kommunal bolig svært lenge. Begge

ungdommene i «proveprosjektet» fikk vedtak om kommunal bolig høsten 2012. Den ene
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ungdommen flyttet inn kommunal bolig juni 2013. Den andre ungdommen flyttet inn

februar 2014. Den lengste ventetiden varte i 16 måneder. Dette skaper nye utfordringer

for ungdommene og hjelperne, gjennom at ungdommene må bo uheldig hos familie eller

på hospits i ventetiden.

Bostøtte fra Husbanken er et virkemiddel en har fått fokus på gjennom prosjektet.

Ungdommene faller ofte utenfor vilkårene i forbindelse med at de er skoleelever. Vi har

her sett på muligheter gjennom dialog med Husbanken med at en kan vurdere å gjøre en

skjønnsvurdering ved at ungdommene under DUE er skolelever under et offentlig

program. Kriterier for standard på boliger er også utfordrende da en gruppe av

ungdommene faller utenfor, ti eks ved at de deler kjøkken med andre. Kriteriene for

standart samsvarer derfor ikke med ungdommenes muligheter på boligmarkedet. Det er

startet en prosess i samarbeid med ungdommene og koordinatorene med søknader om

bostøtte for de av ungdommene som er fylt 18 år. Dette for å markere et behov og for å

prøve ut. Det implementeres som fast rutine ved inntak i tiltaket. En ser nå mer på

muligheter for økonomisk støtte utenfor før en får støtte fra BV. Dette har koordinatorene

fått opplæring i gjennom informasjon og utfylling av søknadskjemaer.

Depositumsgaranti er et virkemiddel kommunen kan gi til ungdommen for å dekke

depositum ved innflytting i bolig, når ungdommen ikke har midler til å kunne dekke

depositumsutgiftene selv. Det viste seg gjennom BOP at disse erklæringene i BV hadde

mangler. Det var tidligere et skriv som bekreftet dekke av depositum ,men det sto ikke

tidsbegrensning eller ansvarliggjøring av ungdommen. Garantierklæringer er et godt

virkemiddel for ungdommene og trygghet til huseier, vi ønsket derfor å utbedre disse og

rutinene for bruk. BOP har derfor vært i kontakt med boligkontoret og NAV for å se på

deres rutiner og skriv for samme garantien. Det kan være ok at kommunen har en felles

tanke med garantierklæringene selv om de må tilpasses noe ut fra målgruppen. Ut fra

eksemplar fra NAV på deres garanti ble denne tilpasset i BV i samarbeid med

saksbehandler og jurist. Saksbehandler sikret at den ble bruksvennlig og juristen sikret at

garantien ble riktig med tanke på lovverk og sikring av parter. Saksbehandler godkjente

tilslutt en bruksvennlig garanti og selvskyldnererklæring for ungdommen. Dette ble videre

lagt inn i Familia. ( Familia er BV. Arkiv og registreringssystem.) Dette er i dag tatt i bruk

av saksbehandlerne og er en vellykket utbedring for partene. Det er med dette også sikret

at det gjøres et offentlig vedtak for depositumsgaranti med selvskyldnererklæring for

ungdommer med behov for dette.

—Se vedlegg2. Selvskyldnererklæring

Etablering i egen bolig har vært en viktig del av BOP.

Ungdom som skal etablere seg i bolig har behov for støtte for dette i ulik grad. Når det

gjelder støtte ved innflytting får ungdommene hjelp til dette gjennom koordinator. Som

hjelpemiddel for dette har BOP utviklet « Hefte for tips og råd i egen bolig» og

«Tilstandsrapport». Dette for å konkretisere fokus områdene BOP har hatt i denne

sammenhengen slik at det kan forankres og benyttes av videre.
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Den økonomiske delen av etablering i bolig er slik at ungdom med behov kan få vedtak

om tilskudd inntil kr 10 000. Rutinene for dette har tidligere vært noe utfordrende da

godkjenningen skal ha vært innom mange ledd som vurderer ulikt ut fra skjønn. Dette har

gjort at noen ungdommer har fått utbetalt fullt beløp raskt, mens andre har fått utbetalt gitt

beregnet beløp svært sent. Noen av ungdommen er avhengig av denne støtten ved

innflytting. Det er likevel viktig å se på andre muligheter før det utbetales

etableringstilskudd fra BV.

På grunnlag av disse utfordringene ble det avholdt møte med saksbehandlere,

seksjonsledere, BVleder og DUE. 1dette møtet ble utfordringene diskutert med et ønske

om en felles forståelse. Det ble også avgjort at det kuttes ledd for beslutning for

effektivisering og nærhet til den avgjørelsen gjelder. Beslutningsmyndigheten er derfor nå

gitt DUE. Saksbehandler og DUE drøfter derfor dette i hver enkelt ungdomssak. Dette har

ført til bedre rutiner, samarbeid og effektivisering mot ungdommens beste.

Booppfølgingsprosjektet har også ut fra rutinene i NAV. Flyktningkontor og BV. utviklet

et forslag til rutiner rundt etablering i Bodø Foyer.

-Se vedlegg 3. Etablering

Rutiner inn i bolig er et tema som har vært jobbet med gjennom prosjektet høsten 2013.

Det har vært utfordringer i forbindelse med utflytting av boliger da det tidvis kommer

store krav fra utleiere til kommunen og ungdommen for skadeverk. Ofte er det ord mot

ord mellom utleier og ungdommen noe som fører til en svært uheldig avslutning på

leieforholdet. Dette ønsker vi å forebygge i framtiden gjennom å ha fokus på gode rutiner

når vi bidrar til at ungdommene skal komme inn i egen bolig.

Teamet ble drøftet sammen med boligkontoret som har gode rutiner og skjemaer for

tilstandsrapport ved innflytting i kommunale boligene. Disse skjemaene har vi benyttet

oss av og tilpasset målgruppen. Skjemaet skal fylles ut av ungdom og utleier ved

innflytting og ved ufflytting. Dette for ansvarliggjøring og bevisstgjøring. Skjemaet er nå

fast rutine i de tilfellene BV gir depositumsgaranti. Vi startet med utprøving av skjemaet i

BV i forbindelse med depositumsgaranti og innflytting fra jan 2014. Effekten er ikke

kommet fram enda, men er forventet positiv.

- Se vedlegg -1.Tilstandsrapport

Hybelhuset og hybelakademiet har ulike hybelkurs og matlagingskurs for ungdommer

på hybel. Dette ses på som en god arena for bolæring sammen med andre. Disse tilbudene

er det nå større fokus på i DUE og BV. Ungdommene benytter seg mer av det ved at

koordinatorene har mer fokus på temaet og tilbudene.

Hefte —tips og råd i egen bolig er et hefte prosjektet har utarbeidet, men som ikke

trykket. Kommer på trykk juni 2014. Heftet tar for seg ulike tips og råd for bolæring, og er

et grunnleggende verktøy ungdommene og koordinatorene kan benytte seg av i DUE og

Bodø Foyer. Heftet er laget på grunnlag av tilbakemeldinger for fokusområder for
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bolæring av ungdommene og koordinatorene. Det er ønskelig at heftet skal benyttes av

ungdommene i hverdagen, og av koordinatorene som en kvalitetssikring av temaer som

må være gjennomgått i oppfølgingsperioden. Heftet er utarbeidet i samarbeid med

Husbanken og Mediebyrået «På riktig spor». Heftet skal ouså kunne benyttes av andre

ungdommer som er på vei i egen bolig, uten oppfølging fra det offentlige

Temakvelder for ungdom
BOP arrangerte høsten 2012 temakveld for ungdommene i samarbeid med koordinatorene.

Boligkontoret var invitert og snakket om startlån og muligheter å eie egen bolig i

fremtiden. Betalingsevne, betalingsvilje og budsjett var stikkord. Avd. Bo-

nærmiljøtiltak tar det med seg videre for gjentagelse for nye ungdommer. Det er også satt

i gang en prosess med ny temakveld med fokus på hybelmat. Koordinatorene har nå fått

fordelt ansvar om å planlegge temakvelder med aktuelle temaer for gruppen. Bodø Foyer

skal også implementeres i dette.

Oppgaver i hjemmet er et skjema BOP har utarbeidet. Dette er utarbeidet etter samarbeid

med familieveileder i BV som har hatt veiledninger for familier med ungdom som lever i

hjem hvor det er fare for at ungdommen må flytte for seg selv tidligere enn ønsket pga

konflikter. «Oppgaver i hjemmet» kan være med på å strukturere hverdagen og kan være

forebyggende sammen med veiledning for å dempe konflikten mellom ungdommen og

foreldrene. Skjemaet benyttes etter individuelle vurderinger og forslag til de som har

behov for det. Tilbakemelding muntlig fra en familie var at skjemaet og fokus på

oppgaver i hjemmet har gitt ungdommen lærinu om å bo og familien en arena til å

planlegge/ strukturere sammen.

- Se vedlegg 5. Oppgaver i hjemmet

3.2.4 Samarbeid

Gjennom godt samarbeid både intern og ekstern får en oversikt, og kan bedre utnytte seg av
virkemidlene for boligsosialt arbeid. Målet er at ungdommene gjennom virkemidlene kan få et

helhetlig hjelpetilbud etter sitt behov og starte en prosess mot et selvstendig liv.

Prosjektet har hatt tett samarbeid med:

Husbanken

Fylkesmannen i Nordland

UIN —«Ungdom i svevet»

Boligkontoret

Flyktningkontoret

OK —avdelingen

NAV

Utekontakten

En kan gjennom tverretatlig samarbeid benytte seg av muligheter og kvalitetssikre utvikling
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med hjelp av ulik kompetanse. Dette er med på å skape bedre kvalitet i det boligsosiale

arbeidet. Godt samarbeid skaper forankring for fokus på ungdomsgruppen. Fokus på

ungdomsgruppen gjør en oppmerksom på svakheter på systemet som gjør at ungdommene

faller utenfor. Med godt samarbeid kan en sammen se på løsninger for disse utfordringene.

Gjennom forankring og samarbeid ansvarliggjøres de ulike etatene. Med det kan en bedre

koordinere, tilpasse, og tilby ulike tiltak etter ungdommens behov.

F. eks:
BV og Boligkontoret har samarbeidet tett gjennom prosjektet. Dette gjennom å se på

muligheter for å sikre -vankeligstilt" ungdom rettigheter på det kommunale boligmarkedet.

BV benytter seg også av ressursene i boligkontoret for kvalitetssikring av leiekontrakter. I
tillegg samarbeidet vi om boligframskaffelse i forbindelse med private utbyggere som ønsker

å starte et samarbeid med kommunen for boliger for ungdom.

Prosjektet har også samarbeidet tett med prosjektleder for Partnerskapsavtalen og

Boligpolitisk handlingsplan.

Prosjektet har vært deltakende i ulike samarbeidsprosjekter med fokus på bolig i
kommunen.

Bikuben (Tidlig fase- ide)

Foyer Bodø —bo og nærmiljøtiltak for ungdommer i sårbare overgangsfaser

Boligpolitisk handlingsplan- arbeidsgruppe - vanskeligstilte på boligmarkedet

Prosjektet tar med ungdomsfokuset fra BOP inn i prosjektene med ønske om å bidra til et

helhetlig kommunalt fokus på boligsosialt arbeid.

Større Satsning på utsatt ungdom
Prosjektet har vært en del av en større satsning på utsatt ungdom i regionen. Husbanken

region Bodø startet opp et utviklingsarbeid med en prosjektgruppe bestående av fire

kommuner; Bodø. Lenvik, Narvik og Hamarøy. Prosjektgruppen heter "På leit" - utsatt

ungdom og bolig. Dette samarbeidsprosjektet har BOP vært en del av. De erfaringene som

denne gruppen deler og bærer med seg gjennom kommunene i ulike prosjekter, har vært

viktig å bringe med seg inn i utviklingsarbeidet.

Gjennom "På leit" - utsatt ungdom og bolig har en fått innsikt i ulikt arbeid som gjøres for

boligsosialt arbeid for unge i de ulike kommunene. Utfordringene kommunene står ovenfor

har mange likheter. Gjennom det interkommunale samarbeidet har en fått en oversikt over

ulike konstruktive aktiviteter som er gjennomført og kan med det få både inspirasjon og ideer.

Grunntanken i gruppen er å se på felles løsninger og sammen bistå hverandre gjennom

kunnskap og læring. linne opp kruttet pa nytt er unodvendig-, dette er en setning som går

igjen i arbeidet. Med det har vi gjennom kontaktene vi har gjort oss i gruppen send hverandre

info, planer og lignende for å bistå hverandre med suksesser fra de ulike kommunene.

Gjennom presentasjoner av de ulike prosjektene og arbeid som pågår, får en kritiske spørsmål

og konstruktive tilbakemeldinger. Interkommunalt samarbeid gir vekst i det boligsosiale
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arbeidet i kommunene. Vi har i Bodø kommune gjennom "På leit" fått en arena hvor vi som

jobber med boligsosialt arbeid for unge møtes. Dette gir muligheter for utvikling og vekst i

samarbeidet også innad i kommunen. Husbanken leder prosjektet, med det skapes et tettere

samarbeid mellom kommunene og Husbanken.

Ungdom i Svevet
Ungdom i svevet gjennom UIN og Bodø Kommune —Bodø Foyer har inngått et samarbeid.

Kommunen og UIN ønsker mer kunnskap om arbeidet i Foyer. Hvilken retning det tar, hva

bør fokuseres på og lignende. Dette skaper læring og bevissthet i utviklingen av prosjektet,

men kan også benyttes som kunnskap til andre kommuner og interesserte.

Ungdom i svevet- UIN ansatte en forsker som har skrevet en første rapport på prosjektet.

Forskeren har gjennomført intervjuer av samarbeidsetater/personer som har vært tett på i

første og tidlig fase av prosjektet. Fokuset har vært på hva visjonen for Bodø Foyer er,

fallgruver, utfordringer, samarbeidsformer og mål.

Rapporten fra UIN ble sendt til Husbanken når den var ferdigstilt. Dette er den første av flere

forskningsrapporter som vil gjøres av Bodø Foyer.

Dette er svært nyttig rapportering og læring. Ungdom i svevet —UIN er også deltakende i

Foyergruppen og bidrar som en ressurs med mye kunnskap. BOP har sammen med

prosjektleder for Foyer vært kontaktperson opp mot UIN.

Fagdager DUE-Ungbo
22 og 23. mai 2013 ble det holdt fagdager for DUE Bodø, DUE Bergen og Ungbo Stavanger.

Dette ble dannet på insentiv av BOP. Dette er tiltak som jobber med lik metodikk mot samme

målgruppe. Tiltakene har utviklet seg på ulike områder og kan med det lære mye av

hverandre. Målet med fagdagene var å skape rom for erfaringsutveksling og deling av

kunnskap. Programmet for dagene hadde fokus på de ulike tiltakene og utfordringer man

møter og løsninger man velger. Mye av fokuset lå på boligsosialtarbeid og samarbeid med

Husbanken. Dagene ble starten på et videre samarbeid med fagdager sammen en gang per år,

med rullering på byene. Tilbakemeldingene har vært at dagene har vært svært nyttige.

Tiltakene har ulik størrelse og noen ulike utfordringer, men lik ideologi og utgangspunkt.

Avd. Bo og nærmiljøtiltak —DUE har nå fått invitasjon til Fagdager DUE-Ungbo i Bergen

juni 2014.

- Se vedlegg 6. program fra dagene i Bodo.

Foyer Bodø
Prosjektleder har gjennom Husbanken vært på studietur i Aberdeen mai 2012 sammen med

prosjektgruppen "På leit - utsatt ungdom og bolig". Studieturen ved Aberdeen Foyer satte i

gang et spennende kommunalt samarbeid for etablering av boliger med botrening, Foyer

Bodø.

tillegg har prosjektleder besøkt DUE i Bergen og Ungbo Stavanger. Disse møtene og

besøkene har vært svært konstruktive i form av at en har fått sett på ulike gode metoder.

Foyer Bodø er et bo og nærmiljø tiltak som utvikles i Bodø Kommune. Politisk sak ble
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enstemmig vedtatt i formannskapet 30.01.13.

Det er tilknyttet Rønvik familiesenter og Avd. Bo og nærmiljøfiltak i Barneverntjenesten.

Foyer Bodø er basert på OPS (offentlig —privat samarbeid) i tett tilknytning til Husbanken og

gir tilgang på 14 boenheter for ungdom på leit i kontakt med BV. flyktningkontoret og/eller

NAV. Bodø Foyer er et botilbud med individuelle forpliktende programmer med fokus på

botrening. økonomi. dagtilbud. helse og nettverk. Her skal ulike tverrfaglige etater og det

private næringsliv gå sammen med felles mål om å støtte ungdommene i veien mot et

selvstendig liv. Gjennom utvikling av godt samarbeid og gode rutiner kan en tilby

ungdommene et helhetlig tilbud og bedre utnytte seg av ressursene og mulighetene som ligger

i kommunen.

Foyer Bodø —Utviklingsdag
7 mai 2013 ble det gjennom BOP og Prosjektgruppen Foyer Bodø holdt Utviklingsdag. Det

ble invitert gjester fra Bodø kommune -fagfelt, ledere og politikere. Husbanken.

Fylkesmannen og UIN var også blant de inviterte. Målet for dagen var å informere om tiltaket

og benytte seg av ulike erfaringer for kunnskapsutvikling mot etableringen av Foyeren. Foyer

Bodø er tenkt som en arena som skal brinue uode tiltak sammen for å kunne tilby gode

helhetlige tjenester på tvers av etater. Utviklingsdagen var derfor første steget for å bringe

partene sammen. Ansatte ved Aberdeen Foyer var på besøk og bidro til måloppnåelse for

dagen. Fra Aberdeen Foyer fikk en informasjon, erfaringer og med det kunnskapsutvikling

mot etableringen av Foyer Bodø.

Se vedlegg 7. Rapport jOr Bodo Foyer Ulviklingsdag.

Foyer Bodø —BOP
BOP har vært og er tett inne i utviklingen av Foyer Bodø. Tiltaket treffer hovedmålene til

BOP giennom at en har med på å fremskaffe gode boliger med oppfølging for ungdom i

sårbare overgangsfaser. Foyer Bodø skal være med på å dekke «gråsonen» bedre for de

ungdommene som faller utenfor den ordinære oppfølgingen som DUE tilbyr. Vi har med det

skaffet et bedre differensiert tilbud gjennom at vi kan bistå med framskaffelse av privat bolig

for ungdommene, og eller bistå med «kommunal bolig» gjennom Foyer Bodø en periode i

livet for de unge med behov for det.

Foyer Bodø ble offisielt åpnet 02mai 2014 av statsråd Solvei Horne. Foyer Bodø tilbyr 14

leiligheter. 10 foyerleiligheter, 3 kortidsleiligheter og 1 familieleilighet. Det er ansatt

Prosjektleder og prosjektarbeider i prosjektet gjennom statlige midler fra BLD og

Fylkesmannen. BOP har bidratt til søknadsprosessen for midlene.

Bodø Foyer utviklingsdag ligger til grunn i arbeidet med rutinene.

Se Vedlegg 8. Relningslinjer Foyer Bodo og SamarheidsavIale

Se l'edlegg 9. Planlegning Foyer Bodo

BOP har vært aktiv i utviklingsarbeidet med Foyer Bodø og har bidratt for å sette sammen

foyergruppe og styringsgruppe i prosjektet.

BOP har blitt kontaktet av samarbeidsparter i kommunen, ekstern fra andre kommuner og
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statlige aktører som viser stor interesse for Foyer Bodø. Gjennom det har BOP bidratt til

informasjon gjennom utvikling og deling av kunnskap. Dette skaper forankring av prosjektet

og interesse for bidragsytere og andre kommuner som ønsker å benytte seg av metodikken.

Deling av kunnskapen som har funnet sted i utviklingen har vært en del av BOP sine

oppgaver for kompetanseutvikling.

Fokus på unge bostedsløse
Fokuset på unge bostedsløse virker å være fokus på både regionalt og nasjonalt nivå. Dette

bidrar til at jobben med Booppfølgingsprosjektet effektiviseres med fokus på de unge med at

en blir invitert inn og med i ulike arenaer. Det er viktig at dette fokuset også ligger på

s)stemnivå for at det skal gjøres konkrete tiltak.

BOP ble invitert til Gardermoen okt.2013 KS-konferanse for landets ti største

Barneverntjenester, for å holde innlegg om utvikling av Bo og nærmiljø tiltak i Bodø.

Forespørselen og innlegget hadde særlig fokus på utviklingen av Foyer Bodø. Det ble vist stor

interesse for arbeidet som gjøres på dette feltet i Bodø. BOP ble i ettertid kontaktet for å

ettersende informasjon til andre kommuner.

Avd. Bo- & nærmiljøtiltak
BOP har vært aktiv i utviklingen av DUE fra et Barneverntiltak til egen avdeling med Bo og

nærmiljøtiltak. Barneverntjenesten organiserte om DUE til Avd. Bo- & nærmiljøtiltak jan

2014. I avdelingen ligger det i dag tiltak som Foyer Bodø og DUE. Egen avdeling med

boligsosialt fokus gjør at forankringen av BOP blir godt ivaretatt og kunnskapen som er

utviklet blir tatt i bruk og formidlet videre i fremtiden etter prosjektslutt.

4. Avslutning

BOP har vært et vellykket prosjekt i kommunen som har gitt konkrete resultater og innfridd

måloppnåelse. BOP har prøvd ut aktiviteter og tiltak som en både må gjøre mer av og gjøre

annerledes. Prosjektet er forankret i kommunen og i Barnverntjenesten. Selv om prosjektet er

forankret må arbeidet etter utprøving fortsette for at en skal få effekter over tid. Forankringen

må styrkes gjennom kontinuerlig arbeid og boligsosialt fokus fra ledelse og medarbeidere i

BV.

Arbeidet med oppfølgingen av Boligpolitisk Handlingsplan 2014-2017 gjennom

Boligkoordinator og prosjektet «Boligsosial utviklingsarena» vil ivereta prosesser for

kompetanseøkning og aktivitetsutvikling av kommunens tilnærmingsmåter for boligsosiale

utfordringer. Effekter av etableringen av Foyer Bodø. ungdomsfokus og metoder for

kunnskapsutvikling vil utvikles videre av nytt prosjekt «Boligsosial utviklingsarena- Foyer

Bodø». Prosjektet har fått kompetansemidler fra Husbanken og starter opp høsten 2014.

Det anbefales at det videre ses nærmere på kunnskapsutvikling om virkemidler fra

Husbanken, for leie til eie for familier uten egnet bolig som mottar hjelp fra BV. Dette ut fra

Prosjektrapport «Booppfølgingsprosjektet» Barneverntjenesten i Bodø Kommune
22



erfaringer og funn som er gjort i BOP ang teamet. For ungdommsgruppen er dette formidlet

som en mulighet og et håp for fremtiden, gjennom informasjon fra boligkontoret om

virkemidlene som ble gitt på boligsosial temakveld høsten 2012. Man ser at det i dag er

familier i BV som har behov for egnet bolig, som mulig kunne benyttet seg av kommunens

virkemidler som startlån gjennom Husbanken. BOP har utviklet en skisse for prosjekt « Barn

og Familier». Skissen skal jobbes videre med av BV i samarbeid med prosjektene

«Boligsosial utviklingsarena og Boligsosial utviklingsarena Foyer Bodø». Det vil vurderes å

søkes kompetansemidler for oppstart våren 2015.

BOP har gitt konkrete tiltak, men i hovedsak «starthjelp» for boligsosialt arbeid for

ungdomsgruppen. Det videre arbeidet skal ivaretas av Barneverntjenesten v/avd. Bo og

nærmiljøtiltak. Ivaretakelse av samarbeidsformer vil være nøkkelen for fortsettelsen av det

boligsosiale arbeidet, både internt og eksternt.

Bodo 28.05.14

Karen Stjernen.\0(T Cn1/491ildeBirke und
Prosjektleder BOPB nevernleder
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