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1. Innledning 
 
Hvert år fattes et politisk vedtak i bystyret i Trondheim kommune, om hvor mange flyktninger               
Trondheim kommune skal bosette. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som           
forespør Trondheim kommune om bosetting av konkrete personer. Denne prosessen kalles           
utsøking, og omfatter bosetting av både overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) og         
flyktninger fra asylmottak. Trondheim kommune skal gi personer med vedtak om bosetting i             
Trondheim bolighjelp, yte helsetjenester, gi barnehage- og skoletilbud, opplæring i norsk og            
samfunnsfag, samt gi informasjon og kvalifisere de nyankomne til å delta i det lokale              
samfunnslivet. Overgangen fra barn til voksen kan være en sårbar periode for de enslige              
mindreårige flyktningene. Samtidig har Trondheim kommune erfart at mange voksne          
flyktninger har engasjement og ressurser til å kunne påta seg å være rollemodeller for yngre               
flyktninger. Trondheim kommune ønsket derfor å se på om bosetting av voksne            
ressurssterke flyktninger i samme hus som enslige mindreårige flyktninger, bidro til å skape             
gode og trygge boligforhold, og at overgangen for de enslige mindreårige flyktningene til             
ordinær bolig ble mindre sårbar.  
 

2. Bakgrunnsinformasjon 

Prosjektbeskrivelse 

Målsetting 
Trondheim kommune ønsket å prøve ut ulike modeller for bosetting av voksne flyktninger og              
enslige mindreårige flyktninger i samme hus, heretter kalt tiltakshus. Målsettingen med           
prosjektet var å utforme boligtilbud i hus med ulik utforming, hvor sammensetningen av             
flyktninger i seg selv var et virkemiddel for å oppnå gode og trygge boforhold. Voksne               
ressurssterke flyktninger skulle fungere som rollemodeller og positive miljøskapere for yngre           
flyktninger, og være en trygghetsfaktor i overgangen til ordinær bolig.  
 
Det ble søkt Husbanken om lønnsmidler til en 100% stilling for å jobbe frem gode               
sammensetninger av flyktninger inn i de ulike husene, samt utøve boligsosialt arbeid innad i              
husene med særlig fokus på naboskap og nærmiljø. Husbanken ga med hjemmel i             
retningslinjer for boligsosialt kompetansetilskudd tilsagn om tilskudd på inntil kr. 750 000.            
Prosjektperioden løp fra 01.09.16 - 31.12.17.  

Målgruppe 
Målgruppe for prosjektet var voksne flyktninger som skulle bosettes for første gang i             
Trondheim, samt enslige mindreårige flyktninger som enten skulle førstegangs bosettes eller           
som skulle flytte ut av botiltak og over i egen bolig.  
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Tiltakshusene 
Prosjektet ble gjennomført i tre hus i Trondheim kommunes eksisterende boligmasse. Hus 1             
består av fem 2-roms leiligheter fra 19 m² til 35 m². Her ble 2 boenheter reservert til voksne                  
flyktninger, og 3 boenheter reservert til enslige mindreårige flyktninger. Hus 2 består av seks              
1 roms leiligheter fra 29 m² til 39 m². Her ble 3 boenheter reservert til voksne flyktninger og 3                   
boenheter til enslige mindreårige flyktninger. I dette huset er det også tilgang til et fellesrom i                
boligen. I hus 3 ble den største leiligheten på 99 m² reservert til en stor flyktningfamilie, en 2-                  
roms leilighet på 53 m² reservert til en voksen flyktning, og en 2 roms leilighet på 25 m²                  
reservert til en enslig mindreårig flyktning. 

Beskrivelse av involverte enheter 
Tre ulike enheter i Trondheim kommune har vært direkte involvert i prosjektet: 
 
Flyktningbosetting (Flybo) er et byomfattende team organisert under Helse- og          
velferdskontor Lerkendal. Hovedoppgaven til Flybo er å koordinere og planlegge bosetting           
av enslige voksne flyktninger og flyktningfamilier som får vedtak fra IMDi om bosetting i              
Trondheim.  
  
Omsorgsenheten er en byomfattende enhet under Barne- og familietjenesten.         
Omsorgsenheten etablerer og drifter bo-, omsorgs,- og kvalifiseringstiltak for enslige          
mindreårige flyktninger som får bosettingsvedtak til Trondheim. Det er avdelingen Opal i            
Omsorgsenheten som står for koordinering og oppfølging av enslige mindreårige bosatt i            
egne boliger og bofellesskap.  
 
Bomiljø er et byomfattende team under Enhet for service og internkontroll. Bomiljø            
behandler klager knyttet til bomiljø på kommunale leietakere, og gjennomfører samtaler eller            
meklingsmøter med partnerne i klagesaker. Bomiljø jobber også forebyggende med          
oppfølging i form av beboerorganisering og beboermøter.  
 

3. Gjennomføring av prosjektet 
Sammensetningen av beboere til de ulike husene foregikk i samarbeid mellom de involverte             
enhetene. Det ble drøftet hvordan forhold som kjønn, alder, opprinnelsesland, personlige           
egenskaper, interesser og fungering i tidligere bolig eller asylmottak kunne påvirke           
kommunikasjon og samhandling. Det ble lagt vekt på å være åpne overfor de aktuelle              
beboerne om prosjektet, for å sikre motivasjon for deltakelse i bomiljøet.  
 
Det ble planlagt og gjennomført boligsosiale tiltak i boligene. Målet med de boligsosiale             
tiltakene var å bidra til at beboerne i de enkelte hus ble bedre kjent, og samtidig gi opplæring                  
og veiledning knyttet til husordensregler, ivaretakelse av bolig og beboerorganisering. 
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Sammensetning av beboere  
Prosessen med sammensetning og bosetting av voksne flyktninger og enslige mindreårige           
flyktninger startet før prosjektperioden. Det ble på samarbeidsmøter mellom Flybo,          
Omsorgsenheten og Bomiljø i mai og juni 2016 gjennomgått status for når de enkelte              
boenhetene i de ulike husene stod innflyttingsklare, samt hvilke voksne flyktninger og            
enslige mindreårige flyktninger som ble vurdert inn i de aktuelle husene underveis.            
Utvelgelsen tok utgangspunkt i de flyktningene som skulle bosettes i Trondheim i det             
aktuelle tidsrommet. Flybo fikk i denne perioden søkt ut flest unge menn med syrisk eller               
eritreisk bakgrunn, samt større overføringsflyktning-familier fra Syria. Omsorgsenheten fikk i          
den aktuelle periode søkt ut flest enslige mindreårige med afghansk bakgrunn.  
 
Flybo jobbet med bosettingene av de voksne flyktningene. Flybo gjennomgikk          
kartleggingsintervju fra IMDi og asylmottakene, og var i dialog med bosettingsansvarlig på            
de aktuelle asylmottakene. Flybo etterspurte mottakenes beskrivelse av flyktningenes         
egenskaper, samt hvilke erfaringer de hadde med den enkelte knyttet til boligforhold og             
bomiljø på mottaket. Flybo gjennomførte etterfølgende samtaler på telefon eller ved           
oppmøte med de aktuelle flyktningene. Flyktningene ble informert om at det var ønskelig å              
finne en voksenperson som var interessert i å ta del i et støttende naboskap med andre                
voksne og unge flyktninger. Det ble opplyst at dette var en frivillig rolle, og at de uavhengig                 
av hvordan de stilte seg til denne bosettingen, ville få tilbud om bosetting i Trondheim.               
Flyktningene ble også etter bosetting invitert til samtale, hvor de fikk nærmere informasjon             
om prosjektet, de involverte enheter samt planlagte boligsosiale tiltak. Flyktningene ble           
samtidig spurt om de senere kunne intervjues om hvilke erfaringer de hadde gjort seg med               
boformen.  
 
Første runde med innflytting av voksne flyktninger var fullført i september 2016. Det har etter               
dette vært 3 ut- og innflyttinger. Flybo fikk ikke søkt ut større flyktningfamilier fra asylmottak i                
denne perioden. Den største leiligheten i hus 3, ble derfor tildelt overføringsflyktninger. Det             
var ikke mulig å formidle informasjon om tiltakshuset til overføringsflyktningene før ankomst            
til Norge. Av den grunn ble det avklart med Omsorgsenheten, at det var den øvrige voksne                
flyktning i dette huset, som skulle fungere som ressursperson for den enslige mindreårige             
flyktningen. 
 
Omsorgsenheten jobbet med sammensetning og bosetting av de enslige mindreårige          
flyktningene i prosjektet. Bosettingene ble dels utfordret av forsinkelsen fra UDI på            
bosettingsklare enslige mindreårige flyktninger i 2016. Ungdommene som ble vurdert for           
tiltakshusene i prosjektet, var ungdommer i målgruppen for å kunne bo i egen bolig. Dette               
omfattet enslige mindreårige flyktninger som enten skulle nybosettes eller som skulle flytte            
fra et annet boligtiltak og over i egen bolig. Ved årsskiftet 2016/2017 var 6 av 7 enslige                 
mindreårige bosatt. I hus 3 ble det bosatt en døv enslig mindreårig flyktning som kun bodde i                 
leiligheten i helgene. Det har vært utskiftninger av enslige mindreårige flyktninger i både hus              
1 og hus 2 i løpet av 2017. Alle boenheter reservert til enslige mindreårige flyktninger var                
innflyttet i november 2017.  
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Gjennomføring av boligsosiale tiltak 
Bomiljø sin representant i prosjektet fungerte som koordinator mellom Bomiljø og           
kontaktpersonene til de enslige mindreårige flyktningene i Opal. Dette for å sikre planlegging             
og gjennomføring av  boligsosiale tiltak i de ulike husene.  

Husmøte og beboerorganisering 
Det ble gjennomført husmøter i alle hus. Det ble gjennomført et husmøte i hus 1 og hus 3,                  
og 2 husmøter i hus 2. Med unntak av et husmøte hvor en voksen flyktning var fraværende,                 
møtte beboerne opp til husmøtene. Husmøtene ble arrangert for at beboerne skulle få             
mulighet til å møtes, i tillegg til at det ble gitt informasjon fra Bomiljø om husordensregler,                
leietakers rettigheter og plikter og konfliktløsning. Trondheim eiendom var også representert           
på et husmøte, da beboerne i forkant av møtet signaliserte at de hadde spørsmål knyttet               
forhold ved boligen.  
 
Bomiljø informerte på husmøte i hus 1 og hus 2 om muligheten for beboerorganisering. Det               
ble informert om at det i hus med flere enn 4 boenheter kan velges en kontaktperson som                 
representerer beboerne overfor huseier. De ble informert om at formålet med dette, var å              
bedre dialogen mellom huseier og leietakere, samt bidra til å skape et godt bomiljø.              
Beboerorganisering ble gjennomført i hus 1 og hus 2, og det ble valgt kontaktpersoner for               
husene. De voksne flyktningene i hus 1 og hus 2 ble informert om innholdet i               
kontaktpersonrollen i forkant av husmøtene. De ble da informert om at kontaktpersonen i             
huset skulle fungere som et bindeledd mellom beboere i det aktuelle huset og Trondheim              
kommune, og at kontaktpersonen hadde taushetsplikt. De ble informert om at           
kontaktpersonen skulle formidle ideer, spørsmål, konflikter og problemer fra beboere til           
Bomiljø. Det ble også formidlet ønske om at kontaktpersonen tok del i planleggingen av              
aktiviteter, dugnader og sosiale tiltak. De enslige mindreårige flyktningene ble oppfordret av            
sine kontaktpersoner i Opal, til å bruke husets kontaktperson hvis de hadde spørsmål eller              
trengte hjelp til forhold som omhandlet bomiljø og felles bolig. 

Dugnad 
Det ble gjennomført dugnad i hus 2 våren og høsten 2017, og dugnad i hus 1 våren 2017.                  
Bomiljø og Opal sørget for at nødvendig utstyr var tilgjengelig på dugnadene, samt at              
avfallet ble hentet etter gjennomført dugnad. Det ble også ordnet med matservering og             
drikke til dugnadene. De enslige mindreårige flyktningene deltok sammen med          
kontaktpersoner fra Opal. Det deltok også voksne flyktninger på dugnadene, men ikke alle             
hadde anledning. I forlengelse av dugnad i hus 1, ble det etter beboernes ønske anskaffet               
hageredskap til boligen. Dette fordi beboere ønsket å ta del i hagearbeid, også utover              
planlagte dugnader. Det ble ikke gjennomført dugnad i hus 3 grunnet arbeid på             
eiendommen.  

Andre arrangement 
I hus 2 hvor det også var tilgang til et fellesareal i boligen, ble det lagt opp til flere felles                    
aktiviteter i løpet av prosjektperioden. Ungdommene i boligen ble oppfordret til å formidle             
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innspill/ideer til felles aktiviteter til sine kontaktpersoner i Opal, og Bomiljø hadde også dialog              
med husets kontaktperson i forhold til innspill/ideer. Det ble bl.a. gjennomført Grand            
prix-kveld med matservering og juleverksted. De enslige mindreårige flyktningene deltok på           
arrangementene sammen med kontaktpersoner fra Opal. I tllegg deltok representant fra           
Bomiljø. De voksne flyktningene ble også invitert, men hadde ikke anledning til å delta. 

Samarbeidsmøter 
Det ble avholdt jevnlige samarbeidsmøter mellom enhetene. Faste møtedeltakere fra både           
Flybo, Omsorgsenheten og Bomiljø deltok på møtene. Status og erfaringer ble gjort rede for,              
videre ble planer for boligsosiale tiltak og videre forløp ble drøftet.  
 
Det ble tidlig i prosjektperioden bestemt, at det utover gjennomført husmøte ikke ville bli              
jobbet mer med hus 3 i dette prosjektet. Dette på bakgrunn av sammensetningen i huset.               
Familien som ble bosatt var overføringsflyktninger, og ikke på forhånd informert om            
boformen. Videre ble det i liten grad mulighet for samhandling mellom den øvrige voksne              
flyktningen og den enslige mindreårige flyktningen, da ungdommen var døv og kun oppholdt             
seg i boligen i helgene. 
 

4. Funn 
Under intervju med de voksne flyktningene og de enslige mindreårige flyktningene, ga noen             
uttrykk for at de ikke ønsket å medvirke i rapporten, samt at de ønsket at utsagn og                 
erfaringer ble anonymisert.  

Tilbakemeldinger fra de voksne flyktningene  
Flybo intervjuet de voksne leietakerne i hus 1 og hus 2 i november og desember 2017. På                 
spørsmål om hva de voksne flyktningene mente kjennetegnet et godt bomiljø, svarte alle at              
det viktigste var å ta hensyn til hverandre og at det var ro i boligen. Det ble også gitt                   
tilbakemelding på at det var viktig å holde orden og ta felles ansvar for fellesareal. Det var                 
blandet erfaringer om hvorvidt dette var realiteten. Noen uttrykte at de hadde trivdes godt og               
ikke hadde opplevd utfordringer knyttet til bomiljø, mens andre ga tilbakemeldinger om            
episoder/perioder med støy og uro (musikk og mye besøk) på kveld og natt. I hus 2 hadde                 
husets kontaktperson tatt opp utfordringene med musikk og støy på kveld/natt med            
ungdommen selv, samtidig som episodene ble meldt videre til Bomiljø og kontaktpersoner i             
Opal. Det ble også gitt tilbakemeldinger fra voksne flyktninger i hus 2 om en episode hvor                
politiet var inne i huset pga uro, og at dette opplevdes som ubehagelig og sjenerende med                
hensyn til hva naboene i husene rundt tenkte.  
 
De voksne flyktningene ga tilbakemelding om at det hadde vært noe eller liten grad av               
kontakt mellom beboerne, utover at man hilste på hverandre når man møttes. Enkelte             
voksne fortalte at de hadde forsøkt å ta initiativ til kontakt med ungdommene, men at de                
opplevde at de unge ikke hadde behov for kontakten. Deres opplevelse var at de unge               
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hadde etablerte nettverk rundt seg. Enkelte opplevde også de enslige mindreårige           
flyktningene var fraværende fra boligen, samt at leiligheter hadde stått tomme over tid pga              
inn- og utflyttinger. Voksne flyktninger fra begge hus fortalte videre at egen livssituasjon med              
skole og arbeid på ulike tidspunkt, også påvirket deres mulighet til å være tilgjengelig. De               
informerte om at det ble kommunisert på ulike språk, ut i fra hvem man snakket med.                
Enkelte hadde felles morsmål og brukte dette, og ellers ble det kommunisert både på norsk               
og engelsk. 
  
Det ble gitt positive tilbakemeldinger fra de voksne flyktningene på initiativene til felles             
aktiviteter, og særlig i forhold til husmøter og dugnader. Flere informerte om at de ikke               
hadde hatt anledning til å delta på alle aktiviteter, men at de likevel så nytten av tiltakene.                 
Dette fordi det ga anledning til å bli bedre kjent, og fordi de selv var opptatt av at bomijø og                    
fellesareal ble ivaretatt. En voksen flyktning i hus 2 hadde ved et par anledninger benyttet               
seg av tilgang på fellesrommet, når det ble vist fotballkamper der.  
 
De voksne flyktningene svarte at de som voksenpersoner følte et ansvar overfor de enslige              
mindreårige flyktningene, både i forhold til å ta initiativ til kontakt, samt å veilede dem i                
forhold knyttet til boligen. Det ble gitt flere eksempler på dette, bla. situasjoner knyttet til               
røykvarsler, nøkler, søppelhåndtering og støy hvor de voksne hadde sett et behov for å ta               
kontakt for å veilede og bistå ungdommene.  
 
Flybo oppfordret de voksne flyktningene til å formidle positive og negative erfaringer om             
bosettingen og boformen. Av positive tilbakemeldinger ble husenes beliggenhet og          
transportmuligheter trukket frem. Videre mente flere at de hadde gode relasjoner med de             
øvrige voksne flyktningene, og at det også var positivt med en variert alderssammensetning.             
En voksen flyktning i hus 1 svarte at han så nytten av at unge flyktninger fikk bo tett på                   
voksne. Vedkommende opplevde at en nybosatt ungdom hvor det i starten var mye støy og               
besøk, etter hvert lærte å ta mer hensyn til naboene sine og at problemet opphørte. En                
voksen flyktning i hus 2 opplevde at tilbudet var utilstrekkelig for enslige mindreårige             
flyktninger, fordi han opplevde at enkelte hadde større hjelpebehov. Det ble også gitt             
tilbakemelding fra en voksenperson i hus 2 om at botilbudet ville vært bedre hvis det også                
var norske leietakere i huset. Dette med tanke på språktrening og tilgang til informasjon om               
å bo og leve i Norge. Det var flere i hus 2 som opplevde at de hadde hatt en del tekniske                     
utfordringer i sin bolig, særlig knyttet til gulvvarme og nøkler, samt opplevelse av at den               
enkeltes personlige eiendeler ikke ble respektert.  
 
De valgte kontaktpersonene i hus 1 og hus 2 ble også spurt om innholdet i               
kontaktpersonrollen hadde vært tydelig, samt om hvordan de opplevde rollen. Det ble gitt             
tilbakemelding fra begge om at rollen var forstått, og at det har vært en god dialog med                 
Bomiljø. Det ble gitt ulike tilbakemeldinger på behovet for samhandling med Bomijø pga             
konflikter. Dette var tilfellet i hus 2 hvor det var flere episoder med støy, mens det i hus 1                   
ikke hadde oppstått problemer som medførte behov for ytterligere  samhandling.  
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Tilbakemeldinger fra de enslige mindreårige flyktningene 
Omsorgsenheten innhentet erfaringer fra de enslige mindreårige flyktningene om hvordan de           
opplevde boformen. Erfaringer ble innhentet sommeren 2017 og igjen på slutten av            
prosjektperioden.  
 
De enslige mindreårige flyktningene ble spurt om hyppighet av kontakt mellom leietakerne,            
og om de benyttet seg av kontaktpersonen i huset og opplevde denne som som tilgjengelig.               
Her var ungdommene delt i sine svar. En ungdom svarte at han mente han fikk god hjelp til                  
enkle gjøremål fra kontaktpersonen og de andre voksne, og at de traff hverandre ofte. Andre               
mente at det hadde vært liten grad av kontakt utover at man hilste når man møttes. En ga                  
tilbakemelding om at han sjelden så kontaktpersonen, og aldri hadde snakket med ham.             
Enkelte ungdommer ga tilbakemelding om at det ikke var behov eller at behovet var av privat                
karakter, og at det var tilstrekkelig med oppfølging fra Opal.  
 
Det ble også spurt om de enslige mindreårige flyktningene opplevde at felles aktiviteter bidro              
til et positivt bomiljø. Her svarte flere ungdommer, at de opplevde at de voksne var bundet til                 
jobb og andre ting, og at de derfor ikke hadde tid til felles aktiviteter. Flere ungdommer ga                 
tilbakemelding om at de ønsket felles aktiviteter, og at de også deltok på de planlagte               
aktivitetene. To av ungdommene svarte at det ikke var så viktig å bli kjent med de voksne,                 
men at det var fint om de hadde lyst til å være med på fellesaktiviteter. En ungdom mente at                   
det var viktig å bli kjent med de voksne gjennom felles aktiviteter, fordi vedkommende mente               
at det da ble koseligere å bo i samme hus. Det ble også gitt tilbakemelding fra en ungdom                  
om at vedkommende ville ta med seg erfaringer fra dugnad og vedlikehold av fellesareal              
videre til neste boforhold. En enslig mindreårig flyktning svarte at vedkommende ikke ønsket             
å delta på felles aktiviteter, og at vedkommende ikke hadde behov for eller var interessert i å                 
møte de andre leietakerne. Det kom også innspill fra de enslige mindreårige flyktningene i              
hus 2 om bruk av fellesrommet. De ønsket at rommet ble gjort mer tilgjengelig ved å la det                  
stå ulåst, samt at kanaltilbudet ble utvidet for å kunne vise fotballkamper fra champions              
league. 
 
På spørsmål om det hadde oppstått konflikter eller situasjoner hvor husets kontaktperson            
hadde vært en støttespiller, svarte flere at det ikke hadde oppstått behov for å ta kontakt                
med kontaktpersonen. En ga tilbakemelding om at vedkommende ville tatt kontakt med            
kontaktpersonene, om en slik situasjon hadde oppstått. En annen ungdom trakk frem at han              
vil være mer oppmerksom på å ikke skape unødig støy (særlig på kveld) i nytt boligforhold,                
og at dette var noe vedkommende hadde lært i tiltakshuset. 

Tilbakemelding fra Omsorgsenheten 
Omsorgsenheten bosetter enslige mindreårige flyktninger i ulike tiltak. Ungdommer blir          
bosatt i husverttiltak, fellesbolig eller egne boliger. I et husverttiltak får de enslige             
mindreårige flyktningene oppfølging fra husverten, ved at husverten gjør ungdommen kjent i            
nærområde, lar ungdommen ta del i familiens familieliv, deltar i språktrening og gir noe              
praktisk bistand i forbindelse med det å bo. I tillegg har ungdommene kontaktpersoner i Opal               
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som bistår med oppfølging på områder knyttet til livsområdene familie og nettverk, fritid,             
interesser og livssyn, jobb/skole og dagtilbud, bolig og økonomi, fysisk og psykisk helse. I              
fellesboligene hvor det bor inntil tre personer sammen, har de enslige mindreårige            
flyktningene bistand fra et miljøterapeutteam i Opal som også tilbyr et fellestilbud (f.eks felles              
middager, aktiviteter og husmøter) i boligen og oppfølging i forhold til livsområdene nevnt             
tidligere. De enslige mindreårige flyktningene i tiltakshusene hadde også oppfølging knyttet           
til de ulike livsområdene fra kontaktpersoner i Opal. Utover dette hadde de mulighet for              
bistand fra husets kontaktperson og de øvrige voksne flyktningene i huset, som var innstilt              
på og åpen for kontakt med de enslige mindreårige flyktningene. Kontaktpersonene i Opal             
informerte ungdommene om prosjektet, og oppfordret ungdommene til å delta på aktiviteter            
og benytte seg av husets kontaktperson.  
 
Kontaktpersoner i Opal erfarte at husets kontaktpersoner bidro til å løse konflikter ved at              
vedkommende tok tak i uønskede situasjoner. Dette ved at kontaktpersonen i huset tok             
initiativ til dialog beboerne imellom, eller tok kontakt med Opal eller Bomiljø og             
videreformidlet uønskede situasjoner. Dette har ifølge kontaktperson i Opal bidratt til at            
nødvendig tiltak kunne settes inn på et tidlig tidspunkt, og medført ytterligere trygghet for den               
aktuelle unge ved at vedkommende ble sett og møtt. En annen kontaktperson i Opal              
opplevde det som en trygghet for ungdommene at det var en kontaktperson i huset, men               
mente at dette ville fungert bedre om den voksne hadde bedre kjennskap til ungdommene.              
En kontaktperson i Opal opplevde husets kontaktperson som lite tilstede, noe           
vedkommende så i sammenheng med ungdommens manglende behov for kontakt. Det ble            
også gitt tilbakemelding fra en kontaktperson i Opal om viktigheten av at de enslige              
mindreårige flyktningene ble riktig kartlagt, og at de som ble tenkt inn i boligene var               
selvstendige nok til å kunne benytte potensialet i denne boformen. Den enslige mindreårige             
flyktningen vedkommende var kontaktperson for, klarte ikke å benytte seg av muligheten til             
samspill med de ressurssterke voksne flyktningene. 
 
Kontaktpersonene i Opal opplevde ikke at deres rolle var annerledes knyttet til oppfølging av              
ungdommene i boligtiltakene sammenlignet med oppfølging av ungdommer i andre          
boformer. De enslige mindreårige flyktningene fikk og hadde fortsatt behov for oppfølging på             
de ulike livsområdene. Det som ble opplevd annerledes, var at også andre enheter var              
tilknyttet boligene og aktivitetene i boligene. Det har vært ulik grad av kontakt mellom              
kontaktpersoner i Opal og representant fra Bomiljø. Enkelte møttes i forbindelse med            
planlegging og/eller gjennomføring av aktiviteter, mens en annen kontaktperson har hatt           
dialog med Bomiljø via e-post, sms, møter og samtaler. Vedkommende har noen ganger             
opplevd å bli involvert litt for sent, når kontaktpersonens ungdom var involvert i uønskede              
situasjoner i boligen. 

Tilbakemelding fra Bomiljø 
Bomiljø har opplevd at dialogen med kontaktpersonene i huset har fungert godt, og at det               
har vært tett dialog i hus 2 hvor det ble gitt tilbakemeldinger om bomiljøutfordringer. Bomiljø               
inviterte blant annet en enslig mindreårig flyktning og hans kontaktperson i Opal til samtale,              
som resultat av dialog med kontaktpersonen i huset om utfordringer knyttet til støy. 
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Bomiljø erfarte at noe av det som hadde vært utfordrende med prosjektet var mangel på               
faste samarbeidsmøter mellom Opal og Bomiljø. Utfordringen lå ofte i å finne felles møtetid.              
Opal jobber i turnus og dette gjorde at gruppen ikke ble kontinuerlig. Da de faste               
kontaktpersonene ikke kunne delta, ble det andre miljøterapauter som stilte opp. De viste             
ofte ikke noe om prosjektet på forhånd, noe som gjorde at det ble lite flyt i samarbeidet. 
 
Bomiljø opplevde også at det var utfordrende å finne felles møtetidspunkt for dugnader,             
husmøter og andre sosiale aktiviteter. Det har vært varierende oppmøte fra Opal, avhengig             
av hvem som var på jobb ved det aktuelle tidspunktet. Bomiljø mener at en fast               
samarbeidsgruppe kunne fungert bedre, muligens med en mindre antall miljøarbeidere fra           
Opal.  

Tilbakemelding fra Flybo 
Flybo erfarte ut i fra samtaler med bosettingsansvarlige på asylmottakene og flyktningene            
selv, at det er mange voksne flyktninger med engasjement og ressurser til å ta på seg å                 
være rollemodeller for yngre flyktninger. Flybo erfarte også at de voksne flyktningene som             
ble kontaktet og tilbudt bosetting i de aktuelle tiltakshusene, ønsket å ta imot tilbudet.              
Utfordringen før bosetting var å beskrive hvilke forventninger det var knyttet til rollen som              
voksenperson i huset, da man på forhånd i liten grad kunne si noe om hvilke behov/ønsker                
for kontakt de enkelte enslige mindreårige flyktningene hadde. De fleste voksne flyktningene            
ble bosatt før prosjektperioden startet, og ble derfor først etter bosettingen informert om             
prosjektet. I prosessen med erfaringsinnhenting ble Flybo oppmerksom på en del tekniske            
utfordringer knyttet til en bolig, og at dette var utfordringer som hadde vært tilstede over tid.                
Dette hadde påvirket leietakernes opplevelse av boligforholdet. 
  
Bosettingene av de voksne flyktningene ble gjennomført i en periode med høye månedlige             
bosettingstall og hvor det var behov for raske avklaringer. Det var i liten grad mulig å ta                 
hensyn til forhold som språk, landbakgrunn, alder og kjønn ved sammensetningen av            
voksne og enslige mindreårige flyktninger. Dette fordi det ble søkt ut flyktninger med ulik              
språk- og landbakgrunn på hhv. voksensiden og barnesiden. Det ble videre søkt ut få              
voksne kvinner og en overvekt av unge enslig menn i alderen 18-30 år i den aktuelle                
perioden. Det var derfor en utfordring å få til en sammensetning med en viss aldersforskjell               
mellom de voksne flyktningene og de enslige mindreårige flyktningene. Asylmottakenes          
beskrivelse av voksenpersonene, samt den enkelte flyktnings egen motivasjon for denne           
type bosetting ble derfor tillagt størst vekt i prosessen med å finne ressurssterke voksne              
flyktninger.  
 
I de øvrige bosettingene Flybo planlegger i kommunale boliger, er Flybo som utgangspunkt             
ikke i kontakt med flyktningene selv. Bosettingene i tiltakshusene har derfor skilt seg ut, ved               
at det har vært en dialog både forut for og etter bosettingene.  
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5. Konklusjon 
Trondheim kommune ønsket å prøve ut ulike modeller for tiltakshus for voksne flyktninger og              
enslige mindreårige flyktninger. Målet var å utforme et boligtilbud der sammensetningen av            
flyktninger i seg selv var et middel for å oppnå gode og trygge boligforhold. Voksne               
ressurssterke flyktninger skulle fungere som rollemodeller og positive miljøskapere for yngre           
flyktninger, og være en trygghetsfaktor for ungdommene i overgangen til ordinær bolig. 
 
I prosjektperioden ble det arbeidet med sammensetning av voksne og unge flyktninger i tre              
ulike hus. Det ble videre gjennomført ulike boligsosiale tiltak i husene. Husene har ulik              
utforming knyttet til størrelse, antall boenheter og tilgang til fellesareal. Trondheim kommune            
fikk derfor prøvd ut ulike modeller for tiltakshus hvor variasjonene mellom husene var knyttet              
til sammensetningen av beboere og hvilke boligsosiale tiltak som ble gjennomført i hus med              
og uten tilgang til fellesareal.  
 
Sammensetningen av beboere ble gjennomført med utgangspunkt i de flyktninger          
Trondheim kommune skulle bosette i den aktuelle perioden, samt de enslige mindreårige            
flyktningene som skulle ut fra andre botiltak og over i egne boliger. Det ble bosatt               
ressurssterke voksne flyktninger i boligene, hvor flyktningenes personlige egenskaper ble          
tillagt større vekt enn land- og språkbakgrunn. Omsorgsenheten bosatte unge flyktninger           
som var i målgruppen for å bo i egne boliger. Inn- og utflyttinger ble gjennomført gjennom                
hele prosjektperioden. Dette har påvirket beboernes mulighet til å bli kjent med hverandre,             
og har medført at det har vært mindre tid til å erfare dynamikken mellom beboerne i ferdig                 
innflyttede hus. Endringer i flyktningenes tilværelse med bla. familiegjenforeninger og          
overgang til private leieforhold, må også påregnes i fremtiden. Det vil derfor være et              
kontinuerlig behov for tiltak som kan bidra til å fremme et støttende naboskap.  
 
Det ble gjennomført boligsosiale tiltak i husene gjennom hele prosjektperioden. Det ble det             
avholdt husmøter i alle hus, og dugnad og beboerorganisering i hus 1 og hus 2. I hus 2 med                   
felleslokalet, ble det også gjennomført andre sosiale arrangement. Dette huset var bedre            
tilrettelagt for å få gjennomført boligsosiale tiltak. Erfaringene fra prosjektperioden viste at            
det var best oppslutning på husmøter og dugnader. De enslige mindreårige flyktningene            
deltok på alle planlagte aktiviteter, men det var liten eller ingen oppslutning fra de voksne               
flyktningene på tiltakene utover husmøte og dugnad. 
  
Flyktningene gir ulike tilbakemeldinger om hvorvidt de voksne har fungert som rollemodeller,            
positive miljøskapere og har vært en trygghetsfaktor for ungdommene i overgangen til egen             
bolig. De voksne flyktningene erfarte dels at de unge flyktningene ikke hadde behov for              
kontakten, eller at de unge hadde et større hjelpebehov enn deres rolle tilsa. Noen enslige               
mindreårige flyktninger følte at de hadde fått god hjelp av de voksne flyktningene i boligen,               
mens andre hadde liten eller ingen kontakt, og heller ikke behov for dette. De voksne               
flyktningene trakk frem konkrete eksempler hvor de hadde følt ansvar for å ta kontakt med               
ungdommene. Dette gjaldt episoder med uønsket støy og mye besøk på kveldstid, men             
også episoder der de voksne opplevde at de unge hadde behov for veiledning og bistand               
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knyttet til røykvarsler, søppelhåndtering og nøkler. En ungdom ga tilbakemelding om at            
vedkommende hadde lært å ta mer hensyn til sine naboer og ville videreføre dette til neste                
leieforhold. Intervjuene med de voksne flyktningene og de enslige mindreårige flyktningene           
viste at det var delte erfaringer om boformen. Enkelte har hatt utbytte av et støttende               
naboskap, mens andre ikke har hatt behov eller ikke har benyttet seg av dette.  

Hvilke erfaringer vil Trondheim kommune ta med seg videre? 

Utforming av husene 
Ulikhetene mellom hus 1 og 2 lå i antallet boenheter, samt at det var et fellesareal i hus 2.                   
Det ble gjennomført flere sosiale aktiviteter i fellesarealet i hus 2. Vi erfarte at et fellesareal i                 
huset bidro til å legge til rette for sosiale aktiviteter. Utemiljøet var også en viktig arena for                 
fellesaktiviteter (dugnader). Dersom boformen skal videreføres, vurderer vi at         
forutsetningene for slike tiltakshus er best i hus med fellesareal og gunstige utearealer.  

Sammensetning av beboere 
Vi erfarte at potensialet i tiltakshusene var avhengig av at de voksne beboerne var motivert               
for å stille opp som ressurspersoner, samt at de unge flyktningene hadde behov og ønske               
om å ta imot hjelp fra et støttende naboskap. Dersom boformen skal videreføres, vurderer vi               
at det er viktig med grundig kartlegging og samtaler med aktuelle beboere i forkant av               
bosetting.  

Boligsosiale tiltak 
Husmøte og dugnad var de boligsosiale tiltakene med best oppmøte fra beboerne. Vi             
vurderer at det er viktig at disse tiltakene opprettholdes og gjennomføres kontinuerlig i takt              
med ut- og innflyttinger hvis boformen videreføres.  

Samarbeid mellom de ulike enhetene 
I prosjektet var det mange ansatte fra ulike enheter involvert. Dersom metoden skal             
videreføres, anbefaler vi å ha så få involverte som mulig for å lette planlegging og               
gjennomføring av boligsosiale tiltak.  
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Vedlegg 1: 
 
 

HUSMØTE I …………... 
 
 
 
 
 
Tema vil være:  
 

- Velkommen til de 2 nye på huset  
 

- Presentere bomiljø og kontaktperson  
 

- Hvordan har man det sammen på huset?  
 

- Planlegging av dugnad til høsten. Vi ønsker at alle deltar på disse dugnadene. 
Hagen og fellesrommet kan være prioriteringsområder. Vi ønsker at beboerne tenker 
over hva som kan være nyttig å gjøre under disse dugnadene. Hva tenker man burde 
blitt gjort?  

 
 

- Innspill?  
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Vedlegg 2: 
 
 

Dugnad i …………... 
 

 

 
 
Inviterer til dugnad i ………………….  
 

Fredag 27.10.2017, klokken 16:00 til ca 18:00.  
 
På dugnaden skal vi rydde og ordne opp i uteområdet. Det vil være 
utstyr tilgjengelig som vi kan benytte for å ta opp søppel, rydde og 
gjøre uteområdene klart til vinteren.  
 
Det vil bli servert noe å spise og drikke i løpet av arbeidsøkta. 
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Vedlegg 3: 

 
 

Ta med godt humør og bli med å tak! 

SOSIAL KVELD MED EUROVISION 
SONG CONTEST ό 

 
 

TIRSDAG 9.MAI VISES SEMIFINALE I 

EUROVISION SONG CONTEST  

 

VI ØNSKER Å INVITERE DERE SOM 

BOR I ………........ TIL EN HYGGELIG 

KVELD MED MAT OG MUSIKK. VI 

STARTER KL 20:00 PÅ 

FELLESSTUEN.  

 
 

HÅPER DERE ALLE KAN KOMME! 
 

HILSEN OSS PÅ OPAL OG BOMILJØ  
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Vedlegg 4: 
 
Spørsmål til erfaringsinnhenting 
 
Spørsmål til voksne leietakere i boligtiltakene: 
 

- Hva synes leietakerne kjennetegner et godt bomiljø? Og hva tror leietakerne kan 
bidra til godt bomiljø? 

- Hvor hyppig er det kontakt mellom leietakerne? Hilser leietakerne på hverandre? 
Snakkes det om felles anliggender knyttet til hus/bomiljø? 

- Hva tenker leietakerne om felles aktiviteter på huset? 
- Føler man som voksen beboer et ansvar overfor de yngre beboerne?  
- Hva har du opplevd som positivt å bo sånn og hva har vært mindre positivt? 

 
Spørsmål til de valgte kontaktpersonene i boligtiltakene: 
 

- Har det oppstått konflikter/situasjoner hvor kontaktpersonen blir kontaktet? 
- Hva legger du i rollen som kontaktperson og hvordan har du opplevd rollen? 
- Oppleves det klart hva som ligger i rollen til en kontaktperson?  
- Hvordan synes du kommunikasjonen mellom deg som kontaktperson og 

representant ved bomiljø fungerer?  
 
Spørsmål som kontaktpersonene i Opal stilte ungdommene i det første intervjuet: 
 

- Benytter våre ungdommer seg av denne kontaktpersonene? 
- Er kontaktpersonene i boligen tilgjengelig for våre ungdommer? 
- Tenker man at felles aktiviteter kan bidra til et bedre bomiljø? 
- Har det oppstått konflikter/situasjoner i boligene hvor kontaktperson har vært en viktig 

støttespiller? 
- Evt andre innspill som dere kommer på.  

 
Spørsmål som kontaktpersonene i Opal stilte ungdommene i det andre intervjuet: 
 

- Hvor hyppig er det kontakt mellom leietakerne? Hilser leietakerne på hverandre? 
Snakkes det om felles anliggender knyttet til hus/bomiljø? 

- Hva tenker leietakerne om felles aktiviteter på huset? 
- Hva synes leietakerne kjennetegner et godt bomiljø? Og hva tror leietakerne kan 

bidra til et godt bomiljø? 
- Føler man som beboer et ansvar overfor de andre beboerne? 

 
Spørsmål stilt til ungdommenes kontaktpersoner i Opal: 
 

- Har det oppstått konflikter/situasjoner hvor kontaktpersonen blir kontaktet? 
- Hvordan oppleves rollen som kontaktperson? 
- Oppleves det klart hva som ligger i rollen til en kontaktperson? 
- Hvordan synes du kommunikasjonen mellom deg som kontaktperson og 

representant ved Bomiljø fungerer?  
- Hva har fungert mener dere? 

 
16 



- Hvilken rolle har du som kontaktperson hatt? 
- Er det mulig å se på likheter/ulikheter mellom hvordan man har gjort det i hus 1 og 

hus 2 kontra de andre tiltakene vi har (fellesbolig/husvert). 
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