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1. Innledning 
 
 
1.1 Generelt om strategien 
 
Den nasjonale strategien mot bostedsløshet skal gjennomføres i perioden 2005 - 2007.  Strategien ble lagt fram 
som politisk satsning i St.meld.nr.23 (2003-2004) "Om boligpolitikken", og er nærmere presentert i dokumentet 
"På vei til egen bolig" som statsrådene i Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og 
omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justisdepartementet sendte ut i april 2005. I dette 
heftet finnes informasjon og ideer til gjennomføring av strategien. Heftet kan hentes på internett:  
www.odin.no/krd/norsk/tema/bolig/publikasjoner/annet/016031-120005/dok-bn.html.   
 
Det er Husbanken som har det nasjonale ansvaret for tilrettelegging og koordinering av strategien. Kommunene 
er den sentrale operative aktør i arbeidet.  Regjeringen og KS undertegnet i tillegg i september 2005 en avtale 
om tiltak for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Mer om denne kan leses her: 
http://odin.dep.no/krd/norsk/tema/bolig/presse/pressemeldinger/016031-070182/dok-bn.html 
 
Strategien har tre hovedmål - å motvirke at folk blir bostedsløse, å bidra til god kvalitet på døgnovernatting, og å 
bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig. Innenfor hovedmålene har strategien fem resultatmål:  
   
1) Antall begjæringer om utkastelser skal reduseres med 50 pst. og antall utkastelser med 30 pst  

2) At ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold  

3) At ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidig løsninger etter utskrivelse fra institusjon 

4) Ingen skal tilbys døgnovernatting uten kvalitetsavtale 

5) Ingen skal oppholde seg mer enn tre måneder i midlertidig botilbud 

 
Tiltak og aktiviteter innunder strategien skal rettes mot disse resultatmålene. Dette krever kunnskap og 
kompetanse til å gjennomføre tiltak. Verdifull erfaring er tidligere samlet gjennom Prosjekt bostedsløse, og dette 
vil framkomme i den internettbaserte verktøykassen som Husbanken har opprettet.  Verktøykassen finnes på 
Husbankens nettside www.bostedslose.no og vil bli løpende oppdatert utover i strategiperioden. 
 
1.2 Kunnskapsutvikling 
 
I arbeidet med strategien er det også behov for å videreutvikle kunnskaps- og kompetansegrunnlaget for å kunne 
nå målsettingene.  Som varslet i rapport 1/2005, er det nå satt i gang to nye undersøkelser. Den ene er en ny 
kartlegging av omfanget av bostedsløshet.  Kartleggingen gjennomføres etter samme metode som i 2003, og det 
er Byggforsk som utfører kartleggingen.  Endelig rapport skal foreligge ved utgangen av mai 2006.  Den andre 
undersøkelsen skal se nærmere på boligsituasjonen og bostedsløshet ved løslatelse fra fengsel, og frambringe 
kunnskap om hva som skal til for å bosette fanger ved løslatelse.  Det er Byggforsk i samarbeid med 
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) som gjennomfører undersøkelsen.  Rapport vil foreligge i løpet 
av april 2006. 
 
KRD inviterte i mai 2005 de syv storbyene til en såkalt kollegavurdering. Dette er en arbeidsform hentet fra EU 
sitt arbeid på sosial inkludering. Erfaringer, tanker og resultater legges fram på en så åpen måte som mulig. 
Målsetninger er å legge til rette for erfaringsoverføring. Denne første gangen var temaet målsetningen om å 
redusere utkastelser. Det er utarbeidet en fyldig oppsummering som vil bli lagt ut på www.bostedslose.no, under 
rapporter. 
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Kommunal- og regionaldepartementet har videre hatt ansvar for et oppdrag Agenda gjennomfører. Formålet er å 
gi gode eksempler på hvordan forvaltning av inntekt kan håndteres ute i kommunene. FAFO har på oppdrag fra 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet også gjennomført en undersøkelse om bruk av midlertidig botilbud i et 
utvalg av kommuner. Agenda har beskrevet seks kommuners bruk av forvaltning av inntekt. Erfaringene danner 
utgangspunktet for anbefalinger om innretning av virkemiddelet. Rapporten kan lastes ned på følgende adresse: 
http://odin.dep.no/krd/norsk/tema/bolig/presse/pressemeldinger/016031-070196/dok-bn.html 
 
Rokkansenteret i Bergen har skrevet rapporten På randen av å bo. Erfart kunnskap om livet og flyttingene 
mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger. Rapporten vil etter hvert offentliggjøres på 
www.husbanken.no/bostedslose. Arbeids- og inkluderingsdepartementet setter i gang et utredningsarbeid om 
tiltak for bostedsløse i små og mellomstore kommuner. Arbeidet skal ferdigstilles november 2006. Det er Sintef 
Byggforsk som har fått oppdraget. 
 
Trondheim kommune og Trondheim fengsel inngikk i 2003 en samarbeidsavtale med formål om bosetting av 
innsatte ved løslatelse fra fengsel. Samarbeidsavtalen skal være et grunnlag for at kommune og 
kriminalomsorgen lokalt samarbeider om å bosette innsatte ved endt straffegjennomføring. Hensikten med 
utredningen, som ble gjennomført av SINTEF var å kartlegge erfaringer med samarbeidsavtalen, og innhente 
kunnskap om hvordan samarbeidet mellom de involverte parter har fungert i praksis i den perioden 
samarbeidsavtalen har eksistert. Evalueringen viste at samarbeidet ikke fungerte optimalt i forhold til avtalen. 
Rutiner og samhandling var ikke godt nok forankret i den del av organisasjonen som hadde brukerkontakt. Noe 
som førte til lite forutsigbarhet. Rapporten finnes på www.husbanken.no under bostedsløshet/rapporter. 
 
 
 
 
1.3 Hva denne rapporten omhandler 
 
I denne rapporten presenteres status for arbeidet med strategien pr. 31.desember 2005.  Det rapporteres i forhold 
til sentrale tiltak og virkemidler i strategien: bruken av Husbankens boligtilskudd og kompetansetilskudd, 
inngåtte samarbeidsavtaler mellom ulike aktører, opprettelse av kommunenettverk og regional kontaktfora, samt 
annen møte- og konferansevirksomhet.  Det rapporteres også om Sosial- og helsedirektoratets tilskudd til 
oppfølgingstjenester i bolig, samt om utbredelsen av Bokart – verktøyet for kartlegging av vanskeligstilte på 
boligmarkedet. 
 
I tillegg presenteres det også helårstall for 2005 knyttet til strategiens delmål 1 om utkastelser.  
 
 
1.4 Hovedinntrykk 
 
I denne rapporten kommer det frem at det i landet som helhet har vært en nedgang i begjæringer om utkastelser 
og gjennomførte utkastelser i 2005. Antallet begjæringer har blitt redusert med 21 prosent siden 2004 og antallet 
gjennomførte utkastelser er redusert med 19 prosent siden 2004. Utkastelsesproblematikken er i stor grad et 
storbyproblem da de seks storbyene Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø, Kristiansand til sammen har 
hatt over 60 prosent av både begjæringer og gjennomførte fravikleser i 2005. Samtidig er det her tiltakene har 
hatt størst effekt ved at byene samlet har hatt en nedgang i gjennomførte utkastelser på 27 prosent siden 2004.  
 
Hovedinntrykket er at mange kommuner etter hvert blir involvert, og at arbeidet fra planleggingsstadiet til 
etablering og gjennomføring av tiltak fortsetter. Gjennom hele 2005 er observert en stadig økende aktivitet: flere 
møter og ytterligere kommuenettverk er etablert eller er under etablering.  Interessen for Husbankens 
kompetansetilskudd og Sosial- og helsedirektoratets tilskudd til oppfølgingstjenester er betydelig. Det har 
imidlertid også i denne rapporteringsperioden vært liten pågang på Husbankens boligtilskuddsordning. 
 
Ved årsskiftet ledet Husbanken regionale kommunenettverk med deltakelse fra til sammen 115 kommuner. 
Målet med nettverkene er erfarings- og ideutveksling med det mål å forbedre egne tjenester. 8o kommuner 
mottar tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet til bo-oppfølging. Husbankens kompetansemidler gis til 30 
kommuner og 6 organisasjoner for utvikling av nye arbeidsmetoder og samarbeidstiltak som kan motvirke 
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bostedsløshet. I tillegg kommer en rekke forskningsprosjekter. Et flertall av norske kommuner har deltatt i 
Husbankens erfaringskonferanser innen strategien. Husbankens regionkontorer har etablert regionale 
kontaktfora for aktørene. Husbanken samarbeider med KRD om Kontaktutvalg for storbyene. 
 
Etablering av utviklingstiltak innen delmålene om utkastelser, samarbeid mellom kriminalomsorg og kommuner 
og kommunale tiltak for å motvirke bostedsløshet har utviklet seg tilfredsstillende i første strategiåret. Utvikling 
av samarbeidstiltak med Helseforetak har så vidt begynt og vil være et prioritert område fremover.  
Kommunal -og regionaldepartementet har inngått samarbeidsavtale med Kommunenes sentralforbund om 
samarbeid om strategien. Vi har store forventninger til at KS' engasjement skal føre til enda større kommunalt 
engasjement i arbeidet med å avskaffe bostedsløshet. 
 
 
1.5 Statens tiltakspris for bostedsløse 
 
Statens tiltakspris for bostedsløse 2005 ble tildelt Rana kommune for sitt helhetlige grep i arbeidet mot 
bostedsløshet. Oppfølgingstjenesten er omorganisert og gjort fleksibel tilpasset brukerne og det er opprettet flere 
leieboliger for vanskeligstilte. En gruppe er blitt selveiere i borettslag.  
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2.  Strategiens resultatmål 
 
I denne rapporten presenteres tall for 2005 for målsettingen knyttet til utkastelser. For de øvrige målsettingene i 
strategien ble det lagt fram referansetall fra 2004 i rapport nr 2/2005.   
 
2.1 Antall begjæringer om utkastelser skal reduseres med 50 prosent og antall utkastelser  
med 30 prosent  
 
I denne rapporten presenteres tall på begjæringer og utkastelser for 2005. Tallene presenteres i forhold til data 
fra 2004 og vi ser på prosentvise endringer. Fra 15. august 2005 trådte den nye borettsloven i kraft. 
Andelseiernes bruk av borettslagsboliger reguleres nå direkte i loven i stedet for gjennom husleiekontrakt. Slik 
understrekes det at borettslagsboliger er en type eierboliger og ikke leieboliger. For å kunne sammenligne 
tallene i 2005 med tallene fra 2004 har vi derfor inkludert tall fra tingrettene i perioden 15.8.2005 til 31.12.2005. 
 
Resultatmålet er definert til å gjelde utkastelser fra leieforhold, der saken starter med at en begjæring om 
fravikelse sendes namsmannen.  Dette omfatter vanlige leieforhold, og leieforhold i egenskap av å være 
andelshaver i borettslag.  Resultatmålet omfatter dermed ikke utkastelser fra eid bolig. 
 
Antallet begjæringer om utkastelser(inkluderer også begjæringer om tvangssalg av borettslagsboliger) 
defineres som antallet begjærte fravikelser, og omfatter: 
• Antall begjæringer om fravikelse som namsmannen har mottatt i løpet av året.  Dette omfatter både vanlige 

leieforhold, og andelshavere i borettslag (inntil ny lov om borettslag trer i kraft). 
• Antallet begjæringer skal omfatte det totale antallet, dvs. både de saker som fikk sin løsning før det gikk 

videre til utkastelse, og de saker som faktisk gikk videre til utkastelse.  
 
Antallet utkastelser(inkluderer også besluttede tvangssalg av borettslagsboliger) defineres som antallet 
gjennomførte fravikelser, og omfatter: 
• Antallet saker der den begjærte fravikelsen ble gjennomført, dvs. at låsen faktisk ble skiftet og saksøkte 

(beboeren) dermed ble nektet adgang til boligen.  Antallet gjennomførte fravikelser tar ikke hensyn til om 
saksøkte seinere ble gjeninnsatt i boligen eller ikke. 

• Dette antallet skjelnes fra antallet "holdte" fravikelser.  Begrepet "holdte" fravikelser kan også omfatte de 
saker der namsmann og låsesmed kom til boligen for å gjennomføre utkastelsen, men der saken ble løst "på 
døra" og beboer forble boende. 

• Dette antallet skjelnes også fra antallet "avsluttede" eller "endelig gjennomførte" saker, som er de sakene 
der beboer heller ikke ble gjeninnsatt i boligen etter først å ha blitt stengt ute.  

 
I noen spesielle tilfeller1 skal begjæringen om fravikelse sendes til tingretten i stedet for namsmannen, selv om 
det dreier seg om leieforhold. I tillegg kommer de begjæringer som fremmes for tingretten i stedet for 
namsmannen.  I 20042 gjaldt dette kun drøyt 220 begjæringer, noe som kun er 1,5 prosent av det antall saker 
som begjæres for namsmennene. Disse sakene holdes utenfor rapporteringen på strategiens resultatmål knyttet 
til utkastelser. 
 
Fra 15. august rapporteres det også på begjæringer om tvangssalg av borettslagsboliger og besluttet tvangssalg 
av borettslagsboliger. Disse tallene summeres med namsmannstallene for å kunne sammenligne med tallene fra 
2004. Dette gjøres ved at begjæringer om utkastelser legges sammen med begjæringer om tvangssalg og ved at 
gjennomførte utkastelser legges sammen med besluttede tvangssalg (summeringen kommer frem under 
kolonnen merket 2005* i vedlegg 1). Besluttet tvangssalg er ikke direkte sammenlignbart med gjennomføre 
utkastelser. En gjennomført utkastelse er en faktisk utkastelse, mens et besluttet tvangssalg først er en reell 
utkastelse når det tvangssalget er stadfestet. Dette kan gi noe overrapportering av gjennomførte utkastelser i 
2005. 
 

                                                      
1 Tvangsfullbyrdelsesloven §13-3 andre ledd.  
2 Disse tallene framkom gjennom opplysninger direkte fra tingrettene (92 begjæringer) og opplysninger fra Gebyrsentralen (129 
begjæringer) for de tingretter det ikke lyktes å få tall fra direkte. 
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Rapporteringen baseres på Husbankens regionkontorer henter inn data direkte fra namsmennene og tingrettene.  
Dette skal sikre at man rapporterer på det som faktisk har skjedd i sakene, og at det ikke blir sprik mellom 
tallene i rapporteringen og de tallene som namsmennene selv oppgir, for eksempel til media.  Det gjør det også 
mulig å innhente data på kommunenivå, samt å fordele sakene på boligtyper. Det siste kan imidlertid være en 
tidkrevende øvelse der man har manuelle arkiver.  Tilbakemeldinger fra en del namsmenn kan tyde på at det 
ikke alle steder er etablert en tilstrekkelig forståelse for at namsmennene har en rolle i strategien og at det skal 
gjennomføres halvårlig rapportering knyttet til utkastelser. 
 
I de tilfeller der det av ulike årsaker ikke har vært mulig å få tall fra namsmennene for 2005, er det i 
grunnlagstallene for tabellene i stedet lagt inn tall for 2004.  Dette gjøres for å utlikne den nedgangen i antall fra 
2004 til 2005 som ellers ville ha frakommet i tabellene som følge av frafall av respondenter. 
 
Tabell 1 viser at tallene for gjennomførte utkastelser viser tegn til en nedgang i 2005.   På landsbasis er 
nedgangen på 19 prosent sammenlignet med 2004.  Tilsvarende nedgang ser vi også for antall begjæringer hvor 
nedgangen er på 20 prosent sammenlignet med 2004. Både for begjæringer og gjennomførte utkastelser er 
imidlertid spredningen stor mellom fylkene.  
 
Når det gjelder begjæringer, er det særlig Sogn-og fjordane og Møre- og Romsdal som indikere en betydelig 
nedgang i 2005. Fem fylker har en nedgang i antallet begjæringer på mer enn 30 prosent. For gjennomførte 
utkastelser, viser tabellen at særlig Rogaland og Sogn og Fjordane tenderer mot en kraftig nedgang – hhv 61 og 
83 prosent nedgang. Fem fylker har en nedgang i gjennomførte utkastelser på mer enn 20 prosent. 
 
Tabell1.  Begjærte og gjennomførte fravikelser i 2004 og  2005.  
Hele landet og fylker

2004 2005*
Prosent 
endring 2004 2005*

Prosent 
endring

Hele landet 14 809 11 800 -20,3 % 3 326 2 712 -18,5 %
Fylke
. Østfold 620 484 -21,9 % 110 90 -18,2 %
. Akershus 1 397 955 -31,6 % 270 274 1,5 %
. Oslo 6 281 4 745 -24,5 % 1 536 1 136 -26,0 %
. Hedmark 329 226 -31,3 % 51 51 0,0 %
. Oppland 237 194 -18,1 % 73 63 -13,7 %
. Buskerud 562 576 2,5 % 167 163 -2,4 %
. Vestfold 509 475 -6,7 % 108 117 8,3 %
. Telemark 455 336 -26,2 % 61 53 -13,1 %
. Aust-Agder 39 48 23,1 % 18 16 -11,1 %
. Vest-Agder 180 141 -21,7 % 78 39 -50,0 %
. Rogaland 578 493 -14,7 % 229 90 -60,7 %
. Hordaland 1 307 1 188 -9,1 % 235 226 -3,8 %
. Sogn og Fjordane 109 58 -46,8 % 12 2 -83,3 %
. Møre og Romsdal 285 208 -27,0 % 63 54 -14,3 %
. Sør-Trøndelag 964 827 -14,2 % 109 125 14,7 %
. Nord-Trøndelag 116 166 43,1 % 44 56 27,3 %
. Nordland 338 236 -30,2 % 61 55 -9,8 %
. Troms + Svalbard 344 310 -9,9 % 70 71 1,4 %
. Finnmark 159 134 -15,7 % 31 31 0,0 %
* Tallene inkluderer begjærte og belsuttede tvangssalg for borettsboliger i perioden 15.08.2005-31.12.2005

Begjæringer Gjennomførte

 
 
Tabell 2 viser at litt over 20 prosent av begjæringene medfører utkastelse på landsbasis.  Også dette varierer 
sterkt mellom fylkene.  Best ut kommer Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag, med andeler på hhv 3 og 15 pst.  
Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland viser en stor nedgang i denne andelen sett i forhold til årstallene fra 2004.  
Andelen gjennomførte utkastelser er imidlertid en størrelse som kan være flertydig, og både variasjonen mellom 
fylkene og hva denne andelen i det enkelte tilfelle faktisk uttrykker må ses i sammenheng med størrelsen på de 
aktuelle begjæringstallene og hvordan disse utvikler seg. 
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Tabell 2.   Gjennomførte fravikelser i prosent av begjæringer i 2004 og  2005.  
Hele landet og fylker.

2004 2005
Andel Andel 

gjennomførte gjennomførte¹
Hele landet 22,5 % 23,0 %
Fylke
. Østfold 17,7 % 18,6 %
. Akershus 19,3 % 28,7 %
. Oslo 24,5 % 23,9 %
. Hedmark 15,5 % 22,6 %
. Oppland 30,8 % 32,5 %
. Buskerud 29,7 % 28,3 %
. Vestfold 21,2 % 24,6 %
. Telemark 13,4 % 15,8 %
. Aust-Agder 46,2 % 33,3 %
. Vest-Agder 43,3 % 27,7 %
. Rogaland 39,6 % 18,3 %
. Hordaland 18,0 % 19,0 %
. Sogn og Fjordane 11,0 % 3,4 %
. Møre og Romsdal 22,1 % 24,9 %
. Sør-Trøndelag 11,3 % 15,1 %
. Nord-Trøndelag 37,9 % 33,7 %
. Nordland 18,0 % 23,3 %
. Troms + Svalbard 20,3 % 22,9 %
. Finnmark 19,5 % 23,1 %
¹Tallene inkluderer begjærte og belsuttede tvangssalg av 
   borettslagsboliger i perioden 15.08.2005-31.12.2005  
 
Tabell 3 viser at utkastelsesproblematikken fortsatt i stor grad tilhører de største byene.  Omregnet i prosenter, 
viser tallene at Oslo kommune alene hadde 40 prosent av landets begjæringer i 2005.  De seks største 
bykommunene har til sammen hatt 62 prosent av begjæringene  i 2005. I forhold til 2004, viser alle de seks 
storbyene tendenser til nedgang i antall begjæringer 2005. Tendensen for gjennomførte fravikelser er enda 
tydeligere - Stavanger og Kristiansand har hhv en nedgang på 77 og 61 prosent nedgang. 
 
Tabell 3.   Begjærte og gjennomførte fravikelser i 2004 og 2005,
Storbyene og landet for øvrig.

Kommune
2004 2005*

Prosentvis 
endring 2004 2005*

Prosentvis 
endring

Oslo 6281 4745 -24,5 % 1536 1136 -26,0 %
Trondheim 893 770 -13,8 % 88 107 21,6 %
Bergen 1190 1089 -8,5 % 207 202 -2,4 %
Stavanger 394 335 -15,0 % 170 39 -77,1 %
Tromsø 283 236 -16,6 % 55 36 -34,5 %
Kristiansand 153 135 -11,8 % 70 27 -61,4 %
Sum storbyene 9194 7310 -20,5 % 2126 1547 -27,2 %

Landet forøvrig 5615 4463 -20,5 % 1200 1156 -3,7 %
* Tallene inkluderer begjærte og belsuttede tvangssalg for borettsboliger i perioden 15.08.2005-31.12.2005

Begjæringer Gjennomførte

 
 
 
 
Det viste seg vanskelig å få inn fordeling på type utleier for 2005 fra alle namsmennene i storbyene. For Bergen, 
Stavanger og Trondheim foreligger det tall, mens det for de tre øvrige storbyene ikke foreligger tall 
 
Tabell 4 og 5 viser den andelsmessige fordelingen av begjæringer og gjennomførte utkastelser på type utleier i 
året 2004 og  2005.  Av tabellene framkommer at det er variasjoner i utviklingen mellom byene. I Bergen by 
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viser tallene for 2005 en nedgang i andelen begjæringer som er fremmet av borettslag og en oppgang i andelen 
som er fremmet av kommunale utleiere sett i forhold til året 2004.  Den samme tendensen framkommer også for 
de gjennomførte utkastelsene i Bergen.  
 
I Trondheim er det små endringer i sammensetningen av begjæringer fra ulike utleiere lik mellom de 2004 og 
2005. Når en ser på utkastelser er bildet imidlertid annerledes enn for Bergen – andelen utkastelser fra 
kommunale boliger er redusert og andelen utkastelser fremmet av borettslagsboliger er økt. Som nevnt over er 
besluttede tvangssalg rapportert fra tingrettene lagt sammen med tallene for gjennomførte utkastelser. Dette kan 
gjøre at økningen i andelen utkastelser fremmet av borettslag i dette tilfellet ikke er helt reell. 
 
I Stavanger er det en reduksjon i andelen begjæringer og utkastelser i kommunale boliger og en tilsvarende 
økning for borettslagsboliger. Det relativt lave antallet utkastelser i Stavanger kan gi store variasjoner i disse 
andelene fra år til år.  
 
Tabell 4.  Prosentvis fordeling på type utleier* i 2004.  De fire største bykommunene. 

 
* Oslo: det kan ikke maskinelt skilles mellom privat utleie og borettslag 

 Begjæringer Gjennomførte 
 Kommunal Privat Borettslag Sum Kommunal Privat Borettslag  Sum 

Kommune utleier Utleier   utleier Utleier   
Oslo 15 85 100 13 87 100 
Trondheim 23 16 61 100 49 35 16 100 
Bergen 12 22 66 100 21 39 40 100 
Stavanger 43 26 31 100 48 29 23 100 

   Stavanger: basert på opptelling fra manuelle saksmapper - utgjør om lag 90 % av det totale antallet i det datasystemet 
   Bergen: Bak sifrene for 2004 ligger det en estimering av årsfordeling for Sentrum bydel som er basert på fordelingen i  
   første halvår 2004 
  
 
Tabell 5.   Prosentvis fordeling på boligtyper 2005. Noen av storbyene.

Kommunal Privat Borettslag Sum Kommunal Privat Borettslag Sum
Kommune utleier Utleier utleier Utleier
Trondheim 26 22 52 100 29 23 48 100
Bergen 22 28 50 100 32 41 27 100
Stavanger 47 30 29 100 31 38 31 100

Begjæringer Gjennomførte

 
 
Tabell 6 viser hvor mange av begjæringene som resulterer i en gjennomført fravikelse i de største 
bykommunene. Vi ser at for 4 av de 6 store bykommuene så har det vært en reduksjon i gjennomførte 
fravikelser i prosent av begjæringer. Dette skiller seg fra resten av landet som i gjennomsnitt har hatt en 
oppgang på 4,5 prosentpoeng. Stavanger og Kristiansand skiller seg ut med stor reduksjon i andelen 
gjennomførte fravikelser.   
 
Tabell 6.  Gjennomførte fravikelser i prosent av begjæringer i 2004  og 2005.  
De største bykommuner og landet forøvrig

2004 2005
Andel Andel 

gjennomførte gjennomførte¹
Oslo 24,5 % 23,9 %
Trondheim 9,9 % 13,9 %
Bergen 17,4 % 18,5 %
Stavanger 43,1 % 11,6 %
Tromsø 19,4 % 15,3 %
Kristiansand 45,8 % 20,0 %
Landet forøvrig 21,4 % 25,9 %
¹Tallene inkluderer begjærte og belsuttede tvangssalg for borettsboliger 
i perioden 15.08.2005-31.12.2005  
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I Stavanger viser namsmannen til følgende rutine ved avholdelse av fravikelsesforretninger: Når de får inn en 
begjæring om fravikelse varsler de om dette (176 saker i 1. halvår 2005). Etter en varslet 14 dagers frist blir 
forretningen berammet til avholdelse. Ved denne berammede forretning blir det skrevet protokoll om at 
forretningen er avholdt (76 saker i første halvår 2005).  Ved denne forretningen blir det i de aller fleste forhold 
gitt en ny frist på inntil 14 dager før det blir foretatt skifting av lås/utrydding av boligen, eventuelt betaling av 
skyldig leie slik at leieforholdet kan løpe videre(gjelder i det vesentlige kommunale og borettslagsboliger). Er 
forholdet ikke ordnet innen denne nye fristen blir det skiftet lås i boligen (20 saker i 1. halvår 2005). Ved slik 
saksbehandling opplever de at antallet fravikelser de må gjennomføre blir sterkt redusert. 
 
For øvrig har Husbankens regionkontor i Trondheim har i 2005 utarbeidet en rapport om utkastelser i midt-
Norge - en undersøkelse blant namsmenn i forbindelse med nasjonal strategi mot bostedsløshet. Regionkontor 
Bergen har også utarbeidet et kortfattet notat om utkastelser i Bergen sentrum. Begge rapporter finnes på 
www.bostedslose.no. 
 
Vedlegg 1 gir en detaljert oversikt over begjærte og gjennomførte fravikelser pr namsmannsembete og 
kommune. 
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3.  Igangsatte tiltak 
 
Under dette punktet rapporteres det på bruken av de mest sentrale, statlige økonomiske tilskuddsordninger som 
stilles til rådighet for kommunene i arbeidet med tiltak for å bosette bostedsløse.  Dette er Husbankens 
boligtilskudd til etablering og utleieboliger, Sosial- og helsedirektoratets tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig, 
og Husbankens tilskudd til kompetanseutvikling. 
 
 
3.1 Boligprosjekter - bruken av Husbankens boligtilskudd 
 
Husbankens boligtilskudd skal medvirke til at grupper med svak økonomi skal kunne disponere nøkterne og 
tjenelige husvære. Boligtilskudd kan gis både som tilskudd til prosjekter med utleieboliger, og som tilskudd til 
enkeltpersoner til kjøp av egen bolig. (I tillegg kan boligtilskuddet også gis til tilpasning av boliger for eldre og 
funksjonshemmede).  Bostedsløse er blant de grupper som skal prioriteres. 
 
I 2005 kan tilskudd til utleieboliger gis slik at de i gjennomsnitt dekke inntil 20 prosent av 
investeringskostnadene i utleieprosjekter.  Tilskuddet tildeles av Husbanken.  Kommuner, stiftelser og frivillige 
organisasjoner kan søke om støtte, og søknaden sendes til det regionkontoret søker tilhører - se 
www.husbanken.no.  Av den totale budsjettrammen for boligtilskuddet, er det satt av 198 mill kr til prosjekter 
med utleieboliger i 2005. 
 
Tilskudd til enkeltpersoner for kjøp av egen bolig tildeles av den kommunen søker tilhører.  Det er også 
kommunen som skal motta søknaden.  Tilskuddsutmålingen vurderes ut fra en helhetsvurdering av behov, 
økonomi og muligheter for andre støtteordninger.  I 2005 er det satt av 275 mill kr for tildeling fra kommunene 
til enkeltpersoner.  
 
Bruken av boligtilskuddet i 2005 
I 2005 er det gitt tilskudd til 134 boliger beregnet på bostedsløse. Det er en nedgang på 50 prosent 
sammenlignet med 2004. Tallene for 2005 kan enda endre seg noe, men dette er uansett en betydelig nedgang.  
 
Det er antallet utleieboliger for bostedsløse (tilskudd gitt direkte fra Husbanken) som er vesentlig lavere i år - 
124 boliger mot 260 boliger i 2004.  Selv om bruken av boligtilskuddet generelt (uansett målgruppe) har gått 
ned i 2005, er også andelen boliger til bostedsløse av det totale antall boliger med boligtilskudd lavere - den er 8 
pst  i år mot 26 pst  i fjor. 
 
Vedtakene i 2004 var i stor grad initiert gjennom Prosjekt bostedsløse(2001-2004). I seg selv resulterte Prosjekt 
bostedsløse i at 412 husstander hadde fått bolig ved prosjektets slutt. I løpet av 2005 vil ytterligere ca 160 
husstander få bolig som ble initiert i løpet av prosjektperioden. I stor grad benyttes eksisterende boligmasse i 
kommunene, men også Husbankens boligtilskuddsordning ble benyttet. 
 
Nasjonal strategi mot bostedsløshet er en ny satsing i 2005, og det kan ta noe tid før denne bidrar til å initiere 
nye søknader om boligtilskudd knyttet til bostedsløse.  Nye tilskuddsregler i 2005 kan også ha medført 
utsettelser av søknader. Husbankens regionkontorer vil intensivere arbeidet med etablering av boliger ved hjelp 
av boligtilskuddet. 
 
I vedlegg 2 framkommer en oversikt over gitte tilskudd pr 15.02.06 i 2004 og 2005, fordelt på husbankregioner. 
 
 
3.2 Oppfølging i bolig – Sosial- og helsedirektoratets tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig 
 
Det ble i 2003 i forbindelse med regjeringens tiltaksplan mot fattigdom (St.meld.nr.6 (2002-2003)) etablert et 
kommunerettet tilskudd til styrking og utvikling av oppfølgingstjenester for bostedsløse og 
rusmiddelmisbrukere. Tilskuddet er senere blitt styrket både i statsbudsjettet for 2004 og 2005 til totalt 52 mill 
kroner i 2005.  
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Målgruppen for tilskuddet er: 
• De største byene i Norge 
• Nabokommuner til Oslo kommune 
• Kommuner over 20 000 innbyggere 
• Kommuner etter anbefaling fra fylkesmannsembetene 

 
Per 31.12.2005 er 80 kommuner fordelt på 18 fylker inkludert i ordningen.3 Dette er 15 flere enn ved årsskiftet 
2004/2005.  Det innebærer at antall kommuner som nyter godt av tilskuddet har økt med ca 60 pst fra 2004. 
Innvilgede tilskudd i 2005 er sett i nær sammenheng med delmålene i strategien ”På vei til egen bolig”.  
 
1 620 personer mottok per 30.06.2005 bistand som følge av tiltaket. Foreløpige tall fra Sosial- og 
helsedirektoratet viser at ca 2500 personer mottok i 2005 tjenester i boligen som følge av tilskudd til 
oppfølgingstjenester i bolig. Blant tiltak som er iverksatt er bistand til anskaffelse av bolig, midlertidig husvære, 
bistand til etablering i bolig, tilsyn/kontakt i bolig, praktisk hjelp/miljøtiltak knyttet til det å bo, helsetjenester, 
økonomisk råd og veiledning. Mest benyttede tiltak er fortsatt økonomisk råd og veiledning, bistand til 
anskaffelse av bolig, tilsyn og miljøtiltak og praktisk hjelp/miljøtiltak knyttet til å bo. Etablerte nettverk 
gjennom strategien ”På vei til egen bolig” har resultert i bredere erfaringsutveksling kommunene imellom. 
 
Bergen kommune har utarbeidet filmen ”Tøff takhøyde”. Filmen viser metodisk arbeid overfor rusmisbrukere i 
egen bolig. Den distribueres til tilskuddskommuner, Husbankens regionkontorer og til fylkesmannsembetene.  
 
Sosial- og helsedirektoratet har laget en oversikt over hva slags tiltak det er gitt tilskudd til i 2005 – se vedlegg 
3. 
 
For øvrig finnes informasjon om kommuner og tiltak som har fått tilskudd også på www.tiltak.no. 
 
 
3.3 Utviklingsprosjekter - Husbankens kompetansetilskudd 
 
Husbanken kan blant annet gi kompetansetilskudd til utvikling av kunnskap, metoder og modeller for 
organisering, forvaltning, miljøtiltak, planlegging og bygging av boliger, bomiljø og boligområder, samt 
formidling av dette. Et prioritert formål er prosjekter og tiltak som kan bidra til å forebygge og bekjempe 
bostedsløshet. Tilskuddet kan f eks benyttes til pilotprosjekter, og til utviklingsprosjekter som blant 
annet sikrer forvaltningssamarbeid 

• mellom kommuner og kriminalomsorgen,  
• mellom kommuner og helseforetakene (behandlingsapparatet) 
• mellom kommuner og private utleiere/namsmyndighet for å forebygge utkastelser  

 
Generelt kan kommuner, boligbyggelag, borettslag, selskaper, organisasjoner, utredningsinstitusjoner og 
liknende søke om tilskudd. Søknaden sendes til det regionkontoret søker tilhører - se www.husbanken.no. 
I 2005 er den totale tilskuddsrammen på 56,7 millioner kroner.  Dette er en økning på 20 millioner fra 
2004. 
 
Bruken av kompetansetilskuddet  
Siden forrige rapportering er det gitt tilsagn om ca 8 mill kr til 16 prosjekter. Prosjektene fordeler seg på de 
ulike delmålene – 6 knytter seg i hovedsak til utkastelser, 5 til utskrivninger fra fengsel eller institusjon, mens 3 
prosjekter dekker flere målsettinger. 
 
I 2005 er det gitt tilsagn for nær 18,3 mill kroner til 65 prosjekter som enten har bostedsløshet som 
hovedanliggende, eller som direkte omfatter bostedsløshet som en del av et bredere sakskompleks. I tillegg gis 

                                                      
3 Oslo, (4 tiltak) Akershus (10 kommuner), Buskerud (5 kommuner), Telemark (1 kommune) Hedemark (1 kommune), 
Hordaland (7 kommuner), Sør-Trøndelag (3 kommuner), Østfold (5 kommuner), Vestfold (5 kommuner), Aust-Agder (1 
kommune), Vest-Agder (4 kommuner); Rogaland (5 kommuner), Møre og Romsdal (3 kommuner), Nordland (2 
kommuner), Troms (1 kommuner) og Finnmark (1 kommune). 
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det tilsagn til prosjekter som indirekte vil påvirke arbeidet med bostedsløshet. I 2005 er dermed 42 pst av årets 
tilskuddsramme benyttet til prosjekter og tiltak som kan bidra til å forebygge og bekjempe bostedsløshet. 
 
Prosjekter knyttet til bostedsløshet skal ha høyeste prioritet for kompetansetilskudd. For nærmere informasjon 
om krav til søknader og rutiner for saksbehandlingen, tar man kontakt med det regionkontor man tilhører - se 
www.husbanken.no 
 
Tabell 7 viser en samlet oversikt over gitte tilsagn i kroner og antall prosjekter fordelt etter hvordan de er 
innrettet i forhold til strategiens målsettinger. 
 
Tabell 7. Gitte tilsagn om kompetansetilskudd per 31 desember 2005, fordelt på prosjektets 
hovedinnretning i forhold til strategiens delmål.
Regionkontor Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 Dekker flere Sum Sum

mål i like prosjekter tilsagn i 
stor grad/ 1000
bosteds- kroner
løshets
generelt

Oslo 8 4 2 1 7 22 8 739
Arendal 2 1 4 1 8 1 128
Bergen 1 1 2 4 1 200
Trondheim 2 2 1 9 14 2 423
Bodø 1 4 5 1 125
Hammerfest 2 6 8 940
Strategiktr. 1 3 4 2 600
Flerere.kontor 150
Sum 15 8 9 - 2 31* 65 18 305
* Av disse er 7 tilsagn til utvikling av boligsosiale handlingsplaner  
 
Som det framgår av tabell 7, er det mange av prosjektene som er bredt orientert i den forstand at de favner flere 
av strategiens målsettinger med tilnærmet like stor vekt.  Av tabellen framkommer at det ikke er noen av 
prosjektene som har delmål 4 som hovedinnretting. Det er imidlertid flere av prosjektene som omhandler dette 
på lik fot med andre delmål.  
 
I vedlegg 4 gis det en detaljert oversikt over prosjektene, der også de delmål de berører er nærmere spesifisert.   
 
Av de enkelte delmålene er det utkastelser som har flest prosjekter med dette som hovedinnretting. Som det 
framkommer av prosjektbeskrivelsene i vedlegg 4, har prosjektene ført til større fokus på bostedsløshet og 
styrket samarbeidet internt i kommunen.  
Vi viser for øvrig også til statusrapport 1/2005 for en oversikt over prosjekter som i 2004 fikk tilsagn om 
kompetansetilskudd. 
 
I tillegg til oversikten i vedlegg 4, vil prosjekter med relevans for strategien mot bostedsløshet etter hvert bli 
presentert og fulgt opp på www.bostedslose.no der rapporter fra ferdigstilte prosjekter også vil bli lagt ut. Det 
oppfordres generelt også til å kontakte tilskuddsmottakerne og Husbankens regionkontor dersom man ønsker 
nærmere opplysninger om prosjektene. 
 
 
 
 
3.4 Samarbeidsavtaler 
 
Samarbeidsavtaler er et virkemiddel som kan være aktuelt å benytte for å bedre samhandling mellom 
eksempelvis kommuner og helseforetakene, og kommuner og kriminalomsorgen. Slike avtaler kan også være et 
virkemiddel for bedre samarbeid til eksempelvis private utleiere. Avtalene kan være initiert av Husbanken, men 
like naturlig vil det være at andre tar initiativet til denne type avtaler 
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Strategien innebærer et utstrakt samarbeid på tvers av forvaltningsnivå. Forpliktende forvaltningssamarbeid 
nedfelt i avtaler vil derfor være et viktig virkemiddel for å gjennomføre strategien. 
 
Regionkontorene skal arbeide med å kartlegge eksisterende og nye samarbeidsavtaler. Pr 31. desember meldes 
det om kjennskap til 8 samarbeidsavtaler som er inngått i 2005 eller som er under arbeid. Disse omtales 
henholdsvis i tabell a og b i vedlegg 5.  Som det vil framgå under avsnitt 4, er imidlertid arbeidet med de 
regionale kontaktfora og etableringen av kommunenettverk nå kommet i gang. Dette vil også kunne være 
arenaer for å ta initiativ til å opprette slike avtaler, både fra regionkontorenes og de andre deltakernes side.  
 
Regjeringen og KS undertegnet i september 2005 en avtale om tiltak for å forebygge og bekjempe 
bostedsløshet. I tillegg til denne avtalen undertegnet justisminister Odd Einar Dørum og KS leder Halvdan 
Skard en avtale om bosetting ved løslatelse fra fengsel. Denne avtalen skal sørge for bedre samarbeid lokalt 
mellom kommunen og kriminalomsorgen.  Mer om dette kan leses her: 
http://odin.dep.no/krd/norsk/tema/bolig/presse/pressemeldinger/016031-070182/dok-bn.html 
 
Rammeavtale mellom kommune og kriminalomsorg er utarbeidet etter erfaringer fra Trondheim. Denne samt en 
prosedyrebeskrivelse fra Trondheim finnes på bostedslose.no under eksempelsamlinger. 
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4. Annen aktivitet 
 
Under denne overskriften rapporteres det om ulike løpende samarbeidsfora, og annen møte- og 
konferanseaktivitet.  Sentralt i strategien står opprettelsen av kommunenettverk og regionale kontaktfora.    
 
 
4.1 Kommunenettverk 
 
Strategien har konkrete resultatmål og skal gjennomføres innen en kort tidsramme.  For å sikre 
erfaringsoverføring skal Husbanken i samarbeid med fylkesmennene tilby deltakelse i kommunenettverk.  
 
I 2005 har det blitt etablert 15 kommunenettverk, og alle Husbankens regionkontor har nå nettverk i drift. Det 
kan også nevnes at Husbanken i samarbeid med RO-senteret i Stjørdal arrangerte kurs i nettverksledelse for 
ansvarlige ved regionkontorene og fylkesmennene. 
 
I vedlegg 6 er det en oversikt over de nettverk som er etablert i 2006.  
  
 
4.2 Regionale kontaktfora  
 
Det er opprettet regionale kontaktfora hvor sentrale statlige aktører på regionalt nivå samles to til tre ganger 
årlig. Forumet skal sikre god statlig koordinering. Kommunene i regionen er representert med en eller to 
representanter.  
 
I 2005 ble det etablert 7 regionale kontakfora - se vedlegg 7.  I motsetning til regionkontor Oslo som kun 
oppretter ett forum, har regionkontor Trondheim valgt å opprette tre fora, med basis i de tre 
fylkesmannsembetene.  Regionkontor Bodø og Hammerfest har gått sammen om å etablere ett felles forum for 
Nordland, Troms og Finnmark.   
 
 
 
 
 
4.3 Annen møte- og konferansevirksomhet 
 
Det ble allerede i første halvår 2005 registrert stor utadrettet aktivitet. Utviklingen fortsatte med forsterket styrke 
i andre halvår. Det har i løpet av året blitt avholdt mange møter, seminarer og konferanser der bostedsløshet har 
vært tema. En del av virksomheten er knyttet samarbeidsmøter med mer begrenset deltakelse knyttet til 
planlegging av gjennomføringen av ulike sider strategien, for eksempel forberedende møter til 
kommunenettverk, regionale kontaktfora etc. Slik møtevirksomhet er ikke registrert i detalj. 
 
I vedlegg 8 er det en oversikt over omfanget av andre typer møter, seminarer og liknende som har hatt ulike 
sider ved bostedsløshet som tema. Listen gjelder andre halvår 2005 og baserer seg på innrapportering fra 
Husbankens regionkontorer. 1. halvår er utelatt pga plasshensyn, men det ble i den perioden totalt registrert 26 
hendelser. Av tabellen kommer det frem at det andre halvår 2005 ble registrert 102 hendelser. 
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5.  Bokart 
I statusrapport 1/2005 ble Bokart presentert som et svært nyttig verktøy for kommunene for å skaffe oversikt 
over vanskeligstilte på boligmarkedet og deres behov, og over gjennomførte tiltak.  Bokart kan også gi 
kommunene en forenkling av rapporteringen til KOSTRA. 
 
Husbanken gir tilskudd til kjøp av Bokart. Husbanken gir også opplæring i bruk, samt faglig brukerstøtte via 
Ekstranettet for kommunene. Det er også under utvikling en analyseveileder som vil bli lagt ut på Husbankens 
internettsider.  Ytterligere informasjon fås ved det regionkontor kommunen tilhører - se www.husbanken.no  
 
Pr. 10. februar hadde 67 kommuner bestilt Bokart.  Det innebærer at tre ny kommune – Nittedal, Bamble og 
Molde - har bestilt siden forrige rapportering. Av de 67 kommunene det fire kommuner med over 50.000 
innbyggere (Kristiansand, Drammen, Asker og Sandnes), og ytterligere 40 kommuner med mer enn 10.000 
innbyggere. De resterende 23 kommunene har under 10.000 innbyggere.   
 
Tabell 14 nedenfor viser hvor mange kommuner som har bestilt Bokart ved de ulike regionkontorene.  Tabellen 
tar hensyn til ny grensedragning mellom regionkontor Oslo og regionkontor Arendal. Dette medfører at 
regionkontor Arendal nå har overtatt 7 kommuner i Buskerud og Vestfold som har bestilt Bokart. 
 
Tabell 14.   Antall kommuner som pr 10.02.06 hadde bestilt Bokart. Fordelt på regionkontor (oppdatert ihht ny grense 
mellom regionkontor Oslo og regionkontor Arendal) 

Regionkontor  Antall kommuner 
Oslo  19 
Arendal  18 
Bergen  10 
Trondheim  12 
Bodø  7 
Hammerfest  1 
Totalt  67 

 
En detaljert oversikt over hvilke kommuner som har bestilt Bokart framkommer av vedlegg 9.  
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Vedlegg 1 

 
Begjærte fravikelser og gjennomførte fravikelser i 2004 og 2005 etter namsmannsembete og kommune.                 
Tallene for 2005 inkluderer også rapportering fra tingrettene(se avsnitt 2.1).  
 
 

Namsmanns-embete Kommune
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Østfold fylke - reg.kontor Oslo

Lensmannen i Halden Halden 54 14 50 6
Lensmannen i Eidsberg Eidsberg 11 2 8 1
Lensmannen i Hobøl Hobøl 5 1 5 2
Lensmannen i Hvaler Hvaler 3 0 1 0
Lensmannen i Fredrikstad Fredrikstad 107 19 88 15
Lensmannen i Rakkestad Rakkestad 8 0 6 0
Lensmannen i Rygge Rygge 20 2 17 2
Lensmannen i Råde Råde 2 1 10 6
Lensmannen i Skiptvet Skiptvet 8 0 12 6
                    " Trøgstad og Askim 33 11 16 5
                    " Spydeberg 4 1 3 2
Namsmannen i Moss Moss 203 31 138 21
Sarpsborg politistasjon Sarpsborg 158 27 106 19
Lensmannen i Aremark Aremark 0 0 16 3
Lensmannen i Marker og Rømskog Marker 0 0 0 0
                    " Rømskog 0 0 5 2
Lensmannen i Våler Våler 4 1 3 0

Akershus fylke - reg.kontor Oslo
Asker og Bærum tingrett 379 53 31 18
Lensmannen i Aurskog-Høland Aurskog-Høland 17 6 15 3
Lensmannen i Eidsvoll og Hurdal 35 16 35 22
Lensmannen i Enebakk Enebakk 19 3 22 6
Lensmannen i Fet og Rælingen 101 36 85 29
Lensmannen i Lørenskog Lørenskog 151 52 131 54
Lensmannen i Nannestad og Gjerdrum 21 7 30 7
Lensmannen i Nes Nes 21 5 26 8
Lensmannen i Nesodden Nesodden 10 4 6 1
Lensmannen i Nittedal Nittedal 76 13 37 7
Lensmannen i Oppegård Oppegård 34 11 29 8
Lensmannen i Skedsmo Skedsmoe 295 17 241 21
Lensmannen i Ski Ski 46 13 64 25
Lensmannen i Sørum Sørum 0 1 16 2
Lensmannen i Ullensaker Ullensaker 146 21 136 48
Lensmannen i Vestby Vestby 8 1 8 2
Lensmannen i Ås Ås 20 5 16 6
Lensmannen i Frogn Frogn 18 6 15 2
Follo Tingrett 2 0
Nes Tingrettt 10 5

Oslo fylke - reg.kontor Oslo
Oslo byfogdembete 6281 1536 4745 1136

2004 2005
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Namsmanns-embete Kommune
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte

Hedmark fylke - reg.kontor Oslo
Lensmannen i Ringsaker Ringsaker 29 13 27 16
Hamar Politistasjon Hamar 86 6 54 5
Lensmannen i Eidskog Eidskog 1 1 1 0
Lensmannen i Elverum Elverum 27 6 29 8
Lensmannen i Grue Grue 0 0 2 0
Lensmannen i Kongsvinger Kongsvinger 128 14 79 9
Lensmannen i Løten Løten 3 0 4 0
Lensmannen i Nord-Odal Nord-Odal 1 2 4 2
Lensmannen i Stange Stange 31 7 13 9
Lensmannen i Folldal og Alvdal Folldal 0 0 0 0
                    " Alvdal 0 0 0 0
Lensmannen i Sør-Odal Sør-Odal 4 0 3 0
Lensmannen i Tolga og Os Os 2 0 0 0
                    " Tolga 0 0 0 0
Lensmannen i Trysil Trysil 6 1 3 1
Lensmannen i Tynset Tynset 2 0 3 0
Lensmannen i Våler Våler 1 1 0 0
Lensmannen i Åmot Åmot 5 0 2 0
Lensmannen i Stor-Elvdal Stor-Elvdal 0 0 0 0
Lensmannen i Engerdal Engerdal 0 0 0 0
Lensmannen i Rendalen Rendalen 0 0 0 0
Lensmannen i Åsnes Åsnes 3 0 2 1

Oppland fylke - reg.kontor Oslo
Lensmannen i Brumunddal 21 12
Lensmannen i Etnedal Etnedal 1 0 0 0
Lensmannen i Fron Sør-Fron 0 0 1 1
                    " Nord-Fron 1 0 0 0
Lensmannen i Gausdal Gausdal 0 0 0 0
Lensmannen i Gjøvik Gjøvik 90 35 96 39
Lensmannen i Gran Gran 8 1 10 1
Lensmannen i Jevnaker Jevnaker 4 0 0 0
Lensmannen i Lesja og Dovre Lesja 1 0 0 0
                    " Dovre 0 0 0 0
Lensmannen i Skjåk Skjåk 0 0 0 0
Lensmannen i Lillehammer Lillehammer 58 7 46 8
Lensmannen i Lunner Lunner 8 2 11 4
Lensmannen i Moelv 5 0 3 0
Lensmannen i Nord-Aurdal Nord Aurdal 2 1 2 0
Lensmannen i Nordre Land Nordre Land 4 1 2 1
Lensmannen i Ringebu Ringebu 0 0 0 0
Lensmannen i Sel Sel 3 2 2 2
Lensmannen i Søndre Land Søndre Land 2 0 4 3
Lensmannen i Vang Vang 0 0 0 0
Lensmannen i Vestre Toten Vestre Toten 8 2 12 0
Lensmannen i Vågå Våga 0 0 0 0
Lensmannen i Østre Slidre Øystre Slidre 1 0 0 0
Lensmannen i Østre Toten Østre Toten 16 9 4 3
Sør-Aurdal Sør-Aurdal 0 0 0 0
Vestre Slidre Vestre Slidre 0 0 0 0
Lensmannen i Øyer Øyer 4 1 1 1

2004 2005
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Namsmanns-embete Kommune
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte

Buskerud fylke - reg.kontor Oslo
Lensmannen i Gol og Hemsedal Gol 2 2 1 0
                    " Hemsedal 1 0 1 0
Lensmannen i Hol Hol 2 0 1 0
Lensmannen i Hole og Ringerike Ringerike 45 14 28 4

Hole 3 2
Lensmannen i Kongsberg Kongsberg 41 0 30 1
Lensmannen i Krødsherad Krødsherad 3 0 0 0
Lensmannen i Lier Lier 53 9 48 14
Lensmannen i Modum Modum 11 5 10 8
Lensmannen i Nedre Eiker Nedre Eiker 90 29 64 8
Lensmannen i Sigdal Sigdal 1 0 1 0
Lensmannen i Øvre Eiker Øvre Eiker 13 9
Lensmannen i Ål Ål 0 0 0 0
Lensmannen i Nes Nes 1 0
Namsmannen i Drammen Drammen 266 82 273 92
Lensmannen i Hurum Hurum 10 10 6 5
Lensmannen i Røyken Røyken 21 7 11 4
Lensmannen i Flå Flå 0 0 0 0
Lensmannen i Nore og Uvdal Nore og Uvdal 0 0 1 1
Lensmannen i Flesberg Flesberg 1 0 2 1
Lensmannen i Rollag Rollag 1 0 1 0
Drammen tingrett 23 1
Eiker, Modum og Sigdal tingrett 61 20
Hallingdal tingrett
Kongsberg tingrett 11 2
Ringerike tingrett

Vestfold fylke - reg.kontor Oslo
Lensmannen i Andebu Andebu 17 0 0 0
Lensmannen i Borre Horten 78 24 64 24
Lensmannen i Hof Hof 1 0 0 0
Lensmannen i Tjølling og Larvik Larvik 72 11 84 24
Lensmannen i Re Re 10 3 1 0
Lensmannen i Sande Sande 7 0
Lensmannen i Stokke Stokke 9 2
Lensmannen i Svelvik Svelvik 10 4 7 0
Lensmannen i Lardal Lardal 0 0 0 0
Lensmannen i Tønsberg og Nøtterøy Tønsberg 120 25 150 26
                    " Nøtterøy 27 4 9
Namsmannen i Sandefjord Sandefjord 113 27 85 23
Namsmannen i Tjøme Tjøme 6 0 9 1
Underfogden i Holmestrand Holmestrand 39 8 26 1
Larvik Tingrett 0 0
Nordre Vestfold tingrett 0 0
Tønsberg Tingrett 11 0
Sandefjord Tingrett 38 9

2004 2005
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Namsmanns-embete Kommune
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte

Telemark fylke - reg.kontor Arendal
Lensmannen i Bamble Bamble 51 19 52 13
Lensmannen i Bø Bø 1 0 4 3
Lensmannen I Drangedal Drangedal 2 0 1 0
Lensmannen I Hjartdal Hjartdal 3 1
Lensmannen i Kragerø Kragerø 20 5 14 5
Lensmannen I Nissedal Nissedal 1 0 1 0
Lensmannen i Nome Nome 2 1 2 1
Lensmannen i Notodden Notodden 20 4 30 4
Lensmannen i Sauherad Sauherad 1 0 0 0
Lensmannen I Seljord Seljord 2 1 1 0
Lensmannen i Siljan Siljan 3 0 0 0
Lensmannen i Tinn Tinn 17 0 6 0

Lensmannen i Tokke Tokke 1 1 0 0
Tinn og Heddal tingrett Tinn 1 0
Nedre Telemark tingrett Bø, Nome, Sauherad,  4 0
Skien og Porsgrunn tingrett Bamble, Porsgrunn  6 0
Namsmannen i Skien og Porsgrunn Skien og Porsgrunn 334 30 211 26

Aust-Agder fylke - reg.kontor Arendal
Aust Agder tingrett Grimstad 1 0
Lensmannen i Birkenes Birkenes 1 0 2 0
Lensmannen i Evje og Hornnes Evje og Hornes 0 1 1 0
Lensmannen i Froland Froland 2 0 0 0
Lensmannen i Gjerstad Gjerstad 0 0 0 0
Lensmannen I Lillesand Lillesand 9 5 6 1
Lensmannen i Risør Risør 6 2 7 2
Lensmannen i Tvedestrand Tvedestrand 0 0 1 1
Lensmannen i Åmli Åmli 0 1 2 2
Namsmannen i Arendal Arendal 21 9 20 10
Aust Agder tingrett flere komm 8 0

Vest-Agder fylke - reg.kontor Arendal
Lensmannen i Farsund Farsund 1 0 2 0
Lensmannen i Flekkefjord Flekkefjord 2 0 0 0
Lensmannen i Kvinesdal Kvinesdal 0 1 1 1
Lensmannen i Lindesnes Lindesnes 0 0 0 0
Lensmannen i Lyngdal Lyngdal 3 0 0 0
Lensmannen i Marnardal og Audnedal Marnardal og Audned 1 1
Lensmannen i Søgne og Songdalen Søgne 2 0 1
Lensmannen i Søgne og Songdalen Songdalen 2 2
Lensmannen i Vennesla og Iveland Vennesla 13 4 11 6
Lensmannen i Vennesla og Iveland Iveland 1 0
Namsmannen i Kristiansand Kristiansand 153 70 97 27
Namsmannen i Mandal Mandal 5 2 7 2
Lister tingrett Farsund, Hægebosta

1

d 0 0 0
Kristiansand tingrett Birkenes, Bygland, B

0
y 0 0 19

2004 2005

0  
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Namsmanns-embete Kommune
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte

Rogaland fylke - reg.kontor Bergen
Lensmannen i Bjerkreim Bjerkreim 0 0
Lensmannen i Eigersund Eigersund 0 0
Lensmannen i Finnøy Finnøy 0 0
Lensmannen i Gjesdal Gjesdal 2 0 3 0
Namsmannen i Hjelmeland Hjelmeland 0 0
Lensmannen i Hå Hå 6 2 8 2
Lensmannen i Karmøy Karmøy 21 7 10 2
               " Utsira 0 0 1 1
Lensmannen i Klepp Klepp 3 3 5 0
Lensmannen i Kvitsøy Kvitsøy
Lensmannen i Lund Lund 0 0 0 0
Lensmannen i Randaberg Randaberg 2 1 4 3
Lensmannen i Rennesøy Rennesøy 0 0 1 1
Lensmannen i Sandnes Sandnes 69 22 49 19
Lensmannen i Sauda Sauda 0 0 1 1
Lensmannen i Strand og Forsand Strand 0 0 1 0
               " Forsand 0 0 1 0
Lensmannen i Suldal Suldal 2 0 1 0
Lensmannen i Time Time 7 0 5 0
Lensmannen i Tysvær Tysvær 2 2 2 0
               " Bokn 0 0 0 0
Lensmannen i Vindafjord Vindafjord 2 1 0 0
Namsmannen i Sola Sola 8 4 9 7
Stavanger Byfogdembete Stavanger 394 170 335 39
Underfogden i Haugesund Haugesund 60 17 57 15

Hordaland fylke - reg.kontor Bergen
Bergen Byfogdembete Bergen 496 111 586 121
Lensmannen i Arna og Åsane Bergen 200 36 111 16
Lensmannen i Askøy Askøy 6 4 15 5
Lensmannen i Austrheim og Fedje Fedje 0 0
                    " Austrheim 0 0
Lensmannen i Austevoll Austevoll 1 1
Lensmannen i Bømlo Bømlo 6 1 3 1
Lensmannen i Eidfjord Eidfjord 0 0
Namsmannen i Etne Etne 0 0
Lenmannen i Masfjorden Masfjorden 0 0
Lensmannen i Fana Bergen 151 25 142 36
Lensmannen i Fitjar Fitjar 0 1 0 0
Lensmannen i Fjell og Sund Fjell,Sund 24 4 9 1
Lensmannen i Fusa Fusa 0 0 0 0
Lensmannen i Jondal Jondal 0 0
Lensmannen i Kvam Kvam 3 0 2 1
Lensmannen i Kvinnherad Kvinnherad 18 2 17 0
Lensmannen i Lindås og Meland Lindås 1 0 3 0
               " Meland 1 1 4 1
Lensmannen i Laksevåg Bergen 343 35 249 29
Lensmannen i Odda Odda 5 2 6 4
Lensmannen i Os Os 10 1 9 4
Lensmannen i Osterøy Osterøy 0 0 1 1

2004 2005
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Namsmanns-embete Kommune
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Lensmannen i Radøy Radøy 1 0 0 0
Lensmannen i Samnanger Samnanger 0 0
Lensmannen i Stord Stord 12 2 11 1
Lensmannen i Sund Sund 1 1 1 0
Lensmannen i Sveio Sveio 5 1 2 0
Lensmannen i Tysnes Tysnes 1 1 0 0
Lensmannen i Ullensvang Ullensvang 1 0 0 0
Lensmannen i Uvik og Granvin Ulvik 6 0 3 0
                " Granvin 0 0
Lensmannen i Vaksdal Vaksdal 5 3 3 0
Lensmannen i Voss Voss 10 3 9 3
Namsmannen i Ølen Ølen 0 0
Lensmannen i Øygarden Øygarden 1 1 1 1

Sogn og Fjordane fylke - reg.kontor Bergen
Lensmannen i Askvoll Askvoll 5 0 2 0
Lensmannen i Aurland Aurland 0 0
Lensmannen i Balestrand Balestrand 0 0
Lensmannen i Bremanger Bremanger 10 0 2 0
Lensmannen i Eid Eid 1 0
Lensmannen i Fjaler Fjaler 0 0 0 0
Lensmannen i Flora Flora 16 4 5 1
Lensmannen i Gloppen Gloppen 1 1
Lensmannen i Gulen Gulen 0 0
Lensmannen i Gaular Gaular 2 0
Lensmannen i Førde og Naustdal Førde 38 0 21 0
Lensmannen i Hyllestad Hyllestad 2 0 1 0
Lensmannen i Høyanger Høyanger 21 3 14 0
Lensmannen i Jølster Jølster 1 3 0 0
Lensmannen i Leikanger Leikanger 0 0
Lensmannen i Luster Luster 2 0
Lensmannen i Lærdal Lærdal 0 0
Lensmannen i Naustdal Naustdal 0 0
Lensmannen i Selje Selje 1 0
Lensmannen i Sogndal Sogndal 5 2 3 0
Lensmannen i Solund Solund 0 0
Lensmannen i Stryn og Hornindal Stryn 2 0 1 0
               " Hornindal 0 0 0 0
Lensmannen i Vik Vik 0 0
Lensmannen i Vågsøy Vågsøy 2 0
Lensmannen i Årdal Årdal 9 0 0 0

Møre og Romsdal fylke - reg.kontor Trondheim
Lensmannen i Aure Aure 0 0 0 0
Lensmannen i Fræna Fræna 1 0 0 0
Lensmannen i Giske Giske 3 1 0 0
Lensmannen i Gjemnes og Eide Gjemnes 1 0 0 0
              " Eide 1 1 0 0
Lensmannen i Haram Haram 1 1 2 1
Lensmannen i Herøy og Sande Herøy 0 0 0 0
              " Sande 0 0 0 0
Namsmannen i Ulstein og Hareid Ulstein 6 1 0 0
                      " Hareid 0 0

2004 2005
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Namsmanns-embete Kommune
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Lensmannen i Kristiansund Averøy og F Kristiansund 54 17 42 15
              " Averøy 2 0 1 0
              " Frei 2 0 3 1
Lensmannen i Molde Molde 56 17 27 7
Lensmannen i Nesset Nesset 0 0 1 0
Lensmannen i Rauma Rauma 2 2 4 2
Lensmannen i Smøla Smøla 1 0 1 1
Lensmannen i Sula Sula 17 8 11 0
Lensmannen i Sunndal Sunndal 25 0 22 0
Lensmannen i Surnadal og Rindal Surnadal 0 0
                   " Rindal 6 0 0 0
Lensmannen i Sykkylven Sykkylven 2 0 2 0
Lensmannen i Tingvoll Tingvoll 0 0 0 0
Lensmannen i Vanylven Vanylven 1 0 0 0
Lensmannen i Vestnes Vestnes 10 6 11 7
Lensmannen i Volda Volda 5 1 5 1
Lensmannen i Ørskog og Skodje Ørskog 0 0 0 0
                   " Skodje 0 0 0 0
                   " Stordal 0 0
Lensmannen i Ørsta Ørsta 3 1 3 1
Lensmannen i Ålesund Ålesund 80 7 65 17
Halsa og Tustna Halsa 0 0 0 0
                   " Tustna 0 0 4 1
Stranda og Norddal Stranda 2 0 1 0
                   " Norddal 1 0 0 0
Sund Aukra 2 0 2 0
                   " Midsund 1 0 1 0
                    " Sandøy 0 0 0 0

Sør-Trøndelag fylke - reg.kontor Trondheim
Lensmannen i Bjugn Bjugn 2 0 2 0
Lensmannen i Frøya Frøya 1 0 1 0
Lensmannen i Hemne og Snillfjord Hemne 3 2 0 0
                      " Snillfjord 0 0
Lensmannen i Bjørnør Osen 0 0 0 0
              " Roan 0 0 0 0
Namsmannen i Hitra Hitra 9 4
Lensmannen i Klæbu Klæbu 6 4 1 0
Lensmannen i Malvik Malvik 8 0 6 2
Lensmannen i Meldal Meldal 3 0 4 1
Lensmannen i Melhus Melhus 5 0 7 1
Lensmannen i Midtre Gauldal Midtre Gauldal 1 0 0 0
Lensmannen i Oppdal Oppdal 7 0 6 4
Lensmannen i Orkdal og Agdenes Orkdal 15 7 7 4
              " Agdenes 0 0 0 0
Lensmannen i Rennebu Rennebu 0 0 1 0
Lensmannen i Rissa Rissa 2 0 4 0
Lensmannen i Holtålen Holtålen 1 0 1 0
Lensmannen i Røros Røros 6 4 1 0
Lensmannen i Selbu og Tydal Tydal 1 0
                             " Selbu 3 2 0 0
Lensmannen i Skaun Skaun 5 0 6 2
Lensmannen i Ørland Ørland 1 1 0 0
Lensmannen i Åfjord Åfjord 2 1 0 0
Trondheim Tingrett Trondheim 893 88 770 107

2004 2005
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Namsmanns-embete Kommune
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Nord-Trøndelag fylke - reg.kontor Trondheim

Namsmannen i Røyrvik, Grong og NamsRøyrvik 1 0 1 0
              " Grong 2 1 2 1
              " Namsskogan 0 0 0 0
Lensmannen i Lierne Lierne 0 0 0 0
Lensmannen i Frosta Frosta 6 2 0 0
Lensmannen i Leksvik og Mosvik Leksvik 1 1
                                 " Mosvik 2 1 2 1
Lensmannen i Inderøy Inderøy 0 0 8 3
Lensmannen i Levanger Levanger 9 3 12 9
Lensmannen i Meråker Meråker 2 1 0 0
Lensmannen i Namdalseid Namdalseid 0 0 0 0
Lensmannen i Namsos og Fosnes Namsos 3 0 1 0
              " Fosnes 0 0 0 0
Lensamnnen i Flatanger Flatanger 0 0 0 0
Lensmannen i Nærøy Nærøy 4 3 4 2
Namsmannen i Høylandet og Overhalla Høylandet 0 0 0 0
              " Overhalla 0 0 0 0
Lensmannen i Steinkjer Steinkjer 9 4 52 10
Lensmannen i Stjørdal Stjørdal 8 7 11 6
Lensmannen i Verdal Verdal 61 20 37 18
Lensmannen i Vikna Vikna 7 2 10 1
Lensmannen i Leka Leka 1 0 0 0
Lensmannen i Verran Verran 0 0 24 3
Lensmannen i Snåsa Snåsa 1 0 1 1

Nordland fylke - reg.kontor Bodø
Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord Alstahaug 3 2 6 2
             " Leirfjord 0 0 2 1
Lensmannen i Andøy Andøy 0 0 3 0
Lensmannen i Ankenes Narvik 36 6 34 9
Lensmannen i Ballangen Ballangen 2 2 1 0
Lensmannen i Beiarn og Skjerstad Beiarn 2 0 0 0
Lensmannen i Bindal Bindal 2 0 0 0
Lensmannen i Bodin Bodø 117 21 90 23
Lensmannen i Brønnøy og Vevelstad Brønnøy 2 2 3 2
             " Vevelstad 0 0 0 0
Lensmannen i Bø Bø 0 0 1 1
Lensmannen i Evenes Evenes 0 0 1 0
Lensmannen i Fauske Fauske 20 0 5 0
Lensmannen i Gildeskål Gildeskål 0 0 0 0
Lensmannen i Grane og Hattfjelldal Grane 1 0 0 0
             " Hattfjelldal 0 0 0 0
Lensmannen i Hadsel Hadsel 2 0 0 0
Lensmannen i Hamarøy Hamarøy 0 0 0 0
Lensmannen i Hemnes Hemnes 3 0 2 0
Lensmannen i Herøy og Dønna Dønna 0 0 0 0
             " Herøy 0 0 0 0
Lensmannen i Lurøy og Træna Lurøy 0 0 0 0
             " Træna 0 0 0 0
Lensmannen i Lødingen og Tjeldsund Lødingen 2 0 0 0
             " Tjeldsund 2 0 2 0
Lensmannen i Meløy Meløy 6 2 0 0
Lensmannen i Nesna Nesna 1 0 2 0
Lensmannen i Rana Rana 48 4 28 6
Lensmannen i Rødøy Rødøy 0 0 0 0

2004 2005
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Namsmanns-embete Kommune
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Lensmannen i Saltdal Saltdal 6 1 5 1
Lensmannen i Sortland Sortland 28 6 21 4
Lensmannen i Steigen Steigen 0 0 0 0
Lensmannen i Sømna Sømna 0 0 1 1
Lensmannen i Sørfold Sørfold 6 1 1 1
Lensmannen i Tysfjord Tysfjord 1 0 1 0
Lensmannen i Vefsn Vefsn 16 2 7 0
Lensmannen i Vega Vega 5 0 0 0
Lensmannen i Vest-Lofoten Vestvågøy 8 5 4 1
Lensmannen i Værøy og Røst Værøy 2 2 1 0
             " Røst 2 2 2 0
Lensmannen i Vågan Vågan 12 1 8 1
Lensmannen i Øksnes Øksnes 3 2 5 2
Lensmannen i Bardu Bardu 3 0 3 1
Lensmannen i Berg og Torsken 1 1 0 0
Lensmannen i Bjarkøy Bjarkøy 0 0 0 0
Lensmannen i Harstad Harstad 31 9 33 18
Lensmannen i Ibestad Ibestad 0 0 0 0
Lensmannen i Kvæfjord Kvæfjord 2 1 3 0
Lensmannen i Lenvik Lenvik 5 3 14 8
Lensmannen i Lenvik Berg 1

Tranøy 0 0
Lensmannen i Målselv Målselv 3 0 0 0
Lensmannen i Salangen Salangen 0 0 2 0

Lavangen 0 0
Lensmannen i Skånland Skånland 4 1 3 3
Lensmannen i Sørreisa Sørreisa 1 0 2 2

Svalbard fylke - reg.kontor Bodø
Sysselmannen på Svalbard 0 0 0 0

Finnmark fylke - reg.kontor Hammerfest
Lensmannen i Alta Alta 64 14 44 6
              " Loppa 0 0 1 0
Lensmannen i Berlevåg og Gamvik Berlevåg 0 0 7 0
              " Gamvik 2 0 10 7
Lensmannen i Hasvik Hasvik 6 5 0 0
Lensmannen i Karasjok Karasjok 0 0 4 1
Lensmannen i Kautokeino Kautokeino 0 0 1 1
Lensmannen i Lebesby Lebesby 7 0 1 0
Lensmannen i Måsøy Måsøy 2 1 0 0
Lensmannen i Nesseby Nesseby 1 0 3 1
Lensmannen i Nordkapp Nordkapp 10 1 10 3
Lensmannen i Porsanger Porsanger 7 1 3 2
Lensmannen i Sør-Varanger Sør-Varanger 20 4 17 4
Lensmannen i Tana Tana 1 0 2 0
Lensmannen i Vadsø Vadsø 18 2 11 1
              " Vardø 7 0 0 0
Lensmannen i Båtsfjord Båtsfjord 1 0 1 1
Namsmannen i Hammerfest og KvalsundHammerfest 12 2 18 4
              " Kvalsund 1 1 1 0

2004 2005
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Namsmanns-embete Kommune
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte
Begjær- 

inger
Gjennom- 

førte

Troms fylke - reg.kontor Hammerfest
Lensmannen i Tromsø Tromsø 283 55 236 36
Lensmannen i Balsfjord Balsfjord 3 0 1 0
Lensmannen i Karlsøy Karlsøy 0 0 6 2
Lensmannen i Nordreisa og KvænangenNordreisa 5 0 0 0
              " Kvænangen 0 0 0 0
Lensmannen i Skjervøy Skjervøy 1 0 3 0
Lensmannen i Lyngen Lyngen 2 0 2 1
              " Storfjord 0 0 0 0
              " Kåfjord 0 0 1 0

2004 2005
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Vedlegg 2  

2

Tabell A.  Boligtilskudd til etablering, tildelt av Husbanken. 
Antall boliger og antall saker med godkjenning for bostedsløse

Antall saker Antall boliger Antall saker Antall boliger Andel saker Andel boliger
Hele landet 256 1054 29 276 26 %

Regionkontor:
Oslo 81 481 16 179 37 %
Arendal 76 149 2 14 9 %
Bergen 53 202 4 19 9 %
Trondheim 38 163 6 41 25 %
Bodø 4 16 - - -
Hammerfest 4 43 1 23 53 %

Antall saker Antall boliger Antall saker Antall boliger Andel saker Andel boliger
Hele landet 246 1633 29 134 12 % 8 %

Regionkontor1:
Oslo 83 1117 14 38 17 % 3 %
Arendal 67 121 4 21 6 % 17 %
Bergen 40 89 7 23 18 % 26 %
Trondheim 42 215 2 9 5 % 4 %
Bodø 4 27 - - - -
Hammerfest 10 64 2 43 20 % 67 %

2004
Tilskudd totalt Tilskudd til bostedsløse Andel bostedsløse

2005
Tilskudd totalt Tilskudd til bostedsløse Andel bostedsløse

Tabell B. Boligtilskudd til etablering, tildelt av kommunene.
Antall saker (=antall boliger) med godkjenning for bostedsløse2

2004¹ 2005¹
Hele landet 16 10

Regionkontor:
Oslo 12 5
Arendal 2 3
Bergen 2 1
Trondheim - 1
Bodø - -
Hammerfest - -
1) Inkluderer bostedsløse som er registrert med flere brukergrupper
2) Tall basert på kommunenes rapportering pr. 15.02.06  
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Vedlegg 3 
 
 
Sosial- og helsedirektoratets tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig. 
Tilskudd gitt i 2005 
 
 
  

Sosial- og helsedirektoratet har valgt følgende fargekoder som indikerer hva 
det enkelte prosjekt hovedsaklig dreier seg om. 
 
Blå:          Oppfølgingstilbud 
Rød:         Botilbud 
Oransje:   Botilbud primært knyttet opp mot ungdom 
Magenta:  Botilbud for personer med dobbeltdiagnoser 
Fiolett:      Fengselsprosjekt 
Sjøgrønn: Begjæringer og utkastelser 
Grønn:      OPS prosjektet 
    

 
OSLO 

 

Oslo                          (2004 - 
2006) 
Byrådsavd for velferd og 
sosiale tjenester,  
 
Kontaktperson: 
Kjersti Halvorsen, spesialrådgiver 
tlf.: 23 46 16 00/23 46 11 62 

Samarbeidsprosjektet – færre utkastelser 
Et samarbeidsprosjekt mellom tre bydeler og namsmannen i Oslo. Prosjektet skal 
utvikle metoder for å redusere antallet begjæringer og utkastelser.  
 
Fami foretar en prosessevaluering av prosjektet. Den første rapporten ”Trenger du 
hjelp?” er lagt ut på www.tiltak.no (nyhetsarkivet). Papirutgave av evalueringen kan fås 
ved henvendelse til Sosial- og helsedirektoratet. 

Oslo                                 (2003 -) 
Bydel St. Hanshaugen- 
Storbyavdelingen 
 
Kontaktperson: 
Øyvind Brådalen, avdelingsleder 
Tlf.: 23 47 52 00 

Etablering av midlertidig botilbud med oppfølging til, primært, nyankomne 
flyktninger  
Tilbudet retter seg primært mot familier med barn med avklart tilhørighet til bydel, men 
som ikke har botilbud klart. Sekundært gis det tilbud til familier som har mistet sitt 
botilbud. Totalt 66 leiligheter. 

Oslo                                  (2005-) 
Bydel St. Hanshaugen – 
Storbyavdelingen 
 
Kontaktperson: 
Øyvind Brådalen, avdelingsleder 
Tlf.: 23 47 52 00 
 

Fredensborg bosenter, byomfattende tiltak ved løslatelse 
Utforme et byomfattende tilbud overfor personer som er bostedsløse etter endt soning i 
egen etasje med 12 plasser.  Målgruppa er fanger i varetekt/fanger som under soning 
ikke har deltatt i noen form for program og som har vist liten eller uklar motivasjon 
omkring planlegging av livet etter soning.  Prosjektet skal samarbeide tett med Oslo 
kretsfengsel og beboernes respektive bydeler. Prosjektets medarbeidere skal ved 
behov, i en overgangsfase, følge opp beboerne utenfor huset. Oppfølgingen skjer i 
samarbeid med bydel. 

Oslo                                  (2003 -) 
Bydel St Hanshaugen  
 
Kontaktperson: 
Sven Bue Berger, avdelingsleder 
og  
Eirinn Glattre, koordinator 
Tlf.: 23 47 52 00 

Styrking av bestillerenheten med koordinerende stillinger for booppfølging 
Bydel St.Hanshaugen har gjennom deltakelse i Prosjekt bostedsløse utviklet en 
boligkjede basert på private leiligheter, bydelens tjenestetilbud og bruk av de 
byomfattende tilbudene for brukergruppen. Boligkjeden som er utviklet i bydelen fordrer 
en koordinerende oppfølgingsinstans. Bydelen har utvidet oppfølgingstilbudet med to 
stillinger som skal koordinere henholdsvis det individuelle oppfølgingsarbeidet og det 
miljørettede og forebyggende arbeidet i forhold til hele bomiljøer i bydelen, i forbindelse 
med utvikling av booppfølgingstilbudet i bydelen. 

Oslo                                   (2005-) 
Bydel St. Hanshaugen 
 
Kontaktperson: 
Sven Bue Berger og  
Eirinn Glattre 
Tlf.: 23 47 52 00 

Byomfattende boliger til vanskelig bosettbare innbyggere med dobbeltdiagnose. 
Totalt 11 boliger. Trekantsamarbeid mellom Bydel St. Hanshaugen, Rusmiddeletaten 
og Louisenberg systemet. Prøve ut boliger med både ”våt”, ”fuktig” og ”tørr” profil med 
varierende, men begrenset grad av booppfølging etter dansk modell.  Minimal fast 
bemanning som forsterkes av mobilt team. 
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Oslo                         (2004 –2005) 
Helse- og velferdsetaten 
 
Kontaktperson: 
Per-Erik Torp 
Tlf.:  23 48 30 00 

”OPS prosjekt  - oppfølging i tilrettelagt bolig ”  
Oslo kommune skal med utgangspunkt i et konkret prosjekt utvikle og gjennomføre et 
OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid) Målet er å framskaffe oppfølgingstjenester og 
tilrettelagte boliger til 15-20 personer med psykiske lidelser. OPS-modellen anses 
egnet for anskaffelse av alle typer tjenester, men er enda ikke utprøvd i Norge i 
boligsosialt arbeid. 

Oslo                                (2005 -) 
Bydel Søndre Nordstrand 
 
Kontaktperson: 
Trine Dønhaug 
Boligkontoret 
Tlf. 23 49 60 00 

Styrke og utvikle oppfølgingstjenesten for vanskeligstilte på boligmarkedet. 
Målsetting: 

• Forebygge bostedsløshet 
• Gjøre flere vanskeligstilte i stand til å beholde et egnet botilbud 
• Redusere konfliktnivået i bomiljøene 

I tillegg til ulike typer av oppfølging, vil bydelen etablere rutiner for koordinering mellom 
tjenester og etablere innflyttingsverter i samarbeid med borettslag/sameier. 

Oslo                                 (2004 - ) 
Bydel Grünerløkka 
 
Kontaktperson: 
Hermund Urstad 
Tlf.  23 42 26 38 

”Rett person i rett bolig”+ sikre hjelp til å mestre sitt botilbud 
Styrking og utvikling av oppfølgingstjenester for bostedsløse med tilhørighet i bydelen.  
 
Målgruppe: Personer med behov for koordinerte tjenester. Bruk av IP 
Oppfølging i Steenstrupsgate 11 - driftes av Kirkens Bymisjon 

 
AKERSHUS 

 

Vestby 
 
 
Kontaktperson: 
Beatrice Mutale Skagestad 

Utvikling av boligtilbud med bistand 
Målgruppen er 8 brukere av sosial- og psykiatritjenesten som faller mellom to stoler 
ved framskaffelse av bolig på det åpne boligmarkedet og i henhold til kjøp av bolig. 
Framskaffe et differensiert botilbud ut fra den enkeltes behov gjennom 
eiendomsavdelingen i kommunen og på det private markedet.  Booppfølgingstilbudet 
forankres i sosialtjenesten i nært samarbeid med andre tjenestesteder og etater i 
kommunen. 

Frogn                                (2003-) 
 
Kontaktperson 
Tor-Magne Bakke, prosjektleder 
Tlf. 64 90 60 00 

Prosjekt ”Bo- og oppfølgingsteam”. 
Erfart en økning av bostedsløse med store sammensatte problemer (rus/psyk) hvor det 
etablerte hjelpeapparatet ikke når fram.  
Arbeider målrettet for å forebygge utkastelser samtidig som det fokuseres på å skaffe 
flere boliger til gruppen 

Oppegård                         (2003- ) 
 
Kontaktperson: 
Eva Fiskvik, prosjektleder 
Tlf.:  66 81 90 90 

Aktivitetshus og hybelhus  
Aktivitetshuset fungerer som base for miljøtjenestens oppfølgingsarbeid. Krisehyblene 
skal være med på å forebygge bruk av hospitsplasser i Oslo. Arbeide i forhold til 
nedtegnete planer for å framskaffe egnede botilbud til målgruppa.  

Ås                                     (2003 -) 
 
Kontaktperson: 
Mairi  Mc Neill, fagleder 
Tlf.  64 96 20 00 

Styrke og utvikle oppfølgingstjenesten 
Styrking av oppfølgingstjenesten ved å opprette en miljøbase i tilknytning til 
kommunale boliger samt styrke oppfølgingen på kveld og i helg. Forebygge 
utkastelser. 

Nesodden                        (2003 -) 
 
Kontaktperson: 
• Rønnaug Stensrud 

Tlf.: 66 96 43 00 
• Mona Haugsjø Handeland, 

boligsjef 
Tlf.: 66 96 45 70 

Styrking av ambulerende team rettet mot rus- og psykiatri. 
Nært samarbeid mellom sosialtjenesten, boligavdelingen, ruskonsulent, sykepleier 
Lavterskel helseprosjekt 
 

Ski                                   (2005 - ) 
 
Kontaktperson: 
• Rigmor N Arge, prosjektleder 

Tlf.: 64 91 12 01 
• Helse- og sosialsjef 

Hans-Gunnar Karlsen 
Tlf.. 64 87 87 00 

Utvikling av tjenester og bolig til personer med dobbeldiagnose  
Samlokaliserte boliger med døgnbemannet personalbase. Boligene ferdigstilles i 
august  2005. 
 
Prosjektet er todelt: 

- utvikling av det fysiske botilbudet 
- utvikling av tjenestetilbudet 

 
Skedsmo                          (2003 -) 
 
Kontaktperson: 

Linda Arnes Gulbrandsen, 
rusmiddelkonsulent 
Tlf. 66 93 80 00 

Styrke og utvikle oppfølgingstjenesten for vanskeligstilte  på boligmarkedet. 
Rusteam og botiltak er samlokalisert  som et resultat av Prosjekt bostedsløse. 
Kommunen har etablert et nytt botiltak for 4 tungt belastede bostedsløse som vil stå 
ferdig i mai 2005.   Boligsosial handlingsplan sluttføres våren 2005. 

Nittedal                             (2003 -) Styrke og utvikle oppfølgingstjenesten for bostedsløse 
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Kontaktperson: 
Valborg Fjellheim, sosialleder 
Tlf.:  67 05 90 00 

Booppfølging  forankret  i sosialtjenesten rettet mot rusmisbrukere i private og 
kommunale boliger. Kommunen opplever problemer med rekruttering til rusmiljøene i 
Oslo. Det er et økende antall henvendelser fra pårørende til ungdommer som 
oppholder seg i Oslo 

Lørenskog                       (2003 - ) 
 
Kontaktperson: 
Turid Kurås, leder utekontakten 
Tlf.: 67 98 80 10 / 918 26 103 

Vallerud bosenter 
Bo- og rehabiliteringssenter med 8 plasser etablert  som et ledd I tiltakskjede for 
rusmisbrukere.  Kommunen ønsker å redusere antallet personer som bor  på hospits i 
Oslo. Viser til økende antall rusmiddelmisbrukere med omsorgsbehov 

Bærum                              (2003- ) 
 
Kontaktperson: 
Oddbjørn Vik, boligkontoret 
tlf: 67 50 40 23 

Oppfølgingstjenesten i Boligkjeden skal styrkes 
Kommunens tiltak for bostedsløse er organisert i sosialtjenesten ved Boligkjeden. 
Boligkjeden tilbyr natthjem, dagtilbud og selvstendige leiligheter. Tiltaket godt forankret 
i den øvrige 1. og 2.linje tjenesten. Det fokuseres på oppfølging i egen bolig for at m 
målgruppa kan opprettholde botilbudet.  

Asker                               ( 2003- ) 
 
Kontaktpersoner: 
• Liv-Trude Aronsen, 

prosjektleder 
Tlf.: 66 90 90 00 

• Kari Madssen (sosialsjef) 
Tlf. 66 90 90 00  

Døgnbemannet boligtiltak for personer som faller utenom andre tiltak grunnet 
omfattende rusproblem og / eller psykisk lidelse  
Tiltaket retter seg inn mot  personer i ulike aldersgrupper og består av  4 
gjennomgangsboliger,  8 leiligheter og  hybelhus bestående av tre hybler.  Det 
etableres en utvidet personalbase som dekker opp bemanningsbehovet.  
 

 
BUSKERUD 

 

Drammen                          (2003 -) 
 
Kontaktperson: 
John Dutton, virksomhetsleder  
Tlf. 32 80 68 46 

Styrking av tjenester i og utenfor institusjon 
 Dyktiggjøre personer med psykiske og rusmiddelproblemer til å bo i egen bolig. 
Redusere utkastelser og forebygge bostedsløshet.  

Hole                                 (2005) 
 
Kontaktperson. 
Per Roar Flå, sosialkonsulent 
Tlf.: 32 16 11 00 

Miljøbase for mennesker med psykiske lideleser og rus 
Miljøbasen er plassert i en leilighet på Ungbo tunet. Leiligheten skal fungere som 
fellesareal for de med psykiske/rusproblem som bor på tunet, men også fungere som 
akuttberedskap for kommunen i forhold til andre personer som har behov for et sted å 
komme til eller en person å snakke med. 

Lier kommune                  (2004-) 
 
Kontaktperson: 
Elisabeth Sommerfeldt, sosialsjef 
Tlf. 32 22 01 00 

Oppfølging i egen bolig 
Tiltak organisert under sosialtjenesten i nært samarbeid med psykisk helse. Fra 
sommeren 2005 vil tiltaket bli en del av tiltak for oppfølging rus-psykiatri – bostedsløse. 
Forsterkes med psykiatrimidler. Planlegges på sikt en felles baseleilighet for personale 
og brukere. Brukergruppa – 25 personer. 

Nedre Eiker                       (2004-) 
 
Kontaktperson: 
Torunn Skogstad, prosjektleder 
Tlf.  32 23 27 10 

Prosjekt for bostedløse for formidling av bolig og booppfølging  
Prosjektet er tilknyttet boligkontoret. Samarbeid med innvandrertjenesten, tekniske etat 
og LAV. Det legges opp til at det skal gis individuell oppfølging av bostedløse og andre 
med behov for oppfølging i bolig som for eksempel flyktninger. 

Øvre Eiker                        (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
Elsebritt Grasbekk, leder av 
sosialtjenesten 
Tlf. 32 25 11 13 

Boveiledning og botrening 
Rus - psykiatriteam, tilknyttet sosialtjenesten, er styrket med n stilling. Målgruppa er 
rusmiddelemisbrukere som er i behov av oppfølging. Stillingen retter seg inn mot både 
eksisterende og planlagte boliger.  

Røyken                             (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Anne Katrine Sivesind, sosialsjef 
 

Boveileder – mennesker med dobbeldiagnose 
Stillingen er plassert i sosialtjenesten. Boveileder skal samarbeide med gjeldsrådgiver. 
Det skal utarbeides individuell plan sammen med hver bruker og det metodiske og 
individuelle arbeidet skal evalueres fortløpende. Kommunen har satt opp en rekke 
delmål for satsningen, herunder: 
Alle innbyggere i kommunen med dobbeltdiagnose rus/psykiatri skal tilbys bolig av 
varig karakter  
Det skal utarbeides rutiner for involvering av andre deler av hjelpeapparatet, herunder 
hjemmetjeneste, psykiatritjeneste, lege m flere) 
I løpet av prosjektperioden skal alle i målgruppen som ønsker det få tilbud om en form 
for aktivitet på dag/kveld 

Ringerike                         (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
Ragnhild Westad, resultatenheten 
Familie og Velferd 
Tlf. 32 11 74 00 

Botiltak for rusmiddelavhengige 
Botiltaket er en  videreføring av et lavterskeltilbud på dagtid. Botilbudet består av 9 
samlokaliserte leiligheter. Målgruppe: de mest utsatte rusmisbrukerne som trenger 
hjelp til å mestre et botilbud. 
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TELEMARK 

 

Skien                                (2005- ) 
 
Kontaktpersoner: 
• Thove Berger- leder av 

rusteam 
Tlf.:  35 58 10 00 

• Sosialleder Jan Gunnar 
Skoftedalen 

Tlf. 35 58 15 10 

Døgnbemannet boligtilbud for personer med dobbeltdiagnose 
”Munken” består av  4 selvstendige  boliger, fellesareal og personalbase. Boligtilbudet 
er etablert i et ordinært boområde og beboerne har husleiekontrakt. Forpliktende 
samarbeid med DPS som knytter ressurser tilsvarende en stilling  inn i prosjektet det 
første året. 
   
Skien har fra tidligere et annet botilbud for personer med dobbeldiagnose. Botiltaket 
som ligger inne  på sykehusområdet var det første botilbudet av sitt slag i landet.  

Porsgrunn                      (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Kjetil Christensen, prosjektleder 
Tlf.: 950 68 942 
 

Prosjekt boteam 
Teamet målgruppe er 8 personer med dobbeldiagnose.  Teamet består av 10 årsverk, 
hvorav 7 av disse skal gi tjenester mot Botiltak (8 leiligheter + personalbase i to eldre 
sentrumsnære bygg ferdigstilles våren 2006). 3 årsverk skal virke oppsøkende mot 
personer med rusproblemer som har problemer med å bo. Den oppsøkende delen av 
teamet vil gi tjenester til 40 personer. Prosjektet delfinansieres med midler fra DPS 
Porsgrunn. Boteamet yter hjelpetiltak, veiledning og praktisk støtte i dagliglivet. 
Boteamet har utstrakt samarbeid med Hjemmesykepleie, rehabiliteringstjeneste, 
rusteam, DPS-Porsgrunn og Sykehuset Telemark.  Forventet effekt er blant annet 
færre og mer planlagte utskrivninger fra akuttpsykiatrisk avdeling, beboerne vil på sikt 
ha mindre behov for å ruse seg, bli mer tilgjengelig for behandlingstiltak fra andre 
tjenesteytere og en større stabilitet i hverdagen.  

 
VESTFOLD 

 

Sandefjord                      (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
Martin Tandberg. teamleder 
Tlf. 33 41 60 00 
 

Oppfølgingstjeneste for bosetning av bostedløse 
Målgruppe er personer rusmiddelmisbrukere, personer som skal søkes inn i LAR og 
andre som opplever mislykkede leieforhold. Tiltaket er en del av boligteamets totale 
virksomhet. Boligteamet yter oppfølging til vanskeligstilte og flyktninger i tillegg til 
tildeling av bolig og forvaltning av Husbankens virkemidler. 

Tønsberg                          (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
Olav Øyasæter, rådgiver 
Tlf. 33 34 80 00  

Bo - oppfølgende team - ambulerende miljøtjeneste. 
Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen og Bymisjonen som har 
prosjektlederansvar. Tiltaket har base i  boligsenteret  som består av lavterskel botilbud 
og kafé. Hovedmålsetting: Redusere og forhindre utkastelser og  skaffe varig tilbud til 
bostedsløse. Øke treffsikkerheten og effektiviteten i hjelpetilbudet.  

Nøtterøy                           (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
• Sturla Valderaune, sosialleder 

Tlf.:  33 40 20 00 
• Linda Heidi Paulsen, 

teamleder 
Tlf.: 33 40 20 00 

Lysakerveien botreningssenter 
Botreningssenter for rusmisbrukere etablert  2002. Planlagt utvidelse med 4 leiligheter i 
naboeiendommen 2005. Gradvis tilnærming til ordinær bolig. Samtlige beboere som 
flytter ut av botreningssenteret får tilbud om oppfølging så lenge de er i behov for dette. 
Samarbeid med øvrige instanser i hjelpeapparatet vektlegges. 

Larvik                               (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
• Sissel Brathagen, RE-leder 

samfunnskontakt 
Tlf.: 33 17 10 00 

• Åse Heibø, RE-leder 
sosialtjenesten 
Tlf.: 33 17 10 00 

Etablere en målrettet og helhetlig tiltakskjede  
Finne løsning på midlertidig innkvartering, framskaffe boliger til vanskeligstilte  og gi 
tilstrekkelig hjelp og oppfølging.  Det er etablert et boligkontor som skal ha en oversikt 
over samtlige søkere av kommunale boliger i kommunen. Behov for tjenester i 
tilknytning til boligen og framtidige boligbehov kartlegges. Utarbeidelse av IP og 
meldingsrutiner og rådgivning  for å forebygge begjæringer og utkastelser  står sentralt 
i arbeidet for 2005. 

Horten                               (2004 -) 
 
Kontaktperson: 

Bente Bråthen, prosjektleder 
Tlf.: 33 08 54 00 

Styrke og utvikle oppfølgingstjenesten for bostedsløse 
Forsterking av oppfølgings- og støtteapparatet. 
Tiltak som skal vurderes er:” Utvikling og bedring av veiledning og støtte i forhold til 
både bofunksjon og generell livssituasjon. Bruk av eksisterende kuratorer i sosial- og 
tiltakstjenesten. Forsterkning av oppfølgings- og støtteapparatet med nye boveiledere 
/miljøarbeidere 

 
ØSTFOLD 

 

Moss                                 (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
Tor-Øystein Gulliksen, 
virksomhetsleder 

Spesialtilpassede boliger til vanskeligstilte.  
18 boliger ferdigstilt. Ytterligere 6 boliger ferdigstilles i 2005. Boligene ligger på 4 ulike 
steder i byen. Ulik utforming framkommet gjennom arkitektkonkurranse. I tillegg får 
andre brukere oppfølging. Normaliseringsmodell og brukermedvirkning. Tidsubestemte 
leiekontrakter. Mislighold  av husleiekontrakt eller annet som setter leieforholdet i fare 
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Tlf.: 69 24 84 77 meldes tildelingsteam for iverksetting av raske tiltak.  Deltar i svensk/norsk interreg. 
Samarbeid. Deltar i interreg samarbeid  Sverige – Norge”Fokus rusomsorg”. 

Rygge                               (2005 -) 
 
Kontaktperson: 
Oddvar Arnesen, sosialsjef 
Tlf: 69 24 84 77 
 

Fire boliger øremerket bostedsløse med behov for mye bistand 
Planlegger å oppføre 15-20 ungdomsboliger i samarbeid med Rygge boligbyggelag. 4 
av disse  øremerket bostedsløse. Har fra tidligere bosatt  7 bostedsløse. I behov av å 
styrke oppfølgingstjenestene. Tjenesten forankres i sosialtjenesten – samarbeid med 
kommunens pleie- og omsorgstjeneste. Deltar i prosjekt ”Fokus rusomsorg”. 

Fredrikstad                       (2004 -) 
 
Kontaktpersoner: 

• Anita Karlsen, fagsjef 
Tlf  69 30 60 00 

• Ottar Hval Blekken, 
spesialrådgiver 

Tlf.: 69 30 60 00 

Ilaveien bo- og omsorgssenter for menn m. rus og psyk.probl 

Botilbudet er tidsbegrenset. Blå Kors har driftsavtale. Stedet har 30 boenheter. 
Kommunen har tildelingsrett. Beboerne skal søke om tjenester i det ordinære 
tjenesteapparatet. IP benyttes.  Stillingene skal benyttes på senteret og i helse- og 
sosialtjenesten. 
Målsetting: egen. permanent bolig. For enkelte vil dette innebære tilrettelagt, muligens 
bemannet bolig Deltar i prosjekt ”Fokus rusomsorg”. 

Sarpsborg                        (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
Jan Audun Berntsen, prosjektleder 
Tlf.: 69 11 60 00 

Utvikling av ”boligkontakter” . 
Kommunen utvikle boligkontakttjenesten/ ”miljøarbeiderbasen” for oppfølging av 
bostedsløse. Organisert under enheten som tildeler og forvalter boliger i kommunen. 
Boligkontakttjenesten skal fungere som ”lim” mellom de ulike tiltakene og gi 
booppfølging. Boligtrapp/ kjede fra ”innkvartering til egen bolig”. Måltall. 30-40 
 

Askim                                (2004-) 
 
Kontaktperson: 
Marie Wern,virksomhetsleder 
Tlf.: 69 81 91 46 

Utvikling av Oppfølgingstjenester 
Utprøving og utvikling av boveileder tjeneste overfor tungt belastede 
rusmiddelavhengige. Bruk av IP. 89 personer bostedsløse i henhold till gjennomført 
kartlegging 2003. “Fokus rusomsorg” 

 
HEDMARK 

 

Hamar                                (2004-) 
 
Kontaktperson: 
Avdelingssjef Jon Bernt Hansen 
Tlf.: 62 51 02 00 

Boligtiltak rettet mot bostedsløse som har lagt sitt rusmiddelmisbruk bak seg 
Boltilbudet har  5-6 leiligheter. Målgruppe: LAR klienter og klienter i påvente av LAR . 
Alder 18-45 år. Kirkens Sosialtjeneste driver stedet. 

OPPLAND  
Lillehammer                      (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Bjørn Kristiansen, 
tjenesteområdeleder 
Tlf.: 61 05 05 00 

Bo bedre i Kirkegt. 2D – et tilbud til unge mennesker med psykiske og 
sosialt plager 
Målgruppe: Unge i aldersgruppen 18-30 år. Et botilbud - 8 små leiligheter + fellesrom - 
med bistand forankret i forpliktende handlingsplan for oppfølgings- og endringsarbeid. 
Botilbudet skal benyttes som utgangspunkt for planlegging og samhandling mellom 
bruker og ulike faggrupper og etater. Ha spesielt fokus på nettverksbygging og 
mulighet for utdanning/ arbeid. Det er nedsatt en prosjektgruppe ledet av 
rådmannsteam. Delevaluering februar 2006. Sluttevaluering oktober 2006.  

Jevnaker                           (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Kristin Brenli, avd. Rusmiddeltiltak 

Forprosjekt – Bistand til økt mestring i egen livssituasjon 
Kommunen har nedsatt en prosjektgruppe bestående av ulike ressurspersoner fra 
frivillige organisasjoner og offentlige virksomhet samt brukerrepresentanter med tanke 
på å videreutvikle tverrfaglige arenaer og samarbeidsformer, opprette personlig 
trener(coach) for den enkelte bruker og utvikling av sosiale nettverk mellom brukere og 
frivillige organisasjoner. Forprosjektet avsluttes 31.12.05. 

Sør-Aurdal                        (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Sonja Mona Byfuglien 

Oppfølging og aktivitetstilbud av tung rusmiddelmisbruker etter endt 
soning 
Vedkommende har tilbrakt det meste av livet i fengsel. Kommunen har skaffet bolig og 
sysselsettingstilbud med mijøarbeider som følger arbeidstilbudet. Avtale med idrettslag 
om aktiviteter tilpasset brukerens interesser. Innvilget tilskuddsmidler til tilpasset 
helgetilbud for å forebygge nye kriminell virksomhet/rusmiddelmisbruk. Tilrettelagt 
tilbud vurderes inn som tilbud ved løslatelse for andre rusmiddelmisbrukere.  

 
AUST-AGDER 

 

Grimstad                           (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Finn Martin Furholt 
Tlf.: 37 25 03 00 
 

Prosjekt ”Steg for steg”
Ombygging av øvre og Nedre Eklunden til bolig med tilsyn. Prosjektet vil romme 12 
leiligheter, samt nybygg med 3 lav terskelhybler, en tilsynsleilighet og fellesrom. 
Målgruppen er bostedsløse mennesker med rusmiddelmisbruk og dobbeldiagnostikk. 
Botilbudet er basert på en tre-trinns modell. 
Lavterskel tilbud inntil 3 uker 
 Bolig med tilsyn og botrening. Botid inntil 1 år. Beboerne skal inneha en beslutning om 
å bli tilnærmet rusfri. 
Botilbud i det private leiemarked hvor beboer selv velger form for eventuelt tilsyn og 
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oppfølging. 
Arendal                             (2005 -) 
 
Kontaktperson: 
Reidun Midtun, enhetsleder 
Tlf. 37 01 31 40 

Mobil miljøarbeidertjeneste 
Tjenesten skal være et supplement til andre tjenester og fungere som en tilrettelegger 
for eksisterende tjenester. Kommunen har nedsatt ei prosjektgruppe  som  har mål å 
fortsette arbeidet inntil 30 boliger er framskaffet. 

 
VEST-AGDER 

 

Kristiansand                    (2003 -) 
 
Kontaktperson: 
Inger Ingebretsen, enhetsleder 
Tlf.: 38 07 58 41 
 
 

Videreføring av Prosjekt bostedsløse – botilbud for unge (Eventyrveien) 
Flere av de unge har ADHD. Målsetting 2005 et bredere samarbeid internt i 
kommunen, 2.linjetjenesten og frivillige org. 
 
Samarbeid med fengselsmyndighetene.  (2005- ) 
Planlegging av løslatelse med tanke på bosetting kommune. Samarbeid mellom 
fengsel, kommune, trygdekontor og Aetat. Bruk av ansvarsgrupper og IP. 

Mandal                             (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
Ingrid Mydland, enhetsleder 
Tlf.:  38 27 30 00 

Styrke kommunenes oppfølgingstjenester.   
Målgruppen er primært brukere som disponerer midlertidige boliger.  

Flekkefjord                       (2005- ) 
 
Kontaktperson: 
Sylvi Anita Karlsen, sosialleder 
Tlf. 38 32 80 00 

Styrke kommunenes oppfølgingstjenester  
Tjenesten er underlagt sosialtjenesten og rettet inn mot personer som er i behov av 
bistand for å få/opprettholde et botilbud. Tiltaket retter seg spesielt inn mot enslige 
under 30 år med problemer innen rus og psykiatri. Planlag  5 nye boenheter for enslige 
rusmiddelmisbrukere 

Farsund                            (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Barbro Aaberg, 
leder sosial 
Tlf.: 38 38 20 00 

Dørstokken. 
Forebygge bostedsløshet. Målgruppe: rus/ psykiatri. Oppfølging organiseres under 
psykisk helse og sosial. IP. Oppfølging hjemme i den enkeltes bolig- ambulant team. 
Redusere bruk av midlertidig bolig. Registrert 24 bostedsløse. 
 

Vennesla                            (2005-
) 
 
Kontaktperson: 
Rune L. Hægeland 
 

Ambulant miljøteam 
Kommunen har flere bostedsløse. I tillegg 15 personer med sammensatte problemer 
som stadig skifter bolig p.g.a. naboklager, manglende husleieinnbetaling osv. Teamet 
skal bestå av personer fra pleie- og omsorg, sosialkontor og kommunens 
psykiatritjeneste. Målsettingen er at teamet skal gi bistand til å mestre et botilbud. En 
tilleggsfaktor er styrket samarbeid og samhandling mellom kommunens fagenheter. 

Søgne                                (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Jan Terje Einarsmo, enhetsleder 
Tlf.: 38 05 55 55 
 

Oppfølgingstilbud for vanskeligstilte på boligmarkedet 
En stilling forankret i sosialtjenesten som skal jobbe på tvers av de ulike enhetene i 
kommunen mot de aktuelle brukergruppene. Arbeidsoppgavene innbefatter kartlegging 
av brukernes behov, finne bolig, forhindre utkastelse, oppfølging i bolig. Bruk av IP. 
Vedkommende skal også knyttes opp mot boligsosial handlingsplan for å kartlegge 
strategier for å bygge nye boliger med et eventuelt behov for bemanning. 

 
 
ROGALAND 

 

Stavanger                         (2003- ) 
 
Kontaktperson: 
Ove Evertsen, rådgiver 
Tlf.:  51 50 85 00/51 50 74 30 

Styrke kommunenes oppfølgingstjenester 
Sikre oppfølgingstjenester i bydelenes h/s-distr og redusere bruken av  hospits.  

 

Karmøy                             (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
John Gunnar Liknes, 
virksomhetsleder 
Tlf.:  52 85 74 00 

Styrke kommunenes oppfølgingstjenester 
Styrking av 1 stilling i sosialtjenesten til å drive individuell booppfølging i bolig og 
midlertidig husvære, utvikle rutiner og samarbeid m. andre. Stillingen skal organiseres i 
sosialtjensten. 

Sandnes                            (2004-) 
 
Kontaktperson: 
Vigdis Eide. Spesialkonsulent 
Tlf.:  51 97 58 81 

Booppfølging LAR klienter.  
Det er utviklet en kjede av botilbud kombinert med dagtilbud. Botilbudet vil bestå av 
midlertidige boliger i skjermet miljø etterfulgt av bosetting i frittliggende leiligheter. 
Samarbeid med rus –og psykiatri i kommunen og 2.linjetejeneste samt frivillige og 
bypresten.  

Time                                  ( 2005-) 
 
Kontaktperson: 

• Mette Grude, 

Styrke tilbudet til vanskeligstilte.  
Arbeide for å  få i stad verdige botilbud med tilpasset oppfølging. Ingen skal være uten 
et botilbud. Lavterskel  boligtilbud, campinghytter og hospitser skal kun benyttet 
unntaksvis og i korte perioder. Stasjonær bemanning tilknyttet  bistand i bolig til 
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kommunalsjef for omsorg 
Tlf.:  51 77 60 00 

• Brit Haukland, sosialsjef 
Tlf.: 51 77 50 00 
 

bostedsløse med behov  varig omsorgstiltak. 
 
 

Gjesdal                               (2005-
) 
 
Kontaktpersoner 

• Eldbjørg Tolo, sosialleder 
• Gro Tungland, 

Ressurssenterleder 
Tlf.: 51 61 11 00 

Sosialkonsulent med ansvar for booppfølging 
Sosialtjenesten har i overkant av 20 tungt belastede rusklienter og ca 100 personer 
med lettere problematikk med behov for oppfølging.  Etablerer tiltak for å sikre sosialt 
nettverk, motivere for behandling/sysselsetting. Ansvarlige instanser Sosialtjenesten og 
avd. for rehabilitering/psykisk helse. Tiltak: Oppfølging, nettverksarbeid basert på 
metoden ”Familieråd”, samt gruppetilbud. 

Haugesund                        (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Jonny Danielsen 
Tlf.: 52 73 43 00 

Oppfølging i kommunale og private boliger 
Målgruppa er rusmisbrukere og andre som ikke mestrer å bo uten oppfølging. 
Kommunen ønsker å bygge opp et differensiert botilbud – basert på 
trappetrinnsmodellen til målgruppa. Det nederste steget i trappa er et lavterskeltilbud 
driftet av Frelsesarmeen.   

 
HORDALAND 

 

Bergen                              (2003 -) 
 
Kontaktperson: 
Anne Turid Aandahl, prosjektleder 
Tlf.:  55 56 74 74 

Booppfølgingstjeneste -  ambulerende  team 
Det er etablert ambulerende team i samtlige (bydeler) sosialdistrikt. Teamene er 
forankret i sosialtjenesten.  Målgruppen er rusavhengige personer som bor i 
midlertidige boliger, døgnovernatting uten kvalitetsavtale  eller står i fare for å miste 
kommunalt tildelt botilbud. Målsettinger er å gi de aller mest vanskelig stilte 
bostedsløse en bedret livskvalitet ved å tilby bistand etter den enkeltes behov. 

Kvinnherad                        (2005-
) 
 
Kontaktperson: 
Marit Teigen, ruskonsulent 
 

Booppfølgingstjeneste 
Kartlegge og bygge/leie boliger og tilrettelegge tiltak til vanskeligstilte, bostedsløse 
personer. Lage samarbeidsrutiner for tildeling av bolig, og oppfølging i bolig for å 
unngå utkastelser fra egen eid eller leid kommunal bolig etter Husleielovens § 11.2/ på 
det private leiemarked. I tillegg vil kommunene drive oppsøkende arbeid og gi råd og 
veiledning til personer som har mottatt begjæring om utkastelse samt følge opp 
personer innsatt i fengsel/innlagt institusjon som mangler bolig ved 
løslatelse/utskrivning.  

Askøy                                (2004-) 
 
Kontaktpersoner: 

• Ine Sture, leder 
sosialtjenesten 
Tlf.. 56 15 80 00 

Styrke og utvikle oppfølgingstjenesten 
Arbeidet er forankret i Sosialtjenestens tiltaksgruppe og inngår i ulike planer. 
Målgruppen er rus, psykiatri, lavtlønnsgrupper (enslige forsørgere), enslige, sosialt 
funksjonshemmede. Det tverrfaglige samarbeidet ønskes styrket i 2005 blant annet 
gjennom bruk av IP. 
 

Os                                     (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
Eva-Mari Solberg. 
einingsleiar 
Tlf.:  56 57 50 00 

Assistert bustad.  
Tiltaket ligger under sosialtjenesten. Det er etablert samarbeid mellom sosialtjenesten, 
bestiller- og forvaltningstjenesten som forvalter boligene. Det er etablert et team som 
skal bistå  med oppfølging i bolig. 
  

Fjell                                   (2004- ) 
 
Kontaktperson: 
Jostein Marøy. rådgiver 
Tlf.  56 32 64 00 

Styrke og utvikle oppfølgingstjenesten 
Ansett 2 miljøarbeidere for oppfølging av beboere i kommunale boliger og i midlertidige 
boliger. Etablert nært samarbeid med  kirken (diakon) vedrørende oppfølging /kontakt 
med enkeltbrukere og pårørende. I tillegg nært samarbeid med Frelsesarmeen og Blå 
Kors. IP. 

 
Odda                                 (2005 -) 
 
Kontaktperson: 
Terje Espe, 
rådgiver 
Tlf.:  53 65 40 00/ 
         53 65 43 02 

Styrking av botilbud 
Dagbase: Feltsykepleie, kontor og data + lavterskel boenheter. 6 enheter, med 
fellesrom under planlegging.  Kommunen satser i tillegg på individuell oppfølging i 
egen bolig av personer som har vært i behandling. 
 

Stord                                 (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
Else- Berit Helle, einingsleiar 
Tlf.: 53 49 66 61 
 

Styrking av bo - og oppfølgingstilbud  
Opprette et team av miljøarbeidere som jobber med boligframskaffelse, booppfølging, 
praktisk bistand og opplæring. Et lavterskel botilbud til 7 personer, driftet av 
Frelsesarmeen,  vurderes lagt ned p.g.a. av dårlig kommuneøkonomi.150 personer 
med rusproblem og 19 bostedsløse. 

Meland                             ( 2005 -) 
 
Kontaktperson: 

Selvbyggerprosjektet for ungdom 
Tilrettlegge for at unge førstegangsetablerer skal få innpass I boligmarkedet.  
Målgruppe; lokalt samfunn, rusinstitusjoner og Bergen fengsel. 
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Roar Hansen, prosjektleder 
Tlf.: 56 17 40 00 

Mål: 3 byggeprosjekter årlig. Måltall 20. Knytte arbeidet  tettere opp deltakernes behov 
for kompetanseheving.   Evaluering. Tiltaket styrkes med opplærings-
/arbeidstreningstilbud 
 
 

Lindås                               (2005-) 
 
Kontaktperson: 
May Hundvin, sosialsjef 
Tlf.: 56 37 50 86 

Oppfølgingstjeneste i bolig 
Etablere tverrfaglig ambulerende team. Oppfølgingstilbudet forankres i IP.  
Tjenestetilbud på dagtid, enkelte kvelder samt fastsatte tider helg. Teamet skal yte 
praktisk hjelp og bistand, økonomisk rådgivning samt ha fokus på nettverk/aktiviteter, 
helsearbeid med mer. 

 
MØRE OG ROMSDAL 

 

Molde                                 (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Nils Morsund, sosialsjef 
Tlf.: 71 11 20 00 

Oppfølgingstjenester i bolig 
Oppfølging av rusmiddelmisbrukere under legemiddelassistert rehabilitering gjennom 
tverrfaglig samarbeid mellom pleie- og omsorgsavdelingen (psykiatri) trygdekontor, 
aetat og Boligforetaket KS. Miljøarbeidertjenesten forankret i sosialkontoret.  

Kristiansund                    (2005- ) 
 
Kontaktpersoner: 
Geir Obed Nordli, sosialleder 
Tlf. 71 58 63 32 
 

Oppfølging i bolig - ungdom 
3-5 boenheter  i samme oppgang/område og  6-8 spredte boliger. Målgruppe 
rusmisbrukere, spesielt ungdom. Knyttes opp mot ”Jobbtorget” IP. Etablert 
utviklingsgruppe bestående av ruskonsulent, boveileder og to rusmisbrukere under 
rehabilitering. 
Styrke økonomistyring og forebygge utkastelser 
Rettet mot sosialtjenestens brukergrupper, spesielt personer som mottar sin inntekt 
gjennom stønader og uførepensjon. Samarbeid mellom sosialtjeneste, trygdekontor og 
overformynderi. 

Ulstein                               (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Arthur Grønnmyr, sosialsjef 
Tlf.: 70 01 76 52 

 Ambulerende miljøtjeneste 
Teamet er et samarbeidsprosjekt mellom sosial- og omsorgsetaten og skal yte 
ambulante og fleksible tjenester i samråd med bruker. Bruke kartleggingsverktøy, 
herunder Kis, for å avklare hjelpebehov /utarbeiding av IP. 

Ørsta                                (2005 -) 
 
Kontaktpersoner: 

• Wenche Solheim. 
sosialleier 
Tlf. 70 04 98 20 

• Odd Ivar Øvregård. 
Tlf. 70 04 98 20 

Framskaffe egnete boliger og tilrettelegge  tjenester  for rusmisbrukere  med 
behov for tilrettelegging og oppfølging. 
Tverretatlig samarbeid  for å etablere en helhetlig boligtjeneste til vanskeligstilte. 

 

Haram                              ( 2005- ) 
 
Kontaktpersoner: 

• Mette Grytten, 
koordinator rusteam 
Tlf.: 70 20 75 00 

• Vegard Austnes, leder 
sosialtjenesten 

Tlf.: 70 20 75 00 

Lavterskel botilbud til tunge rusmisbrukere. 
Små boenheter i rekke, som ligger avskjermet, men i nærhet til andre kommunale 
tilbud. Fellesareal med Tv- stue og treningsrom. Bemanning og oppfølging på dagtid. 
 

Eide                                   (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Harald Lid, enhetsleder 
Tlf.: 71 29 91 46 

Oppfølgingstjenester i boliger 
Utvikle faglige og organisatoriske tilnærminger som bidrar til å bryte den onde sirkelen 
for de sosialt vanskeligstilte, og som sikt bidrar til å forebygge bostedsløshet i 
kommunen. Oppfølging i bolig samt videreutvikling av tiltak herunder samhandling med 
frivillige organisasjoner og private aktører. 
 

 
SØR-TRØNDELAG 

 

Trondheim                        (2003 -) 
 
Kontaktperson: 
Boel Helgesen, planlegger 
Tlf.: 72 54 65 02 
 

Styrking av oppfølgingstjenesten til rusmiddelmisbrukere i etablerte botiltak og 
oppfølging kriseplasser  
Oppfølgingstjenesten er organisert i Helse- og velferdstjenester som består av fire 
enheter lokalisert i hver bydel. Oppfølgingstjenesten gir tjenester til brukere med 
problemer med rusmiddelmisbruk, sosiale problemer eller psykiske problemer. 

Trondheim                        (2005 -) 
 
Kontaktperson: 
Anne Karine Dogger, Bolig- og 
byfornyelseskontoret 

Samarbeidsprosjekt for å redusere antallet begjæringer og utkastelser. 
Sikre at leietakere som står i ferd med å miste kommunal utleiebolig fanges opp av 
hjelpeapparatet så tidlig som mulig – før saken oversendes inkasso eller namsmann. 
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Tlf.: 72 54 61 33 
 
Røros                               (2005-) Booppfølgingstjeneste 

Etablere et rusteam med tanke på bedre livskvalitet gjennom booppfølging og 
veiledning. Teamet forankret i sosialtjenesten, men baseres på tverretatlig samarbeid. 
Nettverksbygging for brukere under rehabilitering vil bli vektlagt. 
 

Melhus                             (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
Elisabeth Bjørnbeth, Familie og 
forebygging  
Tlf.: 
 

Prosjekt ”Et bedre liv - bo og rehabiliteringsprosjektet for rusmiddelmisbrukere.” 
Tilrettelagte boliger – Midtun med plass til 4 personer er prosjektets base + tilby 
oppfølging til personer i andre boforhold Tverrfaglig samarbeid.  

Malvik                               (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
Kirsten Lillebø Gustavsen, 
sosialleder 
Tlf.: 73 97 20 00 
 

Booppfølgingstjeneste 
Tjenesten skal  bistå bostedsløse og personer som er i ferd med å miste bosted. 
Økonomisk rådgivning og  veiledning for å utvikle praktiske ferdigheter rettet mot egen 
bolig – inne/ute.   

 
NORD-TRØNDELAG 

 

Verdal                               (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Harald Myrvang, rådgiver 
Tlf.: 74 04 83 32 

Tiltak mot bostedsløshet 
Iverksette tiltak for å redusere kommunenes høye andel begjæringer og utkastelser 
gjennom etablert samarbeid mellom kommunen, Namsmannen, kriminalomsorgen og 
Verdal Boligbyggerlag. Foruten metodisk arbeid knyttet til organisering, avtaler og 
prosedyrer planlegger kommunen å etablere en miljøbase/miljøvaktmester for å bistå 
beboerne i henhold til plikter og rettigheter knyttet til boforholdet. 

 
NORDLAND 

 

Bodø                                 ( 2005-) 
 
Kontaktperson: 
Randi Høiem, konsulent 
Tlf.: 75 55 50 00 

Kvinnehuset 
Egne boliger/leiligheter for kvinner med rusmisbruk. Base for miljøarbeider. Samarbeid 
med Frelsesarmeen for å utnytte tilgjengelige ressurser. 

Rana                                (2004 -) 
 
Kontaktpersoner: 

• Tore Sundrønning, 
seksjonsleder 

• Tlf.:75 14 50 00 
• Geir J. Hansen, 

spesialkonsulent 
Tlf.: 75 14 66 01 

”Vi gjør så lite med bare hus” 
Styrking av miljøarbeidertjeneste overfor tungt belastede rusmiddelavhengige. Utvikle 
metode for boligsosialt arbeid for å gjøre tungt belastede rusmisbrukere i stand til å 
bebo og opprettholde egen bolig. Boligene er integrert i vanlige bomiljø. Tiltaket består 
av 18 enkeltstående leiligheter i kommunal og privat boligmasse. I tillegg disponeres 6 
leiligheter til målgrupper uten rusproblemer. Videre planlegges et fåtall småhus utenfor 
boligregulert område, for husstander med behov for å bo mer isolert kan få et tilbud. 
Det er et mål at flest mulig skal ha mulighet til å eie sin egen bolig.  3 husstander har 
flyttet til selveid bolig og det arbeides med 4 nye slike flyttinger. Husbankens 
virkemidler, startlån og botilskudd, er brukt til å kjøpe bolig. 

Rana kommune vant Statens tiltakspris for 2005 
Prisen er en hederspris for tiltak innen den nasjonale strategi mot bostedsløshet, "På 
vei til egen bolig", og skal premiere kreativitet og nytenkning i arbeidet med: 

A - Etablering av boliger som integrerer tidligere bostedsløse i bomiljø og samfunn eller 
B - Etablering av tiltak som motvirker at bostedsløshet oppstår.  

Narvik                               (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Heidi Eriksen, avd. leder 
Tlf.: 76 91 32 76 

Boligsosialt arbeid 
Etablere ulike tiltak for å forebygge bostedsløshet og skape et godt botilbud for 
personer med dobbeldiagnose. 

 
TROMS 

 

Harstad                           (2004 -) 
 
Kontaktperson: 
John Kane, enhetsleder 
Tlf.: 77 02 71 00 

Blåhuset 
Blåhuset er en kombinert varmestue/nattehjem som åpnet i november 2004. 
Kommunen har inngått samarbeidsavtale med Harstad kameratklubb om drift av 
tiltaket. Målgruppen er tunge rusmisbrukere/dobbeldiagnose som utestenges fra 
hospits og campingplasser. I kommunens plan inngår  oppsetting av permantente 
boliger for personer som ikke mestrer bosituasjonen. 

Målselv                             (2005-) Boligtilbud til personer med dobbeldiagnose 
Botilbud til 5 menn med dobbelt og trippeldiagnoser innenfor den sårbare gruppen av 
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psykisk syke med uttalige innleggelser innenfor spesialisthelsetjenesten. Nært 
samarbeid med mental Helse i troms fylke og aktuelle beboere med hensyn til 
utforming av bygget. Det ansettes prosjektarbeider med tanke på gjennomføring i 
henhold til vedtatte planer. 

Nordreisa                         (2005-) 
 
Kontaktperson: 
Laurèn Rasmussen, sektorleder 
Tlf.: 77 77 07 25 

Boligsosialt arbeid 
Prosjektering av boliger og etablering av oppfølgingstilbud 
 

 
FINNMARK 

 

Hammerfest                      (2004-) 
 
Kontaktperson: 
Rolf Bjørnar Nilsen, 
virksomhetsleder 
Tlf. 78 41 26 00 

Bolig til unge rusmisbrukere 
Rusmiddeltjenesten disponerer en bolig med 8 leiligheter som planlegges brukt til unge 
rusmisbrukere. Minst en av leilighetene  skal være disponible for å imøtekomme krav 
om midlertidig husvære. Målsetting: gi gruppen en trygg bosituasjon med tilsyn og 
praktisk hjelp fra kommunens miljøtjeneste. 
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Vedlegg 4 
Oversikt over prosjekter med tilsagn om Husbankens kompetansetilskudd  
Pr  31. desember  2005 
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Delmål 1 3 prosjekter knyttet til forebygging av utkastelser – 
videreføring av samarbeidsprosjektet "Færre 
utkastelser". 
Målet er å redusere antall utkastelser. Arbeide for økt 
stabilitet i boforholdene for målgruppa gjennom 
tilrettelagt oppfølging, videreutvikle 
samarbeidsrelasjoner mellom aktører, både innenfor 
bydelene så som øvrig tjenesteapparat, utleiere 
generelt, Boligbygg spesielt og private organisasjoner. 
Hver bydel har fått tilsagn på kr 400 000 hver.  
Prosjektene er planlagt for en treårsperiode. 
 
 

Oslo kommune 
ved bydelene 
- Grünerløkka 
- Sagene  
- Gamle Oslo 
 

1 200 000 
 

(3 x 400) 

RK Oslo 
 

Delmål 1 Prosjekt Telefoni: forebygging eller hindre 
utkastelser i kommunale utleieboliger. 
Prosjektet ønsker å prøve ut metoder for oppfølging av 
leietakere som mottar purring på husleieinnbetaling, 
ved direkte kontakt pr telefon. Man ønsker å se 
hvilken effekt en slik oppfølging får på antall 
begjæringer og hvordan det kan bidra til at husstander 
som har betalingsproblemer eller av annen grunn 
kommer i misligholdssituasjoner, får informasjon om 
hvor de kan søke bistand for å beholde boligen. 
Prosjektet har en varighet på seks måneder. 
Sluttrapport vil sannsynligvis foreligge før jul 2005. 
 

Oslo kommune 
Boligbygg  KF 

    180 000 RK Oslo 
 

Delmål 1 Prøveprosjekt – oppfølging av folk som mottar 
begjæring om utkastelser.   Prosjektet vil prøve ut 
om direkte og muntlig kontakt til enkeltpersoner som 
mottar begjæring om utkastelser|, har effekt i denne 
forstand at de får bistand til å kontakte relevant 
hjelpeapparat og dermed bistand til å finne løsninger 
på grunnlaget for begjæringen. 
Prosjektet har en varighet på seks måneder. 
Sluttrapport vil sannsynligvis foreligge før jul. 
 

Namsmannen i 
Oslo 

    180 000 RK Oslo 
 
 
 
 

Delmål 1 Oppfølging av namsmannssaker Bydelen har satt 
seg samme mål som resultatmål 1 i den nasjonale 
strategien "På vei til egen bolig"; dvs. at de ønsker å 
redusere antall begjæringer om utkastelser med 50% 
og videre antall gjennomførte utkastelser med 30% 

Oslo kommune 
v/ bydel 
Østensjø 

   200 000 RK Oslo 

Delmål 1 Færre utkastelser av leieboere Prosjektets mål er 
ambisiøse og omfattende: 1. Tilby alle leieboere i 
Norge (primærgruppen) en info.kanal om rettigheter, 
plikter og muligheter til utkastelse. 2. Tilby alle 
leieboere i Oslo og Akershus (sekundærgruppen) som 
har fått varsel om utkastelse en kostnadsfri vurdering 
av saken. 3. Tilby sekundærgruppen juridisk og /eller 
økonomisk bistand i forbindelse med utkastelsessaken 
med formål å hindre utkastelsen blir effektuert. 
Rådgivningen skal være gratis eller meget rimelig. 4. 
Spre kunnskap om leieboeres rettigheter, plikter og 
muligheter i forbindelse med utkastelse til 1. 

Leieboer- 
foreningen 

   750 000 RK Oslo 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

linjetjenesten, utleiere og andre aktører 
(tertiærmålgruppen). 5. Gi en oversikt over hvordan et 
utvalg naturlige sammenligningsland innen EU har 
organisert lovgivningen og det praktiske arbeidet på 
dette feltet og vurdere om det kan/bør foreslås 
endringer som kan hindre unødvendige utkastelser 

Delmål 1 Hindre Utkastelser 
Bygger på rapporten fra hospiteringsarbeidet hos 
Namsmannen i Bergen (31.01.05), del 1. Del 2 er et 
samarbeidsprosjekt med Bergen kommune og 
Husbanken. Prosjektet er en gjennomgang av 
kommunens rutiner ved utkastelser og vil danne 
grunnlag for denne rapporten, hvor også forslag til 
eventuelle endringer av rutiner, bostøtteregler og 
lovverket (husleie, utkastelser) vil bli fremmet. 
Prosjektet forventes avsluttet høsten 2006. 
 

Bergen 
kommune 

 250 000 RK Bergen 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Delmål 1 Flerårig prøveprosjekt i Tromsø kommune hvor 
kommunen vil gi boveiledning/oppfølging av 
leietakere i kommunale boliger. Dette for å øke 
leietakernes kunnskap om boligen og forpliktelser ved 
å bo samt for å utvikle metode som vil gi leietakerne 
ferdigheter i blant annet naboskapsforpliktelser. 
Søknad om støtte på totalt 750.000 over 4 år. 

Tromsø 
kommune 

165 000 RK 
Hammerfest 

Delmål 1 ”Prosjekt utkastelser – et samarbeidsprosjekt 
mellom Skien kommune, Porsgrunn kommune og 
Namsmannen i Skien og Porsgrunn for styrking av 
oppfølgingsarbeidet ved utkastelsesbegjæringer.  
Hovedmål: 
- Gjennom etablering av forsterket bolig- og 
sosialfaglig satsing redusere antall 
utkastelsesbegjæringer og antall gjennomførte 
utkastelser ved Namsmannen i Skien og Porsgrunn 
innen utgangen av 2007. 
Delmål: 
- Kartlegge begjæringssakene for å få en oversikt over 
hva som kjennetegner sakene og eventuelle 
bistandsbehov. 
- Utvikle metoder på individ- og systemnivå for å 
motvirke begjæringer om utkastelse og for å bedre 
arbeidet i saker med foreliggende begjæringer. 
- Utvikle tettere samarbeid med det ordinære 
tjenesteapparat i begge kommuner slik at erfaring, 
kompetanse og samarbeidsstrukturer videreføres etter 
prosjektperiodens slutt. 
Under forutsetning av finansiering vil 
prosjektperioden vare ut 2007. 

Skien 
kommune 
Porsgrunn 
kommune 

248000 RK Arendal 

Delmål 1 
(men vil 
berøre alle 
delmål) 

Samarbeid med fylkesmannen i Troms og Finmark 
for å opprette kommunale nettverk – i 2005 med 
særlig fokus på utkastelser 
 
 
 

Kommuner i 
Nord-Troms og 
Finnmark 

100 000 RK 
Hammerfest 

Delmål 1, 
(men også  
 2 og 3) 

Bostøtte; kartlegging av bruken av bostøtte sett i 
forhold til kommunal bostøtte og boligtilskudd. 
Hvorfor er det så mange kommunale beboere som 
faller utenfor statlig bostøtte. Konsekvenser av 
endring i boligtilskudd. 
 
 

Trondheim 
kommune 

135 000 RK Trondheim 

Delmål 1, 
(men også 
 2 og 3) 
 

Forebygge og redusere begjæringer og utkastelser. 
Miljøvaktmester for bedre bomiljø 

Verdal 
kommune 

450 000 RK Trondheim 

Delmål 1 
mest 
framtred-
ende (men 
kan også 
knyttes til 
de øvrige 
delmål).  

Boligsosial konferanse for kommuner i fylkene Aust 
Agder, Vest Agder og Telemark.  
Formål: 
Tilføre kommuner kompetanse om 
brukermedvirkning.  
Erfaringsutveksling bl.a. fra hospitering i Aarhus. 
Innformasjon om Husbankens og Shdir’s virkemidler i 
strategien.  

Fylkesmannen i 
Aust Agder 

130 000 RK Arendal 
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Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Aktører: 
Kommuner, fylkesmenner, brukerorganisasjoner 
Konferansen er gratis for deltakerne. 
Konferansen holdes 9. og 10. november 2005. 
 

Ikke 
spesielt 
rettet inn 
mot 
strategien, 
men et 
boligsosialt 
prosjekt 
som har 
elementer 
av 
strategien i 
seg, særlig 
delmål 1. 

Migranorsk 
Boligmodul for voksne fremmedspråklige i et e-
læringsprogram som skal dekke innvandreres behov 
for informasjon om ulike boformer i Norge, gangen i 
boliganskaffelse, finansiering av bolig og råd om det å 
bo og bli boende i bolig. Modulen skal også gi 
begrepsforståelse og norskkunnskaper knyttet til 
boligprosessen. E-læringsmodulen skal formidles over 
Internet. 
Prosjektet forventes ferdig i februar 2006. 
 
 
 

Migranorsk AS 1 478 750 RK Oslo 

Delmål 2 Kartlegging av bostedsløse 
På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet 
har Husbanken initiert en ny nasjonal kartlegging av 
bostedsløse. Kartleggingen ble gjennomført i 100 
kommuner i uke 48 i 2005. Prosjektet gjennomføres 
av Byggforsk som også har gjort de to tidligere 
kartleggingene av bostedsløse (i 1996 og i 2003). For 
å gi et godt grunnlag for å sammenligne tallet på 
bostedsløse i Norge over en lengre periode, er de tre 
kartleggingene tilnærmet identiske. Rapporten vil 
foreligge i mai 2006. 
 

Byggforsk 1 000 000 Strategikont. 

Delmål 2 Fra fengsel til bolig 
Hovedprosjekt, jfr gitt tilsagn til forprosjekt tidligere i 
2005. Forventa resultat:  
Å utvikle samarbeidsrutiner for direkte overgang fra 
fengsel til bolig. Ved hjelp av boligkonsulent i 
fengsel, bygge opp kunnskap og kompetanse i 
fengslene i forh til boligfremskaffelse ved løslatelse. 
Implementere boligmappen som rutinemessig verktøy 
i Oslo fengsel 
 

Oslo kommune 
v/ Helse- og 
velferdsetaten 

   950 000 RK Oslo 

Delmål 2 Bostedsløse fra fengsel.  Prosjektet har fått et tilsagn 
på til sammen kr 295 000, men resten ble tatt av 2004 
midlene. Forprosjektet skal kartlegge og øke 
kunnskapen om boligforholdene for innsatte som 
løslates fra fengslene. Utvikle rutiner for drive 
informasjonsarbeid inne i fengslene rundt muligheter 
og rettigheter på boligmarkedet. Rutinene skal prøves 
ut og ha overføringsverdi. Kartlegging av erfaringer 
om bruk av fremleie og betalingsutsettelsesplan i 
forbindelse med løslatelse. Etablere 
samarbeidsnettverk mellom Oslo fengsel og andre 
relevante aktører. Prosjektet skal forankres mot Oslo 
fengsel spesielt. Forprosjektet forventes avsluttet i 
løpet av 2005. Det forventes sluttrapport rundt 
årsskiftet. 
 

Oslo kommune 
ved  Helse- og 
velferdsetaten 

   168 000 RK Oslo 
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innretting i 
forhold til 
strategiens 
delmål 

Nærmere beskrivelse av prosjektet 

 

Tilskudds-
mottaker 

Tilsagns- 
beløp i 
1000 kr 

Regionkontor 
 

Delmål 2 1. Alle domfelte som blir løslatt med oppfølging fra 
prosjektet skal ha et botilbud. 2. Bedre samarbeid 
mellom de ulike instanser som er involvert i 
boligsosialt arbeid for å sikre gode og stabile 
boforhold for tidligere domfelte med oppfølging fra 
prosjektet. 3. I de tilfeller der oppfølging i bolig er 
nødvendig, skal samarbeidsrutiner for dette være 
etablert. 4. Utvikle metodikk som bidrar til å bedre 
boevnen hos innsatte i fengsel. Dette kan skje i et 
miljø hvor slik trening er en naturlig del av 
fengselshverdagen. Ansatte i kriminalomsorgen skal 
gis økt kompetanse innen området bosetting. 

Kriminalomsor
gen region øst 
v/ Oslo 
friomsorgskont
or og Oslo 
fengsel 

   500 000 RK Oslo 

Delmål 2  
 
(kan også 
knyttes til 
delmål 3 og 
kan ha 
effekt på 
delmål 5) 
 

Tre Stykker 05.  Workshop. Bygging av småboliger. 
Boligen skal være økonomisk og smart i forhold tilt 
bygging, drift og vedlikehold. Jobber med 
prefabrikasjonsmoduler for å utvikle et fleksibelt 
system. Strukturen skal kunne fungere både som en 
enkel enhet og som en fleksibel samling til et større 
kollektiv. Boligen er tenkt brukt til utsatte grupper på 
boligmarkedet som for eksempler rusmisbrukere, 
psykiatriske pasienter og personer med 
dobbeltdiagnoser - dvs. personer det er vanskelig å 
bosette innenfor det ordinære boligmarkedet. 
Resultatet av workshopen blir en test- og 
visningsmodell.  
Prosjektet skal være ferdig i august 2005. Det er et 
mål å få bygd denne type bolig i på egnet sted i 
Arendal som kan fungere som en visningsmodell. 
Målet er å presentere denne på boligssosial konferanse 
i Arendal i november 2005 (se punkt 3.5) 
 

Arkitektstudent
er ved NTNU i 
Trondheim 

115 000 RK Arendal 
 

Delmål 2, 
(men også 
 delmål 1)  
 

Forprosjekt: Kartlegge gjengangere blant kriminelle, 
mht bolig, arbeid, nettverk osv som er hjemhørende i 
Trondheim. Kartlegge samarbeidspartnere og 
samhandlingsmønster for de som jobber med 
målgruppa. Innhente erfaringer fra andre kommuner 
og Sverige. Definere målgruppa og kartlegge evt. 
aktuelle personer som kan være med i prosjektet. 
Beskrive organisering av hovedprosjekt, vurdere tiltak 
 

Trondheim 
kommune Sør-
Trøndelag 
Politidisktrikt 

250 000 RK Trondheim 

Delmål 2 Bolig ved løslatelse: Evaluering av 
samarbeidsavtale mellom Trondheim Fengsel og 
Trondheim kommune. 
Bakgrunn: Samarbeidsavtalen mellom Trondheim 
kommune og Trondheim fengsel blir ansett som både 
unik og en styrke for utviklingen av gode 
samarbeidsrelasjoner mellom de to aktørene. Gjennom 
å avtalefeste faste samarbeidsprosedyrer for å få 
bostedsløse innsatte i fengselet over i permanente 
boliger ved løslatelse, er det dannet et bra 
utgangspunkt for gode og effektive 
samhandlingsrelasjoner mellom instansene.  
Hensikten med denne utredningen er å evaluere 
avtalen knyttet til oppfølgingen av innsatte som 
forpliktende finnes i lover, rundskriv og reglement. 
Fungerer samarbeidet i praksis?  
Evalueringen ble avsluttet sept. 05, og rapport 

Sintef Kr 150.000 
fra Region-
kontor 
Trondheim 

Kr 150.000 
fra 

Husbankens 
Strategi-

kontor 

RK Trondheim 
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Regionkontor 
 

foreligger 
Delmål 2 og 
3 

Plan for økt samhandlingskompetanse for å 
forebygge og bekjempe bostedsløshet  
Kompetanseoppbygging i kommunen i 
samhandlingskompetansen på dette komplekse feltet. 
Bedre samhandling mellom avdelinger, fagmiljøer, 
brukere og 2. linjetjenesten Folloklinikken og 
Kriminalomsorgen.  

Nesodden 
kommune 

    250 000 RK Oslo 

Delmål 3 Målgruppen for et dette utviklings- og 
kompetanseprosjektet er ungdom mellom 18 og 25 år 
etter opphold henholdsvis barneverninstitusjon og 
rusverninstitusjon. 
En vil fokusere på behovet for helhetlige tjenester 
knyttet til tiltak innen helse, bolig, økonomi og sosial 
fungering. 
Foreningen Blå Kors vil kjøpe boliger og leie ut til 
”gruppen” nevnt over 

Blå kors 
Stavanger og 
Stavanger 
kommune 

250.000 RK Bergen 

Delmål 3 Marisberg  
Arendal kommune har definert Marisberg – 
boligutvikling som et pilotprosjekt. Ambisjonen er å 
utforme et helhetlig boligområde med gode kvaliteter 
og som retter seg mot alle, også de mest 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbankens 
kvalitetskriterier for planlegging og gjennomføring av 
byggeprosjekter vil stå sentralt. I tillegg er det spesiell 
fokus på satsningsområdene i Boligsosial 
handlingsplan, som vil bli innarbeidet og bli en 
integrert del av planen. Dette tilsagnet skal brukes for 
å sikre kvalitetsarbeidet. 

Arendal 
kommune 

150 000 RK Arendal 

Delmål 3 Boligsosial handlingsplan 
Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen. 
Økt kunnskap om statlige virkemidler. 
En mer samordnet boligpolitikk mellom sektorene. 
Bedre utnytting av boligmassen i kommunen. 
Mer målrettet og effektiv bruk av virkemidler. 
Større effektivitet ved å samordne ressursene. 
Planen skal gi kommunen et godt styringsredskap og 
føre til handling, utvikling og kompetanseheving. 
Planen skal inneholde en vurdering av tilrettelegging 
for samordning av deler av planen interkommunalt. 
Planen skal inneholde en vurdering av å opprette et 
interkommunalt boligkontor som skal behandle 
søknader om husbankmidler (lån, tilskudd og 
bostøtte), og evt. fordeler og ulemper ved en slik 
organisering. 
Antatt ferdigstillelse: Innen tidlig høst 2006 

Nome 
kommune 

80 000 RK Arendal 

Delmål 3 Fra rusinstitusjon til bolig  
Kartlegge boligforholdene til rusmisbrukere som er i 
institusjon. Utprøve metode for bedret infoutveksling 
mel institusjon og bydel. Prøve ut samarbeid mel 
bydel og rusmiddeletat. Utprøve metoder for 
oppfølging i bolig. Etablere samarbeidsrutiner med 
institusjon og frivillige org. 

Oslo kommune 
v/ bydel Gamle 
Oslo 

   750 000 RK Oslo 

Delmål 3 Utvikling og oppfølging i bomiljø. 
Bymisjonen har som mål å bistå boligsøkere med 
omfattende bistandsbehov, til å kunne etablere seg og 
bli boende i egen bolig. Bymisjonen vil være et 

Kirkens 
Bymisjon, Oslo

    500 000 RK Oslo  
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supplement til kommunens tilbud til særlig 
vanskeligstilte boligsøkere og har som mål å bidra til 
at tidligere bostedsløse med rus og/eller 
psykiatriproblemer, kan få mulighet til en tryggere 
bosituasjon. 
Prosjektet har en varighet på tre år. 

Delmål 3 
 

Kvinnehuset.  Prosjektledelse i forbindelse med 
etablering av ”Kvinnehuset”. Prosjektets mål er å 
etablere et eget bolig og omsorgstilbud til kvinner med 
alvorlige rusproblemer. ”Kvinnehuset” er et botilbud 
med samlokaliserte ordinære, fullverdige leiligheter 
sentralt i Bodø, i et ordinært bomiljø.  
Prosjektleder for ”Kvinnehuset” skal også ha ansvaret 
for en endring og videreutvikling av 
miljøarbeidertjenesten i Bodø. Denne skal  ha ”base” i 
samme bygg som ”Kvinnehuset”. I tillegg skal også 
samarbeidet med Frelsesarmeen utvides/videreutvikles 
(oppfølging i bolig).  Kommunen har mottatt midler til 
videreutvikling/styrking av oppfølgingstjenesten fra 
SHDIR/Fylkesmannen.   
Prosjektperiode: 01.08.05 – 31.07.06 
 

Bodø 
kommune 

400 000 RK Bodø 

Delmål 3  
 
(kan også 
knyttes til 
delmål 2, 
kan ha 
effekt på 
delmål 1 og 
5) 
 
 

Hospitering i Århus. for booppfølgingstjeneste/ 
miljøarbeidertjeneste i kommuner i Aust Agder. 
Hensikten er å få økt forståelse og kompetanse hos 
den enkelte deltaker på ulike tilnærmingsmåter på 
oppfølging i bolig til mennesker med særskilt 
utfordrende adferd og/eller livsførsel. 
Hospiteringen foregår i uke 39/05. Rapport skal 
foreligge innen 31.10.05. Det skal være et 
arbeidsseminar innen 31.12.05 der temaet vil være 
erfaringsoverføring til andre kommuner. 

Kommuner i 
Aust Agder.  

75 000 RK Arendal  
 

Delmål 3 
mest 
framtred-
ende (men 
kan også 
knyttes til 
de øvrige 
delmål).  

Boligsosial handlingsplan. 
Formål:  
Økt kunnskap om boligbehov i kommunen. Økt 
kunnskap om statlige virkemidler. En mer samordnet 
boligpolitikk mellom sektorene. Bedre utnytting av 
boligmassen i kommunen. Mer målrettet og effektiv 
bruk av virkemidler. Større effektivitet ved å 
samordne ressurser.  
Prosjektets omfang: 
Boligsosial handlingsplan og planarbeid for tiltak for 
etablerte rusmisbrukere skal samordnes når det gjelder 
kartlegging og forslag til boligtiltak for denne 
gruppen.  
Planen skal inneholde en vurdering av tilrettelegging 
for samordning av deler av planen interkommunalt.  

Planen skal inneholde en vurdering av å opprette et 
interkommunalt boligkontor som skal behandle 
søknader om Husbankmidler (lån, tilskudd, bostøtte) 
og fordeler/effekten av et slikt kontor.  

I gjennomføringen legges det opp til tilrettelegging for 
samordning av deler av planen interkommunalt. 
Aktører: 

Bø kommune 80 000 RK Arendal 
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Prosjektgruppa består av representanter fra ulike 
fagområder i kommunen. 
Sluttrapport: 
BSHP og sluttrapport forventes å være ferdig våren 
2006 
 

Delmål 3, 
(men også 
 delmål 1)  
 

Kartlegge vha BOKART rusmisbrukere/bostedsløse 
på Røros, samt kartlegge mulige boliger for disse på 
bakgrunn av veldig sentralisert bosettingsmønster for 
omsorgsboliger. Det er behov for å se på tilpasninger 
til hardt klima og verneverdig bebyggelse. Jobbe for å 
forebygge og redusere begjæringer og utkastelser.  
 

Røros 
kommune 

100 000 RK Trondheim 

Delmål 1,2 
og 3 

”Tiltak mot bostedsløshet i Verdal - effektmåling” 
Dette er et nytt delmål som bygger videre på et 
tidligere innvilget prosjekt, rapportert i 3 kvartal.  
Hele prosjektet vil da ha 3 mål;  
1. Redusere omfanget av begjæringer om utkastelse 
fra bolig og gjennomførte utkastelser.  
2. Prøve ut ordning med kommunal  
miljøbase/miljøvaktmester 
3. Gjennomføre en måling på om oppfølgingen av de 
vanskeligstilte gir innsparinger for kommunen. 
Samarbeidsprosjekt mellom Namsmannen i Verdal, 
Verdal boligbyggerlag AL, Kriminalomsorgen,  og 
kommunen. 
Prosjektet forventes avsluttet 31.12 07 
 

Verdal 
kommune 

530 000 RK Trondheim 

Delmål 1,2 
og 3 

Oppfølging av ungdom i bolig 
Kompetansetilskudd til utvikling og opplæring i 
boveiledning med ungdom for å forebygge utkastelser.
1. Forebygge utkastelse ved at flere ungdommer 
oppnår selvstendighet i bolig og at flere får bedre 
grunnlag for å begynne i tiltak som arbeide og/eller 
opplæring. 
2. Avklare tjenestenivå/ansvar og se på 
hensiktsmessig tverretatlig ressursbruk. 
3. Felles forståelse om de boligsosiale utfordringer og 
et bedre samarbeid for å fremskaffe varige boliger for 
bostedsløse 
Målsetting - boveiledning:  
- økt boevne og livskvalitet 
- bedre mulighet for deltakelse i  arbeid/aktivitet 
- forebygge institusjonsopphold 
- forebygge utkastelser fra egen bolig 
- forebygge rekruttering til rusmiljøer 
 Prosjektet skal være ferdigstilt 30.06.06 

Kristiansund 
kommune 

100 000 RK Trondheim 

Delmål 5 Småhus 
Utvikle et lite bolighus som kan brukes til bolig for 
vanskeligstilte. Prosjekt ”Småhus” skal gi preg av et 
lite hus og ikke en brakkelignende løsning. 
Utforming av boligen skal være tilpasset dagens 
arkitektur og utforming, og skal inneholde alt av 
nødvendig inventar for å kunne eksistere i den vanlige 
hverdag.  
Tegnestua arkitektkontor forsøker å velge en standard 

Tegnestua 
arkitekt- 
kontor 

250 000 RK Arendal 
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på møbler, utstyr og annet inventar som er 
designmessig pent og brukervennlig. De mener å ha 
funnet løsninger som vil gi brukergruppen en mulighet 
til å velge alternative interiørfarger og en viss 
mulighet av møbelvalg.  
Planlagt ferdigstilt innen 31.3.2006 

Delmål 5 Prosjekt BoSatt.  FRIO har som myndiggjøring og 
integrasjon av beboer som målsetting for 
booppfølgingen. Medvirke til at beboer gradvis tar 
styring med eget liv. Integrering gjelder i sitt nærmiljø 
både fysisk og sosialt. Med en egen oppsøkende 
booppfølgingstjeneste vil FRIO være et viktig 
supplement til kommunens/bydelens egne tilbud og 
bidra til å skape en tryggere bosituasjon for de 
tidligere bostedsløse.   
Prosjektet har en varighet på tre år. 
 

Frelsesarmeen 
Oslo 

    500 000 RK Oslo  
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Delmål 2, 3, 
4 og 5. 
 

Utviklingsarbeid.  Tilskudd til videre utvikling av 
tjenestetilbud, metoder og erfaringsutveksling, 
innenfor en videreføring av prosjekt bostedsløse. 
Husbanken er med i prosjektgruppen. 
En sluttrapport ventes å foreligge i løpet av høsten 
 

Bergen 
kommune 

250 000 RK Bergen 
 

Delmål 2, 3, 
4 og 5. 
 
 

Skaffe bolig til bostedsløse.  Etablering av botilbud 
og aktivitetssenter for 15 rusmisbrukere, samt akutt 
overnattingstilbud for kvinner i rus og prostitusjon. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, 
StorBergen boligbyggelag og Bergen kommune. En 
del avklaringer mellom Kirkens Bymisjon og Bergen 
kommune må avklares for at dette skal kunne 
realiseres. 
 

Stft Kirkens 
Bymisjon, 
Bergen 

450 000 RK Bergen 
 

Delmål 2,3 
og 5 

Bolig med nogo attåt.  Etablere et helhetlig tilbud til 
rusmisbrukere, basert på differensierte tjenester. 
 

Kirkens 
sosialhjelp 

500 000 Strategiktr. 

Delmål 2,3 
og 5 

1. Etablere botilbud 
Etablere differensierte bo- og oppfølgings-
/aktivitetstilbud til voksne som har/har hatt problemer 
med rus (kombinasjonen rus/Psykiske lidelser) og 
trenger hjelp til å stabilisere tilværelsen etter soning 
og behandling 
 
2. Bistand til unge 
På det forebyggende området bistå ”Utsatt” ungdom 
som trenger hjelp til å etablere et selvstendig 
voksenliv uten rus og kriminalitet 
 

Harstad 
kommune 

300 000 RK Bodø 

Alle delmål Kartlegging av bostedsløse 
På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet 
har Husbanken initiert en ny nasjonal kartlegging av 
bostedsløse. Kartleggingen ble gjennomført i 100 
kommuner i uke 48 i 2005. Prosjektet gjennomføres 
av Byggforsk som også har gjort de to tidligere 
kartleggingene av bostedsløse (i 1996 og i 2003). For 
å gi et godt grunnlag for å sammenligne tallet på 
bostedsløse i Norge over en lengre periode, er de tre 
kartleggingene tilnærmet identiske. Rapporten vil 
foreligge i mai 2006. 
 

Byggforsk 600 000 Strategikont. 

Alle delmål Stimulans til deltakelse i kommunenettverk 
Regionkontor Oslo tilbyr sine kommuner å søke 
kompetansetilskudd på kr 30 000. Tilskuddet skal 
benyttes til å dekke kostnader knyttet til deltakelse i 
nettverkene og til å gjennomføre ønskete samlinger 
eller lignende i kommunene.  Tilskuddet forutsetter at 
deltakelse i kommunenettverket er forankret i 
kommunens ledelse. Foreløpig har kun en kommune 
søkt om tilskudd. 

Nesodden 
kommune 

     30 000 RK Oslo 

 Alle delmål Bomiljønett.  Bomiljønett skal fremme fagutvikling 
og fagmiljø innen bomiljøarbeid og fungere som 
ressursbase overfor praksisfelt, organisasjoner og 
beslutningstakere. Fagutviklingen skal ta 
utgangspunkt i praktisk virkelighet, og utvikle 

Trondheim 
kommune 
(Bolig og 
byfornyelses-
kontoret) 

 150 000 RK Trondheim 
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anvendbare arbeidsmetoder.  
 
Det er tre temaområder som skal fungere sammen: 
webområde, nettverk og fagutvikling.  Innledningsvis 
etableres det fora for fellesskap og debatt. Etter hvert 
kartlegges og systematiseres eksisterende 
erfaringsmateriale, og det opprettes dialog mellom 
praksisfelt, nettverksgrupper og FoU-miljø. Kartlagte 
ressurser og gode eksempler formidles via Web-
området. Bomiljønett er forankret i de kommunale 
samarbeidspartnere Bergen Kommune( Bergen Bolig-
og byfornyelse), Oslo kommune (helse og velferd), 
Trondheim kommune (Bolig og 
byfornyelseskontoret).  Prosjektlederen er knyttet til 
Bergen Bolig og byfornyelse.   
Felles søknad på kr 750.000 til RK Oslo, Bergen, 
Trondheim og Strategi. Delvedtak på kr 150.000 gitt 
fra RK Trondheim 
  
Prosjektet forventes å være ferdig 31.12.07.  

 
 

Alle delmål Auke kompetanse for å skape felles forståing og 
ansvar for bustadar til vanskeligstilte. Jamfør Lost 
§ 3-4 med merknader” og ”Tverrfagleg ansvar for 
oppfølging av personar med behov for bistand i det 
å bu” 
Prosjektets mål: Å tilby egnede boliger til ulike søkere 
med behov for kommunal bolig.  Prosjektet skal 
klargjøre tildelings- og oppfølgingsrutiner.  Vurdere 
hvem som er målgrupper i det boligsosiale arbeidet.  
Andre del går ut på å gi oppfølging av personer med 
rus og/eller psykiske problem.  Tilsatte som gir 
bistand til andre grupper i dag skal få opplæring i 
miljøterapeutisk arbeid for nye grupper, samt at også 
tilsatte innen sosial og psykiatritjenesten skal være 
målgruppe for denne opplæringen. 
Prosjektet skal være ferdigstilt høsten 06 

Ørsta 
kommune 

200 000 RK Trondheim 

Alle delmål ”Utvikling av studieplan for boligsosialt arbeid” 
Prosjektets mål: 
Å utarbeide studieplan som blir godkjent av 
avdelingsstyret ved Avdeling for helse- og sosialfag, 
høgskolen i Sør-Trøndelag med dertil hørende offisiell 
eksamen.   
Å forberede oppstart av en utdanning i boligsosialt 
arbeid som kan starte opp april 2006. 
 

Høyskolen i 
Sør-Trøndelag 

123 000 RK Trondheim 

Alle delmål ”Felles tildeling av bo-og tjenestetilbud, samt 
kvalitetssikring av midlertidig husvære” og 
”Personalbase som utgangspunkt for miljøarbeid 
og oppfølgingstjeneste til rusmiddelmisbrukere 
(ambulerende team)”  
Et bedre og mer helhetlig bo-og tjenestetilbud til unge 
voksne med rusmiddelproblematikk, med tanke på 
motivering til behandling og egen permanent bolig.  
Det skal også gi økt kompetanse og tilnærmingsmåter 
for målgruppen på tvers av fagområder og 
kommunegrenser. På tvers av sektorer og 

Ørland 
kommune 

200 000 RK Trondheim 
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forvaltningsnivåer på tjenester for brukere med 
rusmiddelproblematikk.  For brukerne skal prosjektet 
gi bedre livskvalitet og styring over eget liv. 
Prosjektet vil bli koordinert gjennom styrings og 
arbeidsgruppen for revidering av boligsosial 
handlingsplan Bjugn og Ørland. 
Prosjektet skal utrede mulighet for samarbeid mellom 
Bjugn og Ørland kommune, og samarbeid med politiet 
i de to kommunene. 
Prosjektet avsluttes des. 2007 

Alle delmål Bomiljønett. Utvikling av database for bomiljø.  
Samarbeidsprosjekt mellom Oslo, Bergen og 
Trondheim. Husbankens Oslokontor har 
koordineringsansvar,   
Prosjektet skal være ferdigstilt høsten 07 
 

Samarbeids-
prosjekt 
mellom Oslo, 
Bergen og 
Trondheim.  
 

150.000 
samarbeid 

mellom 
flere region-

kontorer 

Flere 
regionkontor 

Alle delmål Tilskudd til utvikling av Boligsosial handlingsplan 
Namdalseid kommune 
 

Namdalseid 20 000 RK Trondheim 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt  

Prosessledelse i boligsosialt arbeid. 
Prøveprosjekt hvor et antall kommuner i Troms og 
Finnmark deltar med 2-3 fra hver kommune, til 
sammen 20 personer. Deltakerne tar for seg en 
boligsosial utfordring i sin kommune og skal lage en 
prosessplan for hvordan denne kan behandles. Dette er 
et samarbeidsprosjekt mellom Husbanken Bodø og 
Hammerfest samt kursarrangøren. Gjennomføres med 
3 samlinger i løpet av høsten 2005. 
 

Utviklings-
kompetanse AS

200 000 RK 
Hammerfest 
 

Bosteds-
løshet 
generelt 

Prosjekt nabohjelp.  Arbeider for trygghet, trivsel og 
samhørighet i boområder, med et NIMBY-prespektiv. 

Stiftelsen 
Nabohjelp 

500 000 Strategiktr. 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt  

Tilskudd til kommunene som deltar i 
”Prosessledelse i boligsosialt arbeid” 
Tilskudd til opphold for kommune som deltar i 
arbeidsseminarene som går over tre samlinger høsten 
2005.  Prosessplanene vil omhandle forskjellig felt 
innenfor boligsosialt arbeid som for eksempel: 
boligsosial handlingsplan med spesiell fokus på 
bostedsløse, interkommunalt samarbeid om boliger for 
spesielle grupper, boligbehov og – løsninger 
 
 

Alta, Storfjord, 
Tromsø, 
Lenvik, 
Lavangen, 
Målselv og 
Sørreisa 
kommuner 

100 000 RK 
Hammerfest 

Alle delmål 
 
 

Nettverk. Stimulere kommunene til å delta i 
nettverksarbeid gjennom delvis dekning av 
reiseutgifter for til sammen 11 kommuner i Nordland 
og Sør-Troms  
 

Kommuner i 
Nordland og 
Troms som 
deltar i nettverk

100 000 RK Bodø 
 

Alle delmål Oppfølgingstjeneste. Prosjektet skal etablere en god 
oppfølgingstjeneste for utsatte grupper  i Narvik 
kommune med særlig prioritet til de bomiljøer som er 
omfattet av Boligsosial handlingsplan. Prosjektet skal 
sørge for helhetlig tjeneste for formidling, utbedring 
og oppfølging av boligtjenester. 
 

Narvik 125 000 RK Bodø 
 

Alle delmål 
/ bosteds-

Boligsosial handlingsplan.  Bodø kommune har fått 
tilskudd til å utarbeide ny boligsosial handlingsplan, 

Bodø 
kommune 

 200 000 RK Bodø 
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løshet 
generelt 

der bostedsløshetsproblematikk er et sentralt tema. 
Kommunene utarbeidet i 2002/2003 en ”forenklet” 
utgave av Boligsosial handlingsplan. Kommunen 
foretok da ingen samlet kartlegging av boligbehov. I 
det arbeidet som nå pågår i kommunen benyttes 
Bokart som kartleggingsverktøy.  
Kommunens arbeid i forhold til de mest utsatte 
gruppene på boligmarkedet har vært basert på et nært 
samarbeid  med de frivillige organisasjonene.  
Frelsesarmeen driver hhv. natthjem og hybelhus og 
Kirkens Bymisjon driver et botilbud. En viktig del av 
arbeidet med boligsosial handlingsplan vil være å 
vurdere innhold i og omfang av de eksisterende tiltak 
sett i lys av bl.a. behovskartleggingen. Videre vil et 
utvidet samarbeid med disse organisasjonene rundt 
oppfølging i ordinær bolig være et sentralt tema. 
Kommunenes rusplan og psykiatriplan evalueres og 
boligdelen tas inn i boligsosial handlingsplan. 
Kommunens har trukket inn ulike 
brukerorganisasjoner/pårørendeorganisasjoner tidlig i 
prosessen 
Prosjektet skal løpe ut 2005. 
 

 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt 

2 boligsosiale handlingsplaner  
Utarbeidelse av lokal boligsosial handlingsplan. Dette 
innebærer kartlegging av vanskeligstilte på 
boligmarkedet og hvilke bolig- og oppfølgingsbehov 
disse har. Tverretatlig prosjektgruppe skal utarbeide 
planen med forslag til tiltak. Arbeidet med den 
boligsosiale handlingsplanen vil følge Husbankens 
opplegg og antas å være ferdig i 2005. 
 

 
Kåfjord 
kommune  
 
Kautokeino 
kommune 

 
50 000 

 
 

75 000 

RK 
Hammerfest 
 

Alle delmål 
/ bosteds-
løshet 
generelt   

3 boligsosiale handlingsplaner.   
 

Kommunene 
Time 
Vågsøy 
Flora 

 
80 000 
80 000 

100 000 

RK Bergen 
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Generelt 
boligsosialt 
arbeid uten 
spesiell 
innretting 
mot men 
med 
relevans for 
arbeidet 
med 
bostedsløs-
het 

Krympende byer 
Forskning på steder i krise i Finnmark, forskning for å 
finne tiltak som kan dempe fraflytting, forfall og 
stagnasjon med særlig fokus på hva dette gjør med et 
sted hvor det ofte er de ressurssterke som flytter. 
 
 

Norsk Institutt 
for by- og 
samfunns-
forskning 

200 000 RK 
Hammerfest 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

”Bomiljø i samiske områder” 
 Formålet med prosjektet er utarbeidelse av 
policydokument for arbeid med boligpolitiske 
problemstillinger i samiske områder. 
Samarbeidsprosjekt mellom Sametinget og 
Husbanken. Det er gjennomført et fagseminar for hele 
Sametinget samt representanter fra Husbanken for å 
øke kompetansen i prosjektgruppa om samisk 
tilnærming til samfunnsplanlegging.  
 

Sametinget og 
Husbanken 

50.000 RK 
Hammerfest 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

For ytterligere å styrke opplæringsmodulen ”Bo i 
Norge” skal det utvikles en ordliste og legges inn 
oversettelse på ytterligere tre språk, 

Migranorsk AS 241 000 RK Oslo 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

Det skal sees på sammenhenger og ulikheter mellom 
resultater fra de nasjonale kartleggingene av 
bostedsløse gjort av Byggforsk og kartleggingen gjort 
av kommunene i de boligsosiale handlingsplanene, 
som i stor grad samsvarer med registreringen i Bokart. 

Byggforsk 62 500 RK Oslo 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

Aktiv bolig 2005 – 2006 
Målsetting er å etablere og prøve ut alternative 
boligløsninger for bostedsløse og boligsøkere som 
trenger noe annet enn det ordinære boligmarkedet kan 
tilby. 

Aktbo    300 000 RK Oslo 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

Bostedsløses kontaktflate  
Analyse av dobbeltregistreringer vil gi viktig 
informasjon. Den kan vise et mer nyansert bilde av 
hvor mange og hvem de bostedsløse er i kontakt med. 
I forbindelse med videreutviklingen av BOKART er 
dette viktige opplysninger. Analyse vil si noe om 
hvem dagens registreringer i BOKART ikke fanger 
opp. Denne analysen vil gi grunnlag for å beslutte 
videre arbeid i forhold til videreutviklingen av 
BOKART. 

Byggforsk    106 250 RK Oslo 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

E-læring for BOKART  
Forenkling av innsalsgsjobben for Husbanken til 
kommunene, men også en forenkling av opplæringen i 
kommunene. Kommunene skal bli bedre i stand til å 
klare seg selv. 

TietoEnator    142 500 RK Oslo 

Generelt 
boligsosialt 
arbeid 

Konflikthåndtering i bomiljø.  
Målet er å bidra til gode bomiljøer i boligområdene i 
Oslo gjennom å etablere lokale konflikthåndterere i og 
prøve ut en sentral konflikthåndteringstjeneste. 
Prosjektet fikk tilskudd i 2004 til et forprosjekt. 

Oslo kommune 
v/ Helse og 
velferdsetaten 

    250 000 RK Oslo 
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           Vedlegg 5 
Tabell a.  Kartlagte samarbeidsavtaler som er inngått pr 31. desember  2005 
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens  
delmål 

Samarbeidspartnere  
 

Beskrivelse av avtalen Inngåelse og 
varighet 

 

Tilhørende 
regionkontor 
 

Delmål 5 
primært 
 

Frelsesarmeens 
Rusomsorg Oslo og Oslo 
kommune v/bydel 
Nordstrand 

Intensjonsavtale om oppfølging 
Oppfølging av 6 personer (tidl. bostedsløse 
rusmisbrukere) i forbindelse med etablering 
i egen bolig 

Inngått: vår 2005 
Varighet: 3-år 

RK Oslo 
 
 
 
 

Delmål 2 Arendal kommune 
Kriminalomsorgen 
(v/Arendal fengsel og 
Aust Agder 
friomsorgskontor) 

Samarbeidsavtale om boligsosialt arbeid for 
domfelte og innsatte mellom Arendal 
kommune og Kriminalomsorgen  

13.12.2005 
1.1.2006 – 
31.12.2007 

RK Arendal 
 

Delmål 2 Arendal fengsel, Aust-
Agder friomsorgskontor, 
Arendal kommune 
(sosialkontoret og 
boligkontoret), 
Fylkesmannen i Aust 
Agder og Husbanken 
regionkontor Arendal. 

Husbanken har tatt initiativ til å opprette 
en arbeidsgruppe bestående av Arendal 
fengsel, Aust-Agder friomsorgskontor, 
Arendal kommune (sosialkontoret og 
boligkontoret), Fylkesmannen i Aust Agder 
og Husbanken regionkontor Arendal. 
Arbeidsgruppen skal se på forslag til en 
samarbeidskontrakt mellom den innsatte og 
aktuelle instanser, og varslingsrutiner 
mellom fengsler og kommuner ved soning 
og løslatelser. 
 

Ble bestemt på 
bynettverksmøte 
25.05.05. To møte 
avholdt, 21.06.05 
og 25.08.05. Neste 
møte 16.09.05. 
Første utkast til 
avtale foreligger. 
Endelig avtale 
mellom kriminal-
omsorgen og 
kommuner 
foreligger ikke.  
 
Utkast foreligger 
 

RK Arendal 
 
 

Delmål 5 
(vil også 
kunne ha 
effekt på 
delmål 2 og 
3) 
 

Husbanken regionkontor 
Arendal og KS Agder 

Intensjonsavtale om samarbeid innen 
boligsosialt arbeid.  Avtalen omfatter 
begge Agder-fylkene, 30 kommuner. 
Vektlegge bosetting av bostedsløse, 
flyktninger og vanskeligstilte. 

Inngått: 17.01.05. 
Varighet: 3 år  

RK Arendal 
 
 
 

Delmål 3 Foreningen Blå Kors 
Stavanger og Stavanger 
kommune 

Avtale om utviklingsprosjekt  
Målgruppen for et dette utviklings- og 
kompetanseprosjektet er ungdom mellom 
18 og 25 år etter opphold henholdsvis 
barneverninstitusjon og rusverninstitusjon. 
En vil fokusere på behovet for helhetlige 
tjenester knyttet til tiltak innen helse, bolig, 
økonomi og sosial fungering. 
Foreningen Blå Kors vil kjøpe boliger og 
leie ut til ”gruppen” nevnt over.   

Avtalen har vært 
under arbeid i 2004 
og inngått i 2005, 
søknad sendt i regi 
av begge parter til 
SHdir 
Avtaleperioden er 
3 som et 
utviklingsprosjekt 

RK Bergen 
 
 

Delmål 2-5 Helse Nord-Trøndelag 
HF(Namdal sykehus) og 
kommunene 

Basisavtale for samarbeid mellom Helse 
Nord-Trøndelag HF og den enkelte 
kommune. 
Kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF 
har som mål å utvikle et effektivt samarbeid 
for å bidra til at den enkelte pasient får et 
helhetlig tjenestetilbud og for å optimalisere 
helsevesenets totale ressursinnsats. 

01.01.2003 
Gyldig fram til 
31.12.2006 

RK Trondheim 
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Tabell 1b.  Samarbeidsavtaler som er  under utarbeidelse  pr 31. desember  2005 
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens  
delmål 

Samarbeidspartnere  
 

Hva det arbeides med å lage avtale om  Framdrift i 
arbeidet med 
avtalen 

Tilhørende 
regionkontor 
 

Delmål 3 KS og Helse Sør Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å 
utarbeide forslag til gjensidig forpliktende 
samarbeidsavtaler mellom Sørlandet 
Sykehus, klinikk for psykiatri og 
avhengighetsbehandling, og kommunene på 
Agder. Det er fire delavtaler. En overordnet 
avtale, en mht. kompetanseutvikling, en 
mht. individuell plan og en som omhandlet 
inn- og utskrivning. Tre av avtalene 
sluttføres i løpet av august, mens den om 
individuell plan trenger litt mer arbeid. 
Etter dette sendes avtalene til kommunene 
for underskriving. 

Endelig avtale 
mellom sykehus og 
kommuner 
foreligger ikke.  
 
Utkast foreligger. 

RK Arendal 

Delmål 2  
 

Vefsn kommune 
og Mosjøen fengsel 
 

Etablere samarbeid for å få til gode 
”overganger” mellom soning og 
reetablering 

Under etablering RK Bodø 

 
 
Det er tidligere også rapportert om 5 avtaler som ble inngått i 2004 – se rapport 1/2005 og 2/2005.   Den ovenfor 
nevnte avtalen fra 1999 knyttet til utskrivninger omtales i tabell 10 nedenfor. 
 
Tabell c.  Basisavtale knyttet til utskriving av psykiatripasienter  
Hoved-
innretting i 
forhold til 
strategiens  
delmål 

Samarbeidspartnere  
 

Beskrivelse av avtalen Inngåelse  

 

Tilhørende 
regionkontor 
 

Delmål 1 og 
3 

HF og KS Basisavtale ang psykiatripasienter. Ved 
utskrivning skal det gjennom rutiner være 
dialog mellom kommune og helseforetak, f. 
eks frister for varsling ved utskriving. 

1999 RK Trondheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Vedlegg 6 
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Tabell a.  Etablerte kommunenettverk pr31.desember  2005 

Regionkontor Nettverkets 
navn/betegnelse 

Når ble nett-
verket opprettet, 

eller når ble 
bostedsløshet et 

tema for 
nettverket ?  

Antall 
møter 

avholdt

Antall 
kommuner 
som deltar 

Navn på kommunene som deltar  
 

RK Oslo Hedmark/Oppland 03.06.05 2 9 Ringsaker, Hamar, Elverum, 
Kongsvinger, Gjøvik, Lillehammer, 
Lunner og  Østre Toten 

RK Oslo Oslo 15.09.05 (6 for-
bered-
ende) 

15 15 av bydelene i Oslo 

RK Oslo Øvre Romerike 
 

29.09.05 1 6 Eidsvold, Gjerdrum, Hurdal, 
Nannestad, Nes, Ullensaker,  

RK Oslo Nedre Romerike 
 

29.09.05 1 8 Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, 
Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, 
Asker 

RK Oslo Follo 
 

29.09.05 1 6 Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, 
Vestby, Ås 

RK Oslo 
 
 

Nettverk 6 26.05.05 2 11 Fra Vestfold fylke deltar Tønsberg, 
Sandefjord, Larvik, Nøtterøy, Horten 
og Holmestrand. 
 
Fra Buskerud fylke deltar Drammen, 
Kongsberg, Ringerike, Nedre Eiker 
og Lier. 

RK Arendal Nettverk 1 
Bynettverk 

18.03.05  
 

5 6 Kristiansand, Mandal, Arendal, 
Grimstad, Porsgrunn og Skien. I 
tillegg deltar Fylkesmannen i Vest 
Agder, Aust Agder og Telemark. 

RK Bergen Nettverk 1 Oppstart 15.06. 2-
dagerssamling ved 
oppstart og i nov. 

2 16 Os, Bergen, Odda, Meland, Fjell, 
Askøy, 
Kvinnherad, Stord 
Sandnes, Stavanger, Time, Karmøy, 
Haugesund 
Høyanger, Flora, Førde 

RK Trondheim Sør-Trøndelag 
 

August 2005 2+studie
-tur 

4 Klæbu, Malvik, Melhus, Stjørdal 

RK Trondheim Nord-Trøndelag  
 

Oktober 2005 1 5 Steinkjer, Levanger, Verdal, Namsos, 
Inderøy 

RK Trondheim Møre og Romsdal 
 

Oktober 2005 2 8 Ålesund, Kristiansund, Molde, Ørsta, 
Haram, Ulstein, Herøy og Haram 

RK Bodø Nettverk Troms 
 

Første møte 
avholdt januar 06 

0 9 Harstad, Lenvik, Sørreisa, Målselv, 
Nordreisa, Kåfjord,  Tromsø, 
Balsfjord, Storfjord 

RK Bodø Samarbeidsforum 
Nordland 
 

 1 7 Vefsn, Rana, Fauske, Bodø, Narvik, 
Sortland, Vestvågøy 

RK 
Hammerfest 

Nettverk 1 
Kommunenettverk 
Finnmark 
 

 
2005 

 
1 

 
8 

Sør-Varanger, Vadsø, Nesseby, 
Porsanger, Kautokeino, Karasjok, 
Måsøy, Hammerfest 

RK 
Hammerfest  

Nettverk 2 
Kommunenettverk 
Troms 
 

 
2005 

 
0 

 
9 

Nordreisa, Tromsø, Målselv, Sørreisa, 
Kåfjord, Balsfjord, Storfjord, Lenvik, 
Harstad (samarbeid Husbanken 
Hammerfest og Bodø) 

 
           Vedlegg 7 
Etablerte regionale kontaktfora pr 1. juni 2005 
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Regionkontor Hvem deltar i forumet Når ble forumet 
opprettet 

Antall møter 
avholdt 

RK Oslo Husbanken,  
Fylkesmennene i regionen, 
Namsmenn, Kriminalomsorgen,  
UDI, Helseforetakene,  
KS,  
Oslo og Drammen kommuner 

29.04.05 
 

1 

RK Trondheim Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
KS i Sør- Trøndelag 
Kriminalomsorgen Nord 
Midt Norsk Kompetansesenter for rusfaget 
Helse Midt-Norge 
Namsmannen i Trondheim 
UDI 
Trondheim kommune 
Husbanken, Regionkontor Trondheim 

08.04.05 
 
 

2 

RK Trondheim Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Kriminalomsorgen Nord 
KIF 
Midt Norsk Kompetansesenter for rusfaget 
Helse Midt-Norge 
Namsmannen i Verdal  
Verdal Kommune 
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Velferdsstudier 
Husbanken, Regionkontor Trondheim 

15.04.05 
 
 

2 

RK Trondheim Møre og Romsdal Fylke 
Kriminalomsorgen Vest 
Midt Norsk Kompetansesenter for rusfaget 
Helse Nordmøre og Romsdal 
Helse Sunnmøre 
Namsmannen i Ålesund 
Kristiansund Kommune 
Husbanken, Regionkontor Trondheim 

21.04.05 2 

RK Bodø og 
Hammerfest 

Kriminalomsorgen Region Nord,   
UDI Nord,  Helse Nord,  
Namsmannen i Tromsø,  
Tromsø kommune,  
KS i Nord-Norge,  
1 kommunene fra hvert av de 3 nordligste 
fylkene,  
Fylkesmannen i Nordland, Troms og 
Finnmark,  
Husbankens regionkontorer i Hammerfest og 
Bodø. 

06.04.05 
 

2 

RK Bergen Fylkesmannen i Hordaland, Rogaland og 
Sogn og Fjordane, 
Kriminalomsorgen Region Vest og Sørvest, 
Namsmennene i Bergen og Stavanger, Helse 
Vest, UDI- region Vest, KS-Hordaland, 
Stavanger kommune og Bergen kommune og 
Statens barnevern og familievern 

25.november 
2005 

 

1 

RK Arendal Fylkene Vest Agder, Aust Agder, Telemark, 
Vestfold og Buskerud. Helse Sør, 
Kriminalomsorgen Sør og Sørvest. 
Namsmannen i Skien og Porsgrunn, og 
Tønsberg. UDI Region Sør. Porsgrunn og 
Drammen kommuner (Kommuner vil 
rullere). 

23.9.2005 
 
 

1 

 
            Vedlegg 8 
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  Avholdte møter/konferanser/seminarer knyttet til strategien 
 

Type arrangement 
(for eksempel 
kontaktforum, 
kommunenettverk, 
seminar, konferanse, 
møte) 

Tidspunkt 
(hvilken 
måned i  
2005 det ble 
avholdt) 

 
 
Tema for arrangementet 

 
 
Hovedarrangør og 
medarrangør  

 
 
Antall 
deltakere 

RK Oslo.     
Seksjon Oslo 
Sektordirektørmøtet i 
Oslo (bydelsdirektører og 
etatsdirektører) 
 

Juni 2005 Bl strategien  Oslo kommune  40 

Seksjon Oslo 
Seminar for økonomiske 
rådgivere i Oslo 
 
 

August Økonomisk rådgivning  Fylkesmannen i Oslo 35 

Seksjon Østfold 
2-dagers 
Dialogkonferanse  
 

Primo 
september 

Helhetlige og samordnede tjenester med 
utgangspunkt i brukernes behov.  
15 parallellseminarer med temaene: Bolig 
– Økonomi – Arbeid/tiltak – Helse – 
Sosialt fellesskap 

Fylkesmannen i 
Østfold. Østnorsk 
Kompetansesenter og 
Husbanken 

150 

Samarbeidsmøte med FM 
 
 

16.09.05 Diskusjoner rundt 2. 
kommunenettverkssamling. 

HB var hovedarrangør 
og FM medarrangør 

5 

Regionalt kontaktforum  23.09.05 Resultatmål 1 begjæringer/utkastelser HB var hovedarrangør 25 
2. kommunenettverks-
samling 
 
 

28.09.05 Strategien På vei til egen bolig HB var hovedarrangør 
og FM medarrangør   

65 

Samarbeidsmøte med 
Fylkesmannen 

17.10.05  Fylkesmann og 
Husbanken 

7 

 
Samarbeidsmøte med 
Fylkesmannen 
 

07.11.05  Fylkesmann og 
Husbanken 

7 

Møte for økonomiske 
rådgivere og namsmenn 
 
 

15.11.05  Fylkesmann i Østfold 25 

Samarbeidsmøte med FM 
 

18.11.05 Oppsummering og erfaringer fra 2. 
kommunenettverkssamling 

HB var hovedarrangør 
og FM medarrangør   

4 

Informasjonsmøte for 
Moss kommune 
 
 

09.12.05 Strategien Fylkesmann og 
Husbanken 

19 

 
Samarbeidsmøte med 
Fylkesmannen  

09.12.05  Fylkesmann og 
Husbanken 

7 

Samarbeidsmøte med FM 
og arbeidsutvalg 
 
 
 

09.12.05 Planlegging av 3.kommunenett HB hovedarrangør og 
FM medarrangør, 
samt en deltaker fra 
en kommune i 
Buskerud og en 
deltaker fra en 
kommune i Vestfold 

5 

 
Fagsamling ”På vei til 
egen bolig” 
 

8-10.11.05 Strategien resultatmål 1, 2 og 3 Husbanken Oslo i 
samarbeid med 
Fylkesmannen Oslo 
og Akershus 

100 
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Kommunenettverk 
 

November Rutiner ved begjæringer i kommuner, i  
boligbyggelag, og hos namsmenn 
Igangsatte tiltak for bostedsløse 

Husbanken, 
Fylkesmannen i 
Oppland og 
Fylkesmannen i 
Hedmark 

26 

RK Arendal     
Samarbeidsmøte Juni Samarbeidsavtale mellom 

kriminalomsorgen og kommuner 
Husbanken 6 

Møte Juli Boliger til bostedløse og oppfølging i 
bolig med Grimstad kommune 

Husbanken og 
Grimstad kommune 

3 

Kommunenettverk August Evaluering av bynettverket Husbanken 14 
Samarbeidsmøte 
 
 

August Samarbeid for å hindre bostedløshet Arendal kommune 12 

Møte 
 
 

August Samarbeidsmøte bostedløshet Husbanken, 
Fylkesmannsembeten
e i Aust Agder, Vest 
Agder og Telemark 

4 

Konferanse 
 

August NAV Fylkesmannen i Aust 
Agder og KS 

Ca 150 

Samarbeidsmøte August Samarbeidsavtale mellom 
kriminalomsorgen og kommuner 

Husbanken 6 

Møte 
 

September Samarbeidsavtale mellom Arendal 
kommune og Kriminalomsorgen 

Husbanken 6 

Møte September Hospitering Århus. Informasjonsmøte til 
deltakerne 

Husbanken og 
Fylkesm. i Aust 
Agder 

9 

Kurs 
 

September Kurs i Bokart for kommunale 
saksbehandlere 

Husbanken 11 

Konferanse September Regionalt kontaktforum- oppstartsmøte Husbanken 19 
Hospitering 
 
 

September Hospitering i Århus Husbanken og 
Fylkesm. i Aust 
Agder 

10 

Møte 
 
 

Oktober Samarbeidsavtale mellom Arendal 
kommune og Kriminalomsorgen 

Husbanken 7 

Konferanse November Erfaringskonferanse boligsosialt 
arbeid 

Husbanken og 
Fylkesm. i Aust 
Agder, Vest Agder 
og Telemark 

Ca 100 

Kommunenettverk November Erfaringer fra konkrete tiltak for 
bostedløse 

Husbanken 21 

Møte 
 
 

Desember Underskriving av samarbeidsavtale 
mellom Arendal kommune og 
Kriminalomsorgen 

Arendal kommune og 
Husbanken 

7 

Konferanse Desember Samarbeid mellom Sørlandet sykehus 
HF og Arendal kommune med 7 
nabokommuner kalt: ”Fra stykkevis 
til helt – et helhetlig helsevesen uten 
skranker” 

Arendal kommune Ca 50 

Møte Desember Samarbeidsmøte med fylkesmannen i 
Aust Agder. Samarbeidsarenaer for 
boligsosialt arbeid og 
psykiatrisatsning. Regionvise møter 
med kommuner i fylket. 

Husbanken og 
Fylkesm. i Aust 
Agder 

6 

Tabellen fortsetter neste side 
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…. Tabell 13 fortsetter ... 
RK Bergen     
Erfaringskonferanse for 
kommunens ansatte og 
Husbanken Bergen 
 

1.juni 2005 Erfaringer og utfordringer i det videre 
arbeidet mot bostedsløshet 

Bergen kommune 60 

Møte med Bergen 
kommune vedr. Hindre 
utkastelser som nevnt 
under pkt 1.2 
 

Juni 2005 Prosjekt: Hindre utkastelser  Bergen kommune og 
Husbanken 

 

 
Møte med repr. fra 
fylkesmennene i våre 3 
fylker  

 
7.september 
2005 

 
Planlegging av 2. samling i 
kommunenettverket som ble opprettet i 
juni 2005.  

Husbanken 8 

Kommunenettverks-
samling Stjørdal 

8. og 
9.september 
2005 

   

Møte med repr. fra 
fylkesmannen i 
Hordaland 
 
 

20.september Planlegging av boligsosialkonferanse i 
desember 2005 

 2 

 
Konferanse 
 

24. og 25. 
oktober 

Formidlingskonferanse 2-dagers 
konferanse  

Shdir  

Møte 
 

27.oktober 
 

Frelsesarmeen i Haugesund – Bo- og 
omsorgssenter. Ønsker å bygge boliger til 
bostedsløse 
 

 7 
 

Erfaringskonferanse  
 

9./10.nov ”Bolig-rus-økonomi – hva er de kloke 
grep? 
 

Årstad arbeids- og 
velferdstjeneste 
 

80 
 

Internt samarbeidsmøte 11.november 
 

Strategien på vei til egen bolig 
 
 

Regionkontor 
Bergen/Strategikont 
 

30 
 

Temadag 
 

23.november 
 

Samarbeid og samhandling mellom 
boligbyggelag, namsmenn, byfogd og 
kommunale etater i arbeidet med å 
redusere tvangssalg og utkastelser 
 

Regionkontor Bergen, 
StorBergen 
boligbyggelag og 
Bergen kommune 
 
 

100 
 

Fylkeskonferanse 
(Hordaland) 

8.desember 
 

Strategien på vei til egen bolig - spesielt 
med henblikk på tiltak for tar sikte på å 
hjelpe i overgang fra fengsel til bolig. Og 
fra institusjon til bolig (Bergen kommune)

Regionkontor Bergen 
og Fylkesmannen i 
Hordaland 

100 
 

RK Trondheim     
Formidlingskonferanse 
 
 

Juni Presentasjon av rapport om kommunens 
prosedyrer i forhold til begjæringer og 
utkastelser, samt foreslåtte tiltak til 
reduksjon av begjæringer og utkastelser. 

Trondheim kommune 50 

Dialogmøte Juli Mulig pilotprosjekt inne psykiatri Sør-
Trøndelag 

FM i ST 6 

Dialogmøter Juni og 
August 

Oppfølging av søknad til 
Gjengangerprosjekt (Trondheim 
kommune og ST Politidistrikt) 

FM og HB 7 

Regionalt kontaktforum 
ST 

August Tilskuddsmidler og prosjekter HB/FM i ST 12 

Regionalt kontaktforum 
NT 

August Tilskuddsmidler og prosjekter HB/FM i NT 10 

Befaring August Botiltak for tidligere bostedsløse Kirkens Bymisjon 4 fra HB 
Dialogmøte September Orientering og dialog om prosjekt og HB/Psyk helsevern 6 
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arbeid med boligspørsmål mellom 
Trondheim kommune og HF ST.Olav 

Foredragsrekke i 
konferanseturne 

September Økonomisk rådgivning/bruk av HB 
virkemidler 

Shdir  

Erfaringskonferanse 
 
 

5 okt Tema: Boligsosialt arbeid i kommunene.  
Strategiens målsetting og hvordan vi skal 
nå de konkrete resultatmål var fokus 
under konferansen. 
Iverksatte prosjekter med støtte fra SHdir 
og Husbanken ble presentert denne dagen.
Deltakere fra kommuner, namsmenn, 
frivillige brukerorganisasjoner, Sosial- og 
helsedirektoratet, Helseforetaket, 
Kriminalomsorgen og Husbanken 

Møre og Romsdal 
Fylke 

108 
 
 

Erfaringskonferanse 
 
 

19. og 20 okt Tema: Boligsosial Dialogkonferanse 
Felles konferanse for Nord og Sør-
Trøndelag 
Målgruppe var ulike private, kommunale 
og statlige aktører innen boligsosialt 
arbeid.  Ca. 100 deltakere fra kommuner, 
namsmenn, frivillige bruker-
organisasjoner, Sosial- og helse-
direktoratet, Helseforetaket, Kriminal-
omsorgen og Husbanken var samlet på 
Storlien Høgfjellshotell disse dagene. 
Fokus under konferansen: Strategiens 
målsetting og hvordan vi skal nå de 
konkrete resultatmål var fokus under 
konferansen. Gjennomførte og 
iverksatte prosjekter innenfor de ulike 
resultatmål ble presentert, og var et 
godt utgangspunkt for dialog. 
Representanter fra frivillige 
organisasjoner som fortalte om sine 
selvopplevde erfaringer bidro til et 
sterkt engasjement blant deltakerne. 
Under konferansen ble verdien av 
samordnet arbeid mellom de ulike 
etater og aktører svært tydelig. 
Samordnet arbeid er en av mange 
utfordringer fremover. 

Fylkesmanne i Nord 
Trøndelag og 
Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

100 

Kommunenettverk Møre 
og Romsdal 
 

04.10.05 Strategien på vei til egen bolig, 
1. møte, etablering av boligsosialt 
nettverk. 

Husbanken og 
Fylkesmannen 

20 

Formidlingskonferanse 11.10.05 Ulike eksempler på boligsosialt arbeid SHdir  
Erfaringsnettverk i Nord-
Trøndelag 

18.10.05 1. møte i erfaringsnettverk, presentasjon 
av strategien, deltakerne, og hvordan skal 
vi jobbe fremover for å nå målene. 

Husbanken og 
Fylkesmannen 

 

Møte med rusnettverk  i 
Sør-Trøndelag 

17.11.05 Presentasjon av strategien, og hvordan 
jobber vi i praksis i fylket. 

Fylkesmannen 15 

Konferanse Økonomisk 
rådgiving, Lillesand 

08.11.05 og 
09.11.05 

Utvikling i inkasso og gjelds-
problematikken i Norge. SHdir sin 
strategi på dette området. 

SHdir 100 

Møte nasjonale strategi i 
Bergen 

11.11.05 Samordning av arbeidet med strategien på 
de ulike regionkontor. 

Husbankens 
Strategikontor 

 
 

Økonomisk rådgiving 
Nord-Trøndelag 

23.11.05 og 
24.11.05 

Grunnkurs i økonomisk rådgivning, 
Foreleser  

SHdir, fylkesmannen 50 

Økonomisk rådgiving 
Sør-Trøndelag 

29.11.05 og 
30.11.05 

Grunnkurs i økonomisk rådgivning, 
foreleser 

SHdir, fylkesmannen 60 

Studietur Bergen 01.12.05 og 
02.12.05 

Studietur for 2 nettverk Fylkesmannen  20 

Samarbeidsmøte 
Kriseboliger i Oslo 

02.12.05 Statusmøte Kom. Dep 13 
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Møte Tr.heim kommune 15.12.05 Gjennomgang av løpende prosjekter Husbanken 5 
     
RK Bodø     
Arbeidsseminar 
 

Juni 2005 Boligsosialt arbeid med fokus på 
strategien 
Etablering av nettverk 

Fylkesmannen i 
Troms sammen med 
Husbanken i 
Hammerfest og Bodø 

36 
 

Harstad kommune Juni Etablering av fase II i Prosjekt 
Bostedsløse. 

Harstad kommune, 
Fylkesmannen i 
Troms, 
Husbanken 

 
 

Samarbeidsmøte i Nord-
Norge 
 

Juni Videre planlegging av arbeidet i Nord-
Norge 

Husbanken i Bodø og 
Hammerfest sammen 
med Fylkesmannen i 
Nordland, troms og 
Finnmark 

 10 

Kurs 
 
 

29.08.05 – 
31.08.05 

Prosessledelse i Boligsosialt arbeid Husbanken og 
Utviklingskompetanse 

27 

Nettverk Nordland 
 
 

15.09.05 Nettverkssamarbeidet – 
innhold/forventninger/forpliktelser 

Husbanken og 
Fylkesmannen i 
Nordland 

20 

Kurs 
 
 

20.09.05 – 
22.09.05 

Prosessledelse i Boligsosialt arbeid Husbanken og 
Utviklingskompetanse 

27 

Faglig Forum Midt- 
Troms Møte med 
kommuner i Troms 

04.10.05 – 
05.10.05 

 
NAV og  ”På vei til egen bolig” 

 
Fylkesmannen i 
Troms 

 
30 

Seminar/kurs for 
kommuner i Troms 
 

13.10.05 – 
14.10.05 

 
Økonomiske rådgivning 

 
Fylkesmannen i 
Troms 

 
45 

Møte 
 
 

12.10.05 Spesielt vekt på fra fengsel til egen 
bolig/fra institusjon til egen bolig 

Husbanken i Bodø og 
Hammerfest 
/Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

 
 
25 
 

Kurs 
 
 

25.10.05 – 
27.10.05 

Prosessledelse i Boligsosialt arbeid Husbanken og 
Utviklingskompetanse 

 
27 

Seminar i Bodø 
 

15.12.05 Kompetanseoverføring mellom 
spesialisthelsetjeneste og kommune 
 

 
Nordlandssykehuset 

 
 25 

Samarbeidsmøte i Nord-
Norge 
 
 

30.11.05 Oppsummering av 2005/planlegging 2006 Husbanken i Bodø og 
Hammerfest 
/Fylkesmannen i 
Nordland, Troms og 
Finnmark 

 
 
10 

RK Hammerfest     
Møte 
 

Juni Informasjon/opplæring for 2 kommuner 
som skal utarbeide boligsosial 
handlingsplan. 

Husbanken i 
Hammerfest 

6 

 
Møte 
 

Juni Videre samarbeid mellom Husbankens 
regionkontor i Nord-Norge og 
Fylkesmannen i Nordland, Troms og 
Finnmark 

Husbanken og 
Fylkesmannen 

10 

 
Møte 
 

Juni Harstad kommunes tilbud til bostedsløse. 
Møte og befaring 

Fylkesmannen i 
Troms og Harstad 
kommune 

13 

Tabellen fortsetter neste side 
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…. Tabell 13 fortsetter ... 
Seminar 
 

Juni Boligsosialt arbeid med fokus på 
strategien ”På vei til egen bolig”. Videre 
info om kommunenettverk og interessen 
blant deltakerne for dette 

Fylkesmannen i 
Troms og 
Husbanken 
Hammerfest og 
Bodø 

36 

 
Møte 
 

August Informasjonsutveksling Husbanken, 
Fylkesmannen og Vadsø Fengsel med 
fokus på Strategien 

Husbanken 
Hammerfest 

5 

 
Møte 
 

 
August 

Videre samarbeid mellom Husbankens 
regionkontor i Bodø og Hammerfest samt 
fylkesmannen i Nordland, Troms og 
Finnmark 

Husbanken og 
Fylkesmannen 

5 

 
Kurs 
 

August/ 
September 

Prosessledelse i Boligsosialt arbeid Utviklingskompeta
nse AS og 
Husbanken 

 
27 

 
Seminar 
 

 
September 

 
Innføring i nettverksarbeid 

RO-Ressurssenter 
for omstilling i 
kommunene og 
Husbanken 

 
34 

 
Kommunenettverk 
 

 
September 

 
Strategien 

Husbanken Bodø 
og 
Fylkesmannen i 
Nordland 

 
20 

 
Kurs 
 

 
September 

 
Prosessledelse i Boligsosialt arbeid 

Utviklingskompeta
nse AS og 
Husbanken 

 
27 

 
Kommunenettverk 
 

 
Oktober 

 
Strategien 

Husbanken 
Hammerfest og 
Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
22 

 
Møte 
 

 
Oktober 

Videre samarbeid mellom Husbankens 
regionkontor i Nord-Norge og 
Fylkesmannen i Nordland, troms og 
Finnmark 

Husbanken og 
fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
5 

 
Konferanse 
 

 
Oktober 

Erfaringskonferanse om Rusreformen for 
Nord-Norge 

Kompetansesenter
et ved 
Nordlandsklinikke
n 

 
100 

 
Møte 
 

 
Oktober 

Regionalt kontaktforum – Fokus på 
resultatmålene i strategien og 
samarbeid/koordinering av innsatsen 

Husbanken og 
fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
27 

 
Kurs 
 

 
Oktober 

 
Prosessledelse i Boligsosialt arbeid 

Utviklingskompeta
nse AS og 
Husbanken 

 
27 

 
Konferanse 
 

 
November 

Særlig fokus på oppfølging etter opphold i 
institusjons og fengsel og samarbeid med 
pårørendeorganisasjoner 

Fylkesmannen i 
Finnmark 

 
70 

 
Møte 
 

 
November 

Boligbyggelag og noen utleiere i Troms 
og Finnmark invitert til info om strategien 
med fokus på utkastelser 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
18 

 
Konferanse 
 

 
November 

Sosiallederkonferanse for Nord-Norge 
med fokus på boligsosialt arbeid og særlig 
NAV 

Fylkesmennene i 
Nord-Norge 

 
100 

 
Møte 
 

 
November 

Samarbeidsmøte for hele Husbanken med 
fokus på Strategien 

Strategikontoret i 
Husbanken og 
Husbanken Bergen

 
26 

 
Møte 
 

 
November 

Møte med en kommune etter ferdig 
boligsosial handlingsplan. Presentasjon av 
strategien 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
7 

 
Møte 

 
November 

Videre samarbeid mellom Husbanken og 
fylkesmennene i Nord-Norge 

Husbanken og 
Fylkesmannen 

 
10 
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Møte 
 

 
Desember 

Informasjon/opplæring for 1 kommune 
som skal utarbeide boligsosial 
handlingsplan. 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
12 
 

 
Møte 
 

 
Desember 

Informasjon til Sametingets 
representanter i arbeidsgruppe 
m/Husbanken om strategien samt bolig-
sosialt arbeid generelt 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
6 

 
Møte 
 

 
Desember 

Informasjon om strategien til 
representanter i en kommune som var 
interessert i nettverksarbeidet i Finnmark 

 
Husbanken 
Hammerfest 

 
5 
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Vedlegg 9 
Kommuner som har bestilt Bokart - pr 31.12.05  
Kommunenr Kommune Befolkning    

104 Moss 27 732    
135 Råde 6 380    
136 Rygge 13 753 111 = under 10.000 innbyggere 
211 Vestby 12 834 111 = 10.000 - 50.000 innbyggere 
214 Ås 14 323 111 = over 50.000 innbyggere 
215 Frogn 13 153    
216 Nesodden 16 074    
220 Asker 50 651    
228 Rælingen 14 720    
230 Lørenskog 30 496    
233 Nittedal 19 440    
235 Ullensaker 23 784    
236 Nes, Akershus 17 931    
301 Bydel Søndre 

Nordstrand - Oslo 
32 830    

402 Kongsvinger 17 380    
427 Elverum 18 805    
501 Lillehammer 25 070    
520 Ringebu 4 611    
529 Vestre Toten 12 597    

Sum RK Oslo = 19 kommuner      
602 Drammen 56 688    
605 Ringerike 28 060    
701 Horten/Borre 24 671    
704 Tønsberg 36 046    
706 Sandefjord 40 992    
709 Larvik 40 990    
720 Stokke 9 985    
722 Nøtterøy 20 050    
805 Porsgrunn 33 323    
807 Notodden 12 322    
814 Bamble 14 163    
906 Arendal 39 495    
914 Tvedestrand 5 887    
926 Lillesand 8 952    

1001 Kristiansand 75 280    
1002 Mandal 13 840    
1026 Åseral 914    
1032 Lyngdal 7 216    

Sum RK Arendal = 18 kommuner      

1102 Sandnes 56 668    
1119 Hå 14 570    
1124 Sola 19 555    
1127 Randaberg 9 076    
1135 Sauda 4 878    
1219 Bømlo 10 815    
1223 Tysnes 2 812    
1235 Voss 13 771    
1243 Os, Hordaland 14 611    
1265 Meland 5 767    

Sum RK Bergen = 10 kommuner      
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