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1. Utgangspunktet for tilskuddet av prosjektet
NAV Bærum jobber målrettet med å bistå ungdom å komme i utdanning og arbeid. Vi ser
imidlertid at tiltak på dette området er lite hensiktsmessig, når boligsituasjonen er krevende
eller personen er bostedsløs.
Bolig er grunnleggende for alle mennesker. Vi vurderer at det vil styrke det sosialfaglige
arbeidet dersom en mer stabil bosituasjon er på plass og personen får tilstrekkelig booppfølging. Det vurderes at det er vesentlig med en tilfredsstillende bosituasjon for å lykkes
med arbeidsrettede tiltak.
En stor andel av brukerne i Ungdomsavdelingen har psykiske utfordringer og psykiske
lidelser. En mer stabil bosituasjon anses å være svært viktig for å kunne arbeide med blant
annet psykisk helse, på samme måte som arbeid og utdanning. Slik situasjonen er nå, opplever
NAV Bærum at mye av arbeidet som legges ned innenfor det ordinære tjenestetilbudet blir
svekket fordi det stadig er uro knyttet til bosituasjonen. Vi mener derfor at ressursene og
kompetansen i et kommunalt boligteam, vil kunne styrke arbeidet som utføres av veilederne,
samarbeidspartnere og ikke minst av ungdommene selv.
NAV Bærum har erfaring fra tidligere prosjektarbeid med utsatt ungdom, gjennom
prosjektmidler fra arbeids og velferdsetaten i perioden 2011-2014. I vår evaluering av FRAM
prosjektet, peker vi på hvor viktig det er at ungdommene har en stabil bosituasjon, for at vi i
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samarbeid skal lykkes med å klare andre mål som skole, arbeidstrening, jobb (AFI-rapport
1/2014- Inkludering av ungdom i skole eller arbeid-2).
Tilskuddet til Boligteam for ungdom skal bidra til å styrke og utvikle det ordinære
tjenestetilbudet ved at kommunen mottar midler til midlertidig stillinger som kan bistå
ungdom i booppfølging og -veiledning og bidra til å kunne beholde boligen over tid. NAV
Bærum Ungdomsavdeling vil i samarbeid med kommunens tjenester (Rustjenesten,
Sosialfagligtjeneste, Psykisk Helse, Utekontakten, Barneverntjenesten) arbeide for å gi
brukerne et samordnet og helhetlig tjenestetilbud.

2. Forberedelse og planleggingsprosessen
I forbindelse med tilskuddet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2015 fikk vi innvilget
tilskudd til å starte forberedelsene til prosjektet boligsosialt arbeid i Bærum Kommune med kr
310.000. Hvorav kr 10.000 var avsatt til kompetansehevende tiltak og deltakelse på
konferanser.
NAV Bærums Ungdomsavdeling har brukt disse midlene til å forberede og etablere et
boligteam på tvers i kommunen for å planlegge innhold og gjennomføring av boligsosial
oppfølging av ungdom. Representanter i arbeidsgruppen er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Boligkontoret,
Barneverntjenesten,
Utekontakten,
Rustjenesten,
Bærum Kommune, stab kommuneavdeling Helse og Sosialetjenester,

6. Nav Bærum Ungdomsavdelingen,
7. Nav Bærum Ungdomsavdelingen,
8. Nav Bærum Ungdomsavdelingen,
Første oppstartsmøtet var 2. juni 2015 hos Kommunalsjefen for Helse og Sosial i Bærum
Kommune. Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter en til to ganger i måneden helt frem til 11.
februar 2016.
Vi har også hatt befaring av boligen som skal disponeres under prosjektet, samt besøkt
prosjektgruppen hos Nav Grünerløkka som har arbeidet med boligprosjektet Fremtidshuset i 2
år. Vi ønsker å høste erfaringer fra tidligere prosjekter for å dra nytte av deres suksesser og
utfordringer.
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Det har vært viktig for oss å ha et tverrfaglig team i kommunen angående bostedsløse, da vi
ser fordelene av å få belyst ressurser og utfordringer fra flere ståsteder i Bærum kommune.
Prosjektet er videre forankret på ledelsesnivå i Bærum Kommune. Dette for at vi sammen kan
overvåke kommunens arbeid med ungdom og iverksette nødvendige tiltak for å holde fokus
og retning i ungdomsarbeidet.
Første fase var å kartlegge årsaker til at brukere var bostedsløse, eller hadde manglende bomestring som førte til stadig brudd i leieforholdet. Mye av dette var allerede kartlagt i
tiltaksplanen «Sammen for barn og unge 2015-2019». Dette var også i henhold til hvordan
arbeidsgruppen avdekket faktiske forhold etter å ha tatt stikkprøver av bostedsløse
ungdommer i kommunen. Årsakene som fremkommer synes å være sammensatt og kan
beskrives som følger:
 Høyt konfliktnivå hjemme
 Forventninger om å klare seg selv ved 18 års alder
 Psykisk helse utfordringer hos ungdommen og/eller familie
 Rus hos ungdommen og/eller familie
 Kulturelle forskjeller i hjemmet og ute blant venner/øvrig nettverk
 Skilsmisser, flytter fra kommunen, ungdommen ønsker å bli
 Har ikke familie – (mindreårige flyktninger)
 Barnevernsinstitusjonsbarn
 Ingen kontakt med familie

3. Ungdom med bo- og oppfølgingstilbud i Bærum
Som et ledd i arbeidet med å utvikle differensierte bo- og oppfølgingstilbud i Bærum
kommune ser vi et behov knyttet til målgruppen ungdom mellom 18-29 år, som har behov for
oppfølging i midlertidige boliger for å avklare/kartlegge helhetssituasjonen og øke bomestring.
Ungdomsavdelingen ved NAV Bærum har ca. 950 unge brukere under 30 år, ca. 550 av dem
er under 25 år. Vi har til en hver tid ca. 15-20 ungdom som er registrerte uten fast bolig. I
tillegg til disse har vi flere ungdom som har bolig, men som har svak bo-mestring og som
dermed har behov for oppfølging knyttet til dette.
Per i dag må NAV kjøpe plasser ved ulike alternativer i og utenfor kommunen. Disse
alternativene er ikke optimale og tilbyr ikke ungdommene noen form for sosialfaglig
oppfølging. Dette anses å være svært uheldig for ungdommer i en sårbar og marginalisert
posisjon.
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Det er ønskelig fra alle parter å kunne ivareta kommunens ungdommer innenfor egen
kommune. Ved å opprette midlertidige boliger i kommunal regi vil vi kunne bistå målgruppen
med oppfølging på et helhetlig plan. Vi ønsker å tilby sårbar ungdom en helhetlig oppfølging,
og bidra til at den enkelte får tatt i bruk egne ressurser på en hensiktsmessig måte.
Tiltakets utgangspunkt er å bidra med oppfølging i boligen, og samtidig bistå i forhold til
aktivitet/sysselsetting og samarbeid med aktuelle instanser. Det antas videre at gjennom å
tilby midlertidige boliger i kommunal regi, vil man kunne oppnå at ungdommen er mere
tilgjengelig og mottakelig for oppfølging i forhold til arbeid/sysselsetting. Dette vil også
kunne bidra til et tett samarbeid med aktuelle instanser slik at den enkelte får en helhetlig
oppfølging. Tiltaket vurderes videre å skulle ivareta at den enkelte ungdoms situasjon, behov
og ressurser blir kartlagt på en hensiktsmessig måte. Det anses derfor som vesentlig at det
opprettes gode samarbeidsavtaler i forhold til hvert enkelt inntak slik at den enkelte får et
faglig forsvarlig og helhetlig tilbud.
Boligteamet har i 2015 jobbet med å finne egnede boliger for prosjektet. Per dags dato har
Kommunen stilt et hybelbygg til disposisjon i løpet av våren 2016 med 10 selvstendige,
romslige hybler med fellesløsninger for kjøkken, bespisning og toalett/dusj. I tillegg avsettes
det et kontor til oppfølgingsressurs. Hensyn til brannvern og sikkerhet er ivaretatt og hybler
og fellesareal oppgraderes slik at botilbudet fremstår med god standard og kvalitet.
Den juridiske løsningen knyttet til regulering av botilbudet er under utarbeidelse hos
Kommuneadvokaten.

4. Beskrivelse av tiltaket «Boligteam for ungdom»
Gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til å løse bo-utrygghet og bo-ustabilitet, som er viktige
faktorer som må være på plass for å kunne gjennomføre aktivitet i form av utdanning, tiltak
og arbeid. Målet er å tilby en trygg bolig som utgjør en arena for bo-trening og erfaring i å
være en del av et sosialt bofellesskap.
Bærum Kommunes plan «Sammen for barn og unge» er retningsgivende for utviklingen innen
sosial- og helsetjenesteområdet. Planen fokuserer spesielt på følgende:




Økt selvhjulpenhet og mestring,
Prioritering av innsats som forebygger og forhindrer økte hjelpebehov,
Samspill med tjenestemottakere der deres egne resurser aktiveres.

Vi har som målsetting at 50 ungdom i kommunen skal kunne motta bistand som følge av
tilskuddet. Det vil gjelde ungdommer som er bostedsløse og ungdommer som har et behov for
å øke bo-mestring i egen bolig.
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Allerede ved inntak kartlegges ungdommens ressurser gjennom samtaler med ungdommen
selv. Ungdommens ressurser er nøkkelen til drivkraften for endring. Ved å fokusere på
ressursene bygger man relasjoner, skaper mestringsorientert språk og handling og ikke minst
bygger opp under et positivt menneskesyn som gjør at ungdommen tror på seg selv.
Ressursfokuset blir en rød tråd gjennom bo-trening, arbeid/aktivitet og nettverk.
Alle ungdommer skal ha en handlingsplan som evalueres underveis. Målet for oppholdet er at
ungdommen skal mestre de praktiske ferdigheter med å bo selvstendig. Ungdommen blir fulgt
opp i forhold til praktiske ferdigheter som f.eks. husholdning, økonomi, orden, hygiene. Det at
ungdommen skal få en så god kompetanse som mulig på disse praktiske ferdighetene mener
vi er viktig. Den enkelte ungdoms kompetanse og behov vil avgjøre hvilke tiltak som blir satt
inn.
Ungdommens bosituasjon evalueres fortløpende. Ungdommene som starter med å bo i
boligen, flytter til fast bolig når de ikke lenger trenger nærheten til boligteamet. Vi skal
sammen med ungdommene følge opp overgangen fra midlertidig til fast bolig.Dette for å
sikre at overgangen fra midlertidig til fast bolig oppleves stabil for ungdommen.
Det legges opp til et fulltidsprogram på dagtid i og utenfor boligen. Programmet skal tilpasses
ungdommens behov og vil inneholde temaer, aktiviteter og tiltak knyttet til bo-trening, arbeid
og skole/utdanning. Parallelt med dette vil det jobbes med boligsøk for å sikre en permanent
bolig når ungdommen er klar for dette.
Samtidig skal samarbeid med andre tjenesteenheter i og utenfor det kommunale
tiltaksapparatet etableres når behovet for tverrfaglig oppfølging oppstår.

Valg av deltakere til tiltaket
1. Tilknytning til Bærum kommune
Første kravet for tildeling av kontrakt er tilhørighetsvurdering – de skal ha tilknytning til
Bærum Kommune, og i det legger vi vekt på at ungdommen skal ha krav på oppfølging fra
aktuelle instanser i kommunen.
2. Alder
Ungdom mellom 18-29 år av begge kjønn, uten bolig eller som står i fare for å miste bolig.
Det skal i hovedsak være brukere som NAV Bærums Ungdomsavdeling allerede følger opp i
samarbeid med andre instanser i kommunen.
3. Motivasjon
Behov for, ønske om og vilje til å motta individuell bo-oppfølging.
Klar målsetning forbundet med utfordringer knyttet opp mot det å bo
Forventet nytte av bo-oppfølging/bo-trening.
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Rusbruk som ikke bryter med kravene i husordensreglene.

Rutiner for inntak
NAV Bærum Ungdomsavdelingen skal ha ansvaret for utvelgelse av hvem som skal delta i
det boligsosiale prosjektet i «Boligteam for ungdom». Men utvelgelse skal skje i samarbeid
med inntaksteamet som skal opprettes. Inntaksteamet skal bestå av representanter fra NAV
Bærum Ungdomsavdelingen, Rustjenesten og Psykisk Helse. Inntaksteamets koordinator skal
være fra NAV Bærum.
Inntaksteamet vurderer om ungdommen er i målgruppen for huset. Hver enkelt søker må sees
i sammenheng med det eksisterende bomiljøet i huset. Det må ved hver bosetting utøves en
skjønnsvurdering av følgende: beboere og den totale sammensetning og bo-oppfølgerenes
faglige kapasitet og samlet arbeidsmengde.
Kommuneadvokatene jobber med en rettslig løsning for tildeling av bolig til deltakere i
prosjektet. Dette fordi det er lagt opp til at deltakere skal være i et tiltak i regi av NAV, og vil
være en premiss for tildeling av bolig i hybelhuset. Kommuneadvokatene vil i den
sammenheng ønske å konsultere Fylkesmannen ved utarbeidelse av en rettslig løsning.

Gjennomføring av inntak
Veilederen i Nav Bærum lager en kort beskrivelse av ungdommen. Hvem ungdommen er,
hvorfor det søkes om å bo i huset og hvilke utfordringer ungdommen har? Innhenting av
samtykke etter behov. Dette sendes til inntaksteamet.
Ungdommen blir kalt inn til samtale sammen med veileder, inntaksteamet og eventuelt andre
instanser i kommunen som har kontakt/oppfølging med ungdommen.
Lengden på tiltenkt botid fastsettes sammen med ungdommen og inntaksteamet. Målsettingen
er 3 måneder og max 6 måneder.
Inntaksteamet vil ha ukentlig møter for å sikre gode prosesser.
Det er ønskelig at inntaksteamet blir opprettet i god tid før boligene skal tas i bruk (våren
2016). Representantene skal utarbeide rutiner og retningslinjer i henhold til
prosjektbeskrivelsen, og at de skal få et eierskap til prosjektet.

Oppfølging i boligen
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Boligteamet vil arbeide for å gi brukerne et samordnet og helhetlig tjenestetilbud. Dette
krever samhandling og tilrettelagte miljøterapeutiske arbeid. Organisering av bo-oppfølgingen
og brukermedvirkning ivaretas gjennom ungdommens Individuell Plan (IP). Boligteamet vil
under oppfølgingen av hver enkelt ungdom kartlegge om vedkommende har rett på hjelp fra
andre enheter, dersom ungdommen ikke har et hjelpenettverk fra før. Individuell plan vil være
et viktig verktøy for videre samhandling både før og etter at ungdommen har et fast bosted.
Denne planen skal bistå til å få en kvalitetssikring av at brukers målsetting for deltakelse i
«Boligteam for ungdom» og at vi sikrer at brukermedvirkning ivaretas.
Sentralt i veiledningen i boligen er:






Trygg og forutsigbar omsorgssituasjon.
Tydelige, stabile og tilgjengelige voksne.
Struktur og klare rammer.
Tett oppfølging og relasjonsbygging. Kunne gi ros framfor å fokusere på det negative
Faste og tydelige regler og rutiner.

Ved å fokusere på at veilederne skal representere overnevnte punkter møter ungdommen en
hverdag av elementer som fremmer en positiv utvikling.
Praktisering i hverdagen vil være gjennom:
 Løsningsfokusert framfor problemfokusert
 Se mulighetene framfor hindringene
 Fremme aktivitet framfor passivitet
 Hjelpe og utvikle selvstendighet og autonomi innen de rammer samfunnet setter
 Identifisere og kartlegge ungdommenes interesser og ressurser. La ungdommene
medvirke gjennom samarbeid og medbestemmelse
 Samarbeide med ungdommenes nettverk

Innholdet og formålet med boligsosialt boligkurs:
Vi ønsker å lage et boligkurs for unge som vi bistår i å skaffe bolig. Ofte vil manglende eller
svak bo-mestring være kartlagt, men ikke nødvendigvis. Noen av brukerne vi bistår har
nødvendig kunnskap for å mestre å bo alene, men de fleste har etter vår erfaring behov for
kunnskap innen et eller flere områder som påvirker hvor vellykket bosituasjonen blir.
Eksempler på dette er kunnskap om økonomi, naboskap, rengjøring og vedlikehold av
boligen. Boligkurset ønsker vi å holde jevnlig gjennom året.
Vi ønsker at bo-mestrings kurset skal være en læringsarena slik at ungdommen kan bli
selvstendige og få et bedre grunnlag for å stå i et boforhold.
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I denne planleggingsfasen har vi blitt kjent med at barneverntjenesten allerede har etablert et
bo-mestrings kurs for sine ungdommer. Dette er et tiltak som vi ønsker å få tilknytning til slik
at vi kan benytte oss av allerede eksisterende tjenester i kommunen. Dette vil også være
besparende i forhold til driftsmidler.
Arbeidsgruppen har vært i kontakt med Jorunn Eitrheim, avdelingsleder Tiltak,
Barneverntjenesten Hun stiller seg positiv til en tilrettelegging for ungdom i prosjektet. Bomestringskurset i barnverntjenesten heter «Hybelliv», og er rettet mot de som har flyttet for
seg selv, eller er på vei til å flytte i egen bolig. Vi vil at det meste skal planlegges ut i fra hva
ungdom trenger for å vite mer om i en overgang til voksenlivet. Det er ca. 10-15 ungdommer
som deltar per kurs. Det er fokus på praktiske øvelser og aktiviteter/aktiv deltakelse, slik at
det blir god stemning og lett for alle å gi sitt beste. Ved gjennomføring av kursrekka, vil det
bli utdelt et diplom og Hybelsertifikat. Kursets formål for å mestre et selvstendig liv. Temaer
som gjennomgås er:










Hvordan lykkes på visning
Kontakt med offentlige hjelpere
Økonomi / planlegging / å handle nok og riktig / nettbank
Hvordan takle ensomhet
Hvordan si nei til venner som ikke vil gå
Vask og renhold (hvordan unngå å ødelegge klær..)
Matlaging
Hvordan holde på leiligheten, hvordan bli en bedre nabo,
Samt at de tar opp temaer som ungdom selv ønsker å få informasjon om.

Kurset er modulbasert, og har ulike temaer for hver gang, og vil rullere gjennom hele året. For
nye deltakere vil det være mulig å starte på kurset uavhengig hvilken modul man starter i.
Dette kurset holdes i barnverntjenestens lokaler i Sandvika. Vi vurderer om det er mer
hensiktsmessig å holde kurset i boligen hvor ungdommen bor. Dette fordi man kan sikre bedre
at ungdommen stiller på kurset og miljøterapeuten kan lettere motivere ungdommen. Det er
også mulighet for miljøterapeuten å være til stede, slik at man kan følge opp om ungdommen
har spørsmål etter kurset.
Vi har vært i kontakt med Leieboerforeningen og vi ønsker å etablere et samarbeid.
Målsettingen blir at det er Leieboerforeningen som skal kvalitetssikre kurset og det er de som
vil utstede et bo-sertifikat.
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5. Aktører for samarbeid på tvers av kommunen, staten og
frivillige organisasjoner
NAV Bærum sin Ungdomsavdeling er en tverrfaglig avdeling satt sammen av 4 team. Vi
jobber i tett samarbeid med kommunale, fylkeskommunale og statlige tiltak for å finne
løsninger for ungdom. Det kan bli aktuelt å etablere tettere samarbeid underveis, og vi jobber
med dette kontinuerlig.
Frivillige organisasjoner
Vi er i kontakt med Norsk Folkehjelp og Lions Club, og ønsker å få til økt samarbeid med
flere frivillige organisasjoner eks. Røde Kors, Bærum frivillighetssentral og
leieboerforeningen, som en del av arbeidet.
Statlige aktører
Husbanken har tatt kontakt med arbeidsgruppen og ønsker å se på et mulig samarbeid med
kommunen i forbindelse med prosjektet «Boligteam for ungdom». Dette gjelder
gjennomføring av kurset «Sjef i eget liv» for ungdommen i prosjektet og startlånsordningen
for unge. Husbankens mål er å hjelpe dem med kunnskap om boligsosiale ordninger som kan
være nyttig for de unge i deres planlegging av eget liv og boløsning. Det er avholdt et møte
den 11. februar 2016 hvor vi ble enige om å videreføre samarbeidet.
Vi har under Frivillig Børsen gjort en avtale med Asker og Bærum Brannvesen om at de skal
komme og informere om brannsikkerheten i boligen jevnlig.
Styrke det tverrfaglige samarbeidet i kommunen:
Ungdomsavdelingen i NAV Bærum har et godt etablert tverrfaglig samarbeid med andre
tjenester i kommunen. Vi har dannet et arbeidsgruppe som dekker store deler av
oppfølgingsarbeidet i kommunen for å planlegge «Boligteam for Ungdom».
Kommunalsjefen for Helse og sosial har tatt initiativ til et tverrfaglig samarbeid hvor NAV
Bærum, Rustjenesten, Psykisk Helse, Boligkontoret, Sosialfaglige tjenester, Utekontakten og
Barneverntjenesten er representert.

6. Erfaring fra tidligere prosjektarbeid i kommunen
Ungdomsteamet ved NAV Bærum fikk i perioden 2011-2014 prosjektmidler fra arbeids og
velferdsdirektoratet for å arbeide med utsatt ungdom. Målgruppen var ungdom mellom 18 og
25 år som var godt kjent for NAV og samarbeidspartnere i kommunen. Fellesnevner var at vi
ikke fikk dem inn i arbeidsrettede tiltak, eller at de til stadighet falt ut av disse. Prosjektet som
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bar navnet FRAM, ble drevet av ansatte ved Ungdomsteamet ved NAV Bærum. Vi møtte
ungdommene to ganger i uken i lokaler utenfor NAV. Hensikten var å skape en god relasjon
til ungdommene gjennom felles samlinger i tillegg til individuell oppfølging.
Her er noen av de erfaringene vi gjorde, som vi tror kan ha overføringsverdi til boligsosialt
arbeid (AFI-rapport 1/2014- Inkludering av ungdom i skole eller arbeid-2).
Brukermedvirkning
Vi setter brukermedvirkning og empowerment svært høyt. FRAM var bygget på dialog med
deltakerne, både innhold og utvikling, god erfaring med å få til reell brukermedvirkning.
Ungdommene sier i evalueringen at de opplevde sterkt eierskap til prosjektet, fordi de i hele
prosessen fikk anledning til å påvirke innholdet i tiltaket. Vi hadde med to ungdommer i
prosjektets arbeidsgruppe, hvor ungdommene refererte til prosjektet som sitt eget. Disse
erfaringene skal vi bygge videre på i arbeidet vårt med boligsosialt arbeid.
Parallellitet i tilbud/tiltak.
For deltakerne i FRAM kombinerte vi i stor grad ulike tiltak. Det kunne være skole,
utdanning, praksisplass, kurs, behandling, ytelser fra sosialfaglige tjenester eller Psykisk
Helse i Bærum kommune. Vår erfaring var at det for det meste fungerte utmerket med ulike
parallelle tilbud, og at det bidro til godt samarbeid med ulike instanser i kommunen. Etter
hvert ble det også et godt samarbeid med frivillige organisasjoner og arbeidsgivere i
kommunen.
Erfaring med rullerende inntak
Erfaring i forhold til rullerende/fortløpende inntak. I tidligere arbeid med ungdom i gruppe,
har vi erfart at det fungerer godt med 1-2 hoved inntak i året, men at det også kan fungere
godt å ta inn nye fortløpende. I FRAM prosjektet hadde vi god erfaring med løpende inntak.
Hvis man hadde satt en god standard i gruppen, og den fungerte, så ble det lettere å ta inn nye
mennesker. De som er etablert i gruppen, vil føle ansvar for å ta godt imot nye deltakere.
Mange har selv kommet inn alene i gruppen, og vet hvor viktig det er å bli tatt imot på en god
måte.
Spin-off effekt
En annen erfaring vi gjorde oss fra Fram prosjektet i forhold til gruppedynamikk, var at
fremgang hos en ungdom kunne ha en «spin-off» effekt på de andre ungdommene i gruppen.
Eksempel på det er når noen kom i en arbeidspraksis, jobb, skole eller studie. Reaksjonen ble
ofte: Hvis den eller den klarer å komme i arbeidsrettet aktivitet, så kan vel jeg også klare det.
Da de opplevde at personer som de anså som «svakere» enn dem selv klarte å komme i
aktivitet, så var det en veldig sterk motivasjonsfaktor for at de selv skulle komme ut i noe.
Da Ungdomsteamet i NAV skulle legge føringer for hvordan vi ønsket at Ungdomsløftet i
Akershus (Pøbelprosjektet) skulle organisere sitt ungdomstiltak, så ble det basert på tidligere
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erfaringer, blant annet fra FRAM. På den måten fikk vi forankret våre erfaringer fra arbeid
med utsatt ungdom i kommunen.

7. Evaluering
Evaluering og rapportering av prosjektet «Boligteam for ungdom» gis til NAV leder, og
kommunens overordnede ledelse innen velferdsområdet holdes løpende orientert.
I rapporteringen inngår det kartlegging ved inntak og avslutning. Dette vil gi opplysninger om
i hvilken grad målsettingene blir nådd.

8. Erfaringsutveksling med andre boligsosiale prosjekter
Vi har god erfaring med å delta på nettverkssamlinger med NAV kontorene som har fått
midler til å drive prosjekt blant annet gjennom Arbeid- og velferdsdirektoratet. Det er derfor
ønskelig at vi skal samle aktører som jobber med ungdom og Boligsosialt arbeid rundt
omkring i landet for å lære av andres suksesser og erfaringer.
Hovedmålet med samlingen er å finne ut hvordan NAV og de andre tjenestene i kommunene
kan organisere arbeidet sitt for å jobbe mest hensiktsmessig mot bo-ustabilitet i sin kommune.
Det vi ønsker å få innblikk i er erfaringer knyttet til organisering, samordning og samarbeid i
arbeidet med utsatt ungdom i ulike kommuner, og at bo-mestring er hovedfokus. Vi vil dele
erfaring av ulike metoder i arbeidet med ungdommene, både når det gjelder rekruttering,
kvalifisering, veiledning og oppfølging. Vi vil få vite hva andre kommuner opplever som
hensiktsmessige metoder i arbeidet, samt måter å organisere samarbeid på, for best mulig å
hjelpe deltakerne til å oppnå en stabil bosituasjon.

9. Budsjett og fremdrift
Vi har den 2. februar 2016 levert søknad til Fylkesmannen i Oslo og Akershus på tilskudd til å
dekke utgifter i forbindelse med gjennomføring av dette boligsosiale prosjektet.
Arbeidsgruppen hadde siste møte 11. februar 2016, og der ble det tatt beslutning om at vi
opprettholder arbeidsgruppen. Vi vil fortsette å møtes minst en gang i måneden. Slik at vi kan
opprettholde arbeidet til mulig start av boligsosiale-prosjektet «Boligteam for ungdom». Vi
har blant annet besluttet å kontakte flere som arbeider med boligsosiale prosjektet for å dra på
hospitering og få en innføring i deres arbeid.
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10. Avslutning
Nav Bærum og kommunen har arbeidet over flere år for å skape et sammensatt og helhetlig
måte å gi ungdom oppfølging på. Det å kunne jobbe med boligsosialt arbeid inn i avdelingen
og sammen med kommunen slik som vi har beskrevet, vil være med å komplettere og fylle et
viktig behov for å jobbe helhetlig og for bærekraftige løsninger fremover.
Vår erfaring er at mye av det øvrige arbeidet som gjøres i samarbeid med veilederne og
ungdom, ikke gir varige løsninger i de sakene der bolig er en del av utfordringen eller en
direkte mangel. Det å bo trygt er så fundamentalt at andre tiltak vil svekkes eller ikke ha
effekt, om ikke dette er på plass. En stabil bosituasjon vil kunne gjøre at ungdom får
overskudd og fokus til å jobbe mot andre områder som utdanning, arbeid og behandling.
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