
28    FONTENE 7/2015

Fast parke 
Boligmarkedet er grumsete farvann. 
Her trengs hushaier med sosial teft.Tekst og foto: Eirik Dahl Viggen

PÅ JOBBEN

 Boligsosialt utvi-
klingsprogram (BOSO) i bydel 
Bjerke, Oslo

 Sosialarbeiderne skjer-
per ferdighetene for å få folk 
i hus
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RYGGSTØTTE: Åshild Leirset går gjennom bolig-
permen med Syahrul Harun. Etter 17 år i Norge 
har han for første gang klart å kjøpe bolig takket 
være startlån gjennom Boligsosialt Utviklings-
program. 

PÅ HUGGET: Sosio-
nom Fredrik Sørensen 
leder det boligsosiale 
utviklingsprosjektet på 
Bjerke.

Boligsosialt ut-
viklingsprogram 
(BOSO) i bydel Bjerke

Skaffet i 2014 egnet 
bolig til 138 hushold-
ninger.
Er et femårig prosjekt 
(2011-2015) med støtte 
fra Husbanken.
Nyutviklede strate-
gier, som å ha egne 
boligframskaffere, 
bygges fra 2016 inn i 
de vanlige tjenestene.
Involverer barne- og 
familievernet, Nav, 
hjemmetjeneste, søk-
nadskontor, bolig og 
dagtilbud.
Har som mål å øke 
bydelenes boligsosiale 
kompetanse og finne 
mer effektive meto-
der for å skaffe egnede 
boliger for vanskelig-
stilte, utnytte tilgjen-
gelige boligvirkemid-
ler, drive individuell 
oppfølging i bolig og 
bomiljøarbeid i utsat-
te områder.

F
ikser, mekler, go-between – Mange merke-

lapper kan settes på Åshild Leirset og kol-

legene hennes i det boligsosiale utviklings-

programmet som pågår i Bjerke bydel i Oslo. 

– Jeg spurte om Åshild kunne være med 

på visning klokka 16 søndag, sier Syahrul Harun.

Han oser av en selvtillit sterkere enn matosen 

som har marinert kjøkkenveggene i borettslaget 

på Veitvet siden forrige eier flyttet inn i 1957.

– Det var søndag, så Åshild var ikke på jobb. Jeg 

sa vær så snill, så kom hun. Det var bra å ha hen-

ne med.

Åshilds opptreden på visninga den søndagen 

var trolig utslagsgivende for at Syahrul og kona 

Marliah endelig, etter å ha vært på et trettitalls vis-

ninger, og etter 17 år i Norge, fikk kjøpt sin første 

leilighet i Norge.

Da fikk de endelig startlån gjennom det bolig-

sosiale utviklingsprogrammet. Målet er at 30 hus-

stander som leier kommunalt hvert år skal få kjøpt 

bolig med startlån.

– Det hender vi har to med startlån som konkur-

rerer om samme bolig. Er det to av våre, ber vi den 

ene gi seg, sier Åshild.

FRA SOFA TIL SOFA
Målgruppa for programmet er såkalte varig van-

skeligstilte på boligmarkedet. Det er mye ulikt, alt 

fra småbarnsfamilien med sviktende inntekt og 

lite sengeplass til skjebnene som utspiller seg i hos-

pits og døgnovernatting. Mange bor hos venner, et 

liv fra sofa til sofa.

Bjerke bydel har til enhver tid rundt 100 

bostedsløse. Tallet omfatter personer med rettig-

heter i Folketrygden, altså ikke tilreisende euro-

flyktninger eller asylsøkere. Tallet er likevel høyt, 

synes leder for utviklingsprogrammet på Bjerke, 

sosionom Fredrik Sørensen.

 Et tjuetalls personer tilhørende i bydelen skri-

ves hvert år ut av rusbehandling. Boligframskaffer-

ne prøver derfor å være inne i sakene før de utskri-

ves.

på jobben
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En studie gjennomført verd Norsk institutt for 

by- og regionsforskning viste nylig at 40 prosent av 

pasientene i rusbehandling skrives ut til bosteds-

løshet. Ikke den beste resept på rusfrihet.

– Det er jo helt bortkastet, sier Sørensen, når vi 

samtidig ser hvor voldsomt behandlingstiden har 

gått ned. Utfordringen vår er at vi har nesten ingen 

kommunale boliger. Så skal flyktninger bosettes 

også.

ATTRAKTIVT VED TRAVBANEN
Visning i Bjerke Panorama: Ekteparet Ali Noori Fai-

sal og Linda Ebraheem skal flytte fra en trangbodd 

toroms 1300 meter lenger nordøst i bydelen, hvor 

de og to barn på tre og fem deler soverom. 

Husleien, 16 591 kroner måneden, såkalt gjengs 

leie, det vil si en hårsbredd under markedspris. Det 

er nesten det dobbelte av det de har betalt til nå. 

Det dekkes av bostøtte og sosialhjelp og eventuelt 

egen inntekt.

Hvite flater i spennende vinkler preger den tre 

år gamle leiligheten som utleieren, det kommuna-

le eiendomsselskapet Boligbygg, har kjøpt av en 

privatperson. Å høyne standarden på den kommu-

nale boligmassen og gjerne spre den inn i private 

bomiljøer er en av strategiene. Det vil forhåpentlig 

bedre ryktet til denne boligformen.

Fra stuevinduet synes oppvarmingsbanen bak 

Bjerke travbane. Ali sender et skjevt smil mot de 

oppkappede vedskivene som dekorerer stueveg-

gen. Forvalter Jennifer Clough fra Boligbygg viser 

paret fra Irak induksjonstoppen på kjøkkenet og 

ventilasjonsanlegget som er installert på et eget 

rom. Ali og Linda er usikre på den åpne kjøkkenløs-

ningen. Barnerommet virker lite, med tanke på en 

viktig grunn til at de flytter, yngstemanns luftveis-

problemer.

– Dette er en egnet leilighet for en familie på 

fire, de kan ikke takke nei uten god grunn, sier 

Renate Karlsen, som er med for anledningen.

Hun har jobba her siden hun ble velferdsviter for 

to og et halvt år siden.

– Badet er veldig bra. Men soverommene er vel-

dig små. Kan vi flytte dette for å få plass til to sen-

ger?

Hun peker på garderobeskapet.

– Ja det velger du selv, sier Renate. – Men du må 

BYTTE: Syahrul Harun 
overtar Kjell Hansens 
barndomshjem.

PLASSMANGEL: Barne-
rommet er i havn. Ekte-
paret Ali Noori Faisal og 
Linda Ebraheem takker 
til slutt ja til treromsen 
ved Bjerke travbane. 
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ikke kaste det. Da flytter du det inn på det andre 

soverommet.

Ali sier til slutt ja, får nøklene, gaidet tur til kjel-

lerboden og ut garasjeanlegget.

BOLIG FØRST
– Det er vanskelig å søke jobb når du ikke har et 

sted å bo, sier sosionom Liz Pettersen.

Kontoret hennes er egentlig ikke her i femte 

etasje over Økernkrysset, det er der ute i virkelig-

heten. Hun har siden sist høst jobbet som bolig-

framskaffer. 

– Det er vanskelig å fokusere på å skrive jobb-

søknad når du ikke vet hvor du skal sove neste natt. 

Det gjør at mange mister motivasjonen. Noe av 

det viktigste vi gjør er å vise at vi bryr oss om dem.

Liz er bindeleddet. Hun oppsøker folk som til-

bringer nettene på steder for midlertidig overnat-

ting som bydelen benytter, som Blå Kors og Evan-

geliesenteret. Hun holder tett kontakt med saks-

behandlerne på Nav og de forskjellige private utlei-

erne. 

Språkutfordringer er en viktig grunn til at 

bostedsløse ikke finner seg sted å bo, forteller Liz, 

noen snakker heller ikke engelsk, eller mangler 

helt referanser fra tidligere boforhold. Begge deler 

er kinkig når en skal selge seg inn for en utleier. 

Noen sliter med å finne fram i markedet, med Finn-

annonser og visninger.

Arbeidsdagen består i å oppsøke folk i lavter-

skeltilbud, være med på visning, sjekke leiekon-

trakter, forhandle leiepris, bygge nettverk med 

saksbehandlere og utleiere.

– Noe av det beste med jobben er at jeg kommer 

meg mye ut i felt, har tett kontakt med brukerne, 

og får se at det virker. Flere kommer seg ut i bolig. 

Det motiverer meg, sier Liz.

Privat visning klaffer gjerne lettere enn felles-

visning hvor mange konkurrerer om å få leie.

– Det gjelder å få vist seg fram, det er lettere én 

til én. Når utleier spør om jobb og inntekt, kan det 

slå uheldig ut å bare si at du ikke har jobb. De bør si 

at det er midlertidig, og heller fokusere på hva pla-

nene fremover er.

EIERSKAP
Marliah går på norskkurs og jobber deltid på Pos-

ten. I starten etter de kom til Norge, var hun og 

Syahrul avhengig av sosialhjelp.

– Jeg syntes det var flaut å bare sitte på sosia-

len, sier Syahrul. 

Kjøpet er en milepæl. Lånet de skal betjene er på 

drøye to millioner kroner. 

– Vi har betalt 11 700 i leie der vi har bodd til nå, 

nå blir det bare 8 000 i avdrag i måneden. Det er 

rart hvordan det fungerer!

Han overtar nøklene av tidligere eier Kjell Han-

sen. Det var Kjells barndomshjem, og hans mor har 

bodd her siden. Her er brun tapet. Alt skal skiftes 

og males, hvisker Marliah. Kanskje de rosa pelargo-

niene får stå.

Åshild hadde ikke trengt å vært med på over-

takelsen, formelt sett. Men de fleste som deltar i 

det boligsosiale programmet liker å ha med seg litt 

ekstra ryggstøtte på grunn av språkforståelse eller 

andre utfordringer. Det føles tryggere når offentlig 

tjenestemann er med og ser at alt går rett for seg. 

De blar gjennom permen med kontrakt, håndtver-

kerkvitteringer, borettslagets regler. 

– Jeg må treffe vaktmesteren nå og spørre når 

det er dugnad.

edv@lomedia.no

på jobben

HÅP: Marliah Abdullah 
finner flagget som for-
skriftsmessig følger med 
i overdragelsen. Hun har 
funnet trygg havn for 
mann og to sønner.

MÅ I HUS: Liz Petter-
sen har hatt en bratt 
læringskurve siden hun 
begynte i det boligsosiale 
programmet sist høst. At 
fast bolig betyr så mye 
for alle påfølgende tiltak 
er en innsikt som fester 
seg inne i bydelsbygget i 
bakgrunnen. 

PRAKTISK: Ekteparet Ali 
Noori Faisal og Linda Ebra-
heem sjekker postkasser 
og kjellerboder sammen 
med velferdsviter Renate 
Karlsen


