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1. Bakgrunn for prosjektet 

Kommunale boliger er et av de viktigste boligsosiale virkemidler til 

husstander som ikke klarer seg på det ordinære boligmarkedet. På det 

boligsosiale feltet utgjør kommunal bolig sikkerhetsnettet som skal fange 

opp de mest vanskeligstilte. I Oslo kommune er kommunal bolig et 

knapphetsgode og er derfor sterkt behovsprøvd. Dagens behovsprøvde og 

markedsorienterte kommunale boligmodell i Oslo antas å være et resultat 

av flere enkeltbeslutninger som følger en viss logikk. Fra og med 1976 ble 

for eksempel boligtildelingen stadig mer behovsprøvd: kommunale boliger 

skulle være et knapphetsgode for personer som ikke maktet å hjelpe seg 

selv på boligmarkedet. Reformer som ble vedtatt senere kan delvis 

beskrives som en logisk konsekvens av prinsippet om streng 

behovsprøving. Det gjelder blant annet overgangen til tidsbestemte 

leiekontrakter fra slutten av 1980-tallet (Bystyremelding nr. 2 1987) og 

innføringen av gjengs leie på begynnelsen av 2000-tallet. Tidsbestemte 

kontrakter og markedslignende husleie er ment å sørge for at kommunale 

leietakere med relativt sett god økonomi lettere beveger seg eller skyves 

ut av den kommunale boligsektoren og dermed gir plass til (enda) mer 

trengende grupper.   

 

De siste årene har flere forsknings- og utredningsprosjekter sett nærmere 

på viktige aspekter ved den kommunale boligsektoren i Norge (Stefansen & 

Skevik 2006; Gulbrandsen & Hansen 2010; Knudtzon, Barlindhaug & Holm 

2011; Elvegård & Michelsen 2015; Astrup, Barlindhaug & Medby 2015; 

Elvegård & Svendsen 2017; Barlindhaug mfl. 2018). Noen av disse studiene 

omhandler også Oslo. Det gjelder for eksempel NTNU 

Samfunnsforskningsprosjekt om avveiningene mellom hensynet til 

gjennomstrømming og bostabilitet (Elvegård & Svendsen 2017), og NIBRs 

studie av storbyenes praksis for å hjelpe vanskeligstilte husholdninger på 

leiemarkedet (Barlindhaug mfl. 2018). Velferdsetaten i Oslo kommune har 

også gjennomført egne utredninger om utfordringer i den kommunale 

boligsektoren. Det gjelder for eksempel startlånets funksjon i delbydeler 

kjennetegnet av høy andel offentlige utleieboliger, og bomiljøet i 

kommunale boliger (Velferdsetaten 2017; Velferdsetaten 2019). 
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2. Prosjektbeskrivelse og problemstillinger  

Den strenge behovsprøvingen i Oslos kommunale boligsektor gir opphav til 

flere dilemmaer. Det gjelder blant annet hensynet til gjennomstrømming 

versus bostabilitet for barnefamilier og andre sårbare grupper – for å vise 

til et aktuelt eksempel (Elvegård & Svendsen 2017). Presset på kommunale 

boliger gjør gjennomstrømning i kommunale boliger til en nødvendighet. Å 

få personer ut av kommunal bolig og videre inn i leid eller eid privat bolig, 

er et mål i Oslo kommunes boligpolitikk. Kommunal bolig skal være et 

midlertidig tilbud til de som ikke klarer å skaffe seg bolig på andre måter.  

 

Den sterke behovsprøvingen medfører at når en husstand regnes som så 

ressurssterk at den ikke lenger oppfyller kriteriene for kommunal bolig, vil 

husstanden som regel ikke få fornyet leiekontrakt med kommunen med 

mindre særskilte forhold tilsier at husstanden bør bli boende i kommunal 

bolig. Det at en husstand ikke lenger oppfyller kriteriene for kommunal 

bolig betyr imidlertid ikke at husstanden slutter å være vanskeligstilt på 

boligmarkedet, og vi vet lite om hvordan det faktisk går med de som flytter 

ut av kommunale boliger.  

 

Kommunale boliger er et viktig virkemiddel for kommunen og for de som er 

mest vanskeligstilte på boligmarkedet. Det er likevel ønskelig at de fleste 

som får kommunal bolig etter hvert flytter fra den komunale boligen og 

over i det private leie- eller eiemarkedet. Her finner vi et kunnskapshull og 

det finnes lite eller ingen systematisk kunnskap om hva slags boforhold 

husstander som flytter ut av kommunal bolig ender med. Fra bydelene vet 

vi at en del flytter til det private leiemarkedet, men hva som møter dem der 

har man lite kunnskap om. En del kommunale leietakere får startlån og 

kjøper bolig, men heller ikke disse har man noe særlig informasjon om. De 

som mister sin kommunale bolig enten gjennom utkastelse eller tvungen 

flytting, vet man også for lite om.  
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2.1. Formål med prosjektet 

For å utvikle treffsikre og gode virkemidler på det boligsosiale feltet 

trenger kommunen mer kunnskap om hvordan det går med husstander som 

forlater den kommunale boligsektoren. Det kan være nyttig å vite mer om 

prosessen husstanden går igjennom på veien til ny bolig, og vi legger derfor 

opp til et prosjekt som kan gi kunnskap om hele prosessen. I tillegg er det 

viktig å få bedre forståelse for og innsikt i bomiljøene i kommunale boliger 

ved å følge kommunale leietakere over tid. Studiene som belyser denne 

tematikken er basert på enkeltintervjuer med beboere i kommunale 

boliger. I dette prosjektet vil vi følge husstander over tid, og på den måten 

få bedre innsikt i hvordan det er å bo i kommunal bolig.  

 

Problemstillingene vi ønsker å besvare er således: 

- Karakteristika ved husstander som flytter fra kommunal bolig til 

privat bolig. Økonomi og tilknytning til arbeidslivet, familiesituasjon, 

husstandsstørrelse, med mer. 

- Hvordan går det med kommunale leietakere som flytter ut av den 

kommunale boligsektoren? 

- Hvilke tanker og valg gjør beboerne seg i forkant av utflytting 

- Hvordan oppleves flyttingen fra kommunal- til privat boligsektor for 

leietakerne? 

- Hvordan opplever ulike beboergrupper bomiljøet i kommunale 

boliger? 

- For de som flytter fra kommunal bolig, oppleves bomiljøet på det 

private markedet annerledes enn i det kommunale?   

- Suksessfaktorer ved vellykkede overganger fra kommunal 

boligsektor til privat boligsektor 

  

2.2. Leveranse:  

Kvalitativ studie av ca. 20 husstander som bor i kommunal bolig ved starten 

av studiet eller nylig har flyttet til privat bolig fra kommunal bolig. 

Beskrivelse av husstandene og deres vei ut av kommunale boliger. Se på 

suksesskriterier for  en vellykket flytting fra kommunal leiebolig til privat 

eid eller leid bolig. Rapport med funn vil være ferdig innen 31.12.2023. I 

tillegg vil Velferdsetaten hvert prosjektår skrive et notat der funn og ulike 

utfordringer og videre muligheter belyses.  
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2.3. Metode: 

For å få dybdekunnskap om beboerne og deres oppfatning av det å bo i 

kommunal bolig, samt kunnskap om deres opplevelse av å flytte til det 

private markedet, legger vi opp til en kvalitativ studie. Dette prosjektet 

skiller seg fra andre prosjekter Velferdsetaten har gjennomført på feltet, 

da vi legger opp til en treårig studie. 

 

I denne studien ønsker vi å kartlegge og følge 20 husstander over en 

periode på tre år. Vi vil intervjue hver husstand to ganger i året, med om lag 

seks måneders mellomrom. Formålet med en langvarig studie som denne er 

at vi kan følge informantene og spørre dem om utviklingen i deres 

boligkarriere mens de faktisk er i situasjonen. Dette er til forskjell fra andre 

studier der informanten ofte bes om å reflektere over hendelser som enten 

har skjedd eller skal skje. Ved å intervjue dem mens de er i situasjonen vil 

det kunne gi oss bedre informasjon om hvilke tanker og intensjoner 

husstandene har når de velger som de gjør. 

 

Informanter 

I en kvalitativ studie som denne vil det ikke være mulig å intervjue et 

representativt utvalg av kommunale leietakere. Det er heller ikke meningen 

da vi i all hovedsak er interessert i dybdekunnskap om beboerne og deres 

bosituasjon. Vi ønsker likevel å intervjue husstander i ulike målgrupper for å 

få et best mulig bilde av situasjonen. Vi ønsker å rekruttere informanter fra 

følgende målgrupper: 

- Barnefamilier og/eller par/enslige med annen etnisk bakgrunn 

- Etnisk norske beboere (enslige/par eller barnefamilier) 

- Personer med rusproblemer eller rop-lidelser 

- Husstander med sammensatte utfordringer 

 

I tillegg til å intervjue vanskeligstilte husstander vil vi gjennom 

prosjektperioden intervjue ulike aktører i kommunen og på det private 

boligmarkedet for å danne et bredt kunnskapsgrunnlag.   

 

Rekruttering av informanter 
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Rekruttering av informanter blir en stor og viktig oppgave i prosjektet. 

Informantene skal følges gjennom tre år. Vi ønsker å rekruttere gjennom 

bydelene og erfaringskonsulenten i Velferdsetaten som kan komme med 

forslag til informanter som vil være aktuelle for en studie som denne. Det 

er viktig at informantene tilhører en av målgruppene som er relevant for 

studien, og som er i en livssituasjon der vi kan følge dem gjennom hele 

perioden. Det er sentralt at informantene er i en situasjon som tilsier at de 

vil forlate kommunal boligsektor eller søke om fornyelse av leiekontrakt i 

løpet av prosjektperioden. Derfor vil vi rekruttere av kommunale leietakere 

som har ett år igjen av sin leiekontrakt. For å sikre kunnskap om 

overgangen til privat bolig vil informanter som nylig har flyttet til privat eid 

eller leid bolig fra kommunal bolig også rekrutteres. Disse vil kunne 

rekrutteres fra bydelene eller fra Leieboerforeningen. 

 

I oppstartsfasen vil prosjektet kontakte et utvalg bydeler og 

erfaringskonsulenten for å videreformidle kontakt med aktuelle 

husstander. Deretter møter prosjektet hver enkelt husstand og setter dem 

inn i prosjektets formål. For å hindre frafall må husstanden forstå at de vil 

bli kontaktet flere ganger, og at prosjektet vil følge dem over tid.   

 

Målsetningen er å rekruttere 15-20 husstander som vil kunne være med 

gjennom hele forløpet. I en studie som går over så lang tid som tre år, vil 

det være sannsynlig med frafall underveis, og derfor må det ikke være 

mindre enn 15 informanter. 

 

Alle informanter som skal være med i studien vil få grundig informasjon om 

prosjektet og må signere på at de samtykker til å delta. Dette er for å sikre 

deres rettigheter som informanter, og gi dem grundig informasjon om at de 

kan trekke seg når de måtte ønske. Informantene vil også forsikres om at 

all informasjon fra intervjuene vil oppbevares anonymisert på sikker måte. 

 

Intervjuene 

I oppstartsfasen vil vi intervjue alle aktuelle husstander og gjøre en første 

kartlegging av husstanden. Det første intervjuet vil derfor være mest 

tidkrevende. Underveis i prosjektet vil det bli utarbeidet intervjuguider 

tilpasset aktuell fase i prosjektet. Noen spørsmål blir faste gjennom hele 
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prosjektperioden for å se på utviklingen av visse forhold, mens andre 

spørsmål blir endret underveis.  

 

Så langt det lar seg gjøre vil intervjuene foretas hjemme hos informantene. 

Det første intervjuet vil sannsynligvis bli gjennomført utenfor hjemmet til 

informanten for å bli kjent på nøytral grunn. I første intervju avtales også 

hvordan informanten ønsker å bli kontaktet på videre i prosjektet, og hva vi 

skal gjøre dersom vi ikke får tak i dem.  

 

Intervjuer med andre aktører på feltet vil bli gjennomført som 

semistrukturerte intervjuer på arbeidsplassen til de forskjellige 

informantene.  

 

Uforutsette hendelser 

Underveis i prosjektet vil vi mest sannsynlig møte på utforutsette 

hendelser. Informanter vil falle fra eller være utfordrende å få tak i. Så 

langt det lar seg gjøre vil vi avtale med informantene hva vi skal gjøre 

dersom vi ikke får tak i dem eller at de ønsker å trekke seg fra prosjektet.  

 

Etiske hensyn  

I prosjekter der informantene er vanskeligstilte og i noen tilfeller også 

ressurssvake, stilles det ekstra krav til gjennomføringen av prosjektet. I 

dette prosjektet vil det bli innhentet informert samtykke fra alle 

informanter, og underveis i prosjektet vil informantene bli påminnet at de 

kan trekke seg når som helst. Alt intervjumateriale vil bli lagret 

forskriftsmessig. 

 

Rollen som utførere av prosjektet og ansatte i Oslo kommune kan by på 

enkelte utfordringer. Det at vi jobber i kommunen kan for noen informanter 

misforståes, og de kan tro at vi har mulighet for å hjelpe dem i forbindelse 

med søknader om bolig, startlån og liknende. Det vil være viktig at vi er 

tydelig på vår rolle, og at all bistand fra kommunen vil måtte komme fra 

andre instanser. 
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2.4. Fremdriftsplan 

 

Pkt. Fremdriftsplan Frist 

 

Ansvarlig 

1. Godkjent prosjektskisse  30.06. 20 VEL 

2. Rekruttere og kartlegge 20 husstander  31.03.21 VEL 

3. Intervjue husstander 30.09.21 VEL 

4. Intervjue husstander 31.01.22 VEL 

5. Intervjue husstander 30.09.22 VEL 

6. Intervjue husstander 31.01.23 VEL 

7. Intervjue husstander 30.09.23 VEL 

8. Levere ferdig rapport 31.12.23 VEL 

 

3. Organisering  

Prosjektet er forankret og organisert i Avdeling for bolig og analyse i 

Velferdsetaten. Prosjektet eies av avdelingsdirektør Kia Haugen Baardseth, 

og prosjektansvarlig er seksjonssjef Tone Fostervold. Prosjektgruppen 

består av Katja H. Johannessen, Marianne S. Hektoen, deltakere fra seksjon 

for analyse og utvikling og seksjon for bostøtte og lån. Flere deltakere fra 

seksjon bolig og tilskudd kan trekkes inn ved behov. Representanter fra 

bydeler kan også delta i prosjektgruppen. Prosjektet vil vare litt over tre 

år. Arbeidet med prosjektet vil variere i mengde gjennom året og 

intensiveres i perioder med intervjuer og i siste fase med utarbeidelse av 

rapport.  

Prosjektgruppen vil knytte til seg referansegruppe. Referansegruppen kan 

bestå deltakere fra Leieboerforeningen, Boligbygg Oslo KF, Husbanken, et 

privat utleiefirma, samt representant fra forskningsmiljø innen boligsosialt 

arbeid. 
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3.1. Rapportering 

Prosjektgruppen har ansvar for fremdrift i prosjektet og må rapportere til 

seksjonssjef dersom de ikke klarer å levere innenfor gitte tidsfrister.  

Prosjektet rapporterer årlig til direktørgruppen i Velferdsetaten om funn, 

utfordringer og videre muligheter. Sluttrapport skal leveres 31.12.2023.  

Prosjektet rapporteres til norsk senter for forskningsdata (NSD).  

 

3.2. Kommunikasjon  

Internt i Velferdsetaten skal faglige avklaringer og framdrift kommuniseres 

fra arbeidsgruppedeltakere til seksjonssjef og avdelingsdirektør. 

Ressurspersoner skal trekkes inn i arbeidet ved behov.   

Prosjektgruppen vil ha løpende kontakt med kommunikasjonsavdelingen i 

etaten om formidling  av resultater og viktige funn i Oslo kommune og til 

andre aktuelle interessenter.  
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