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Innledning: 
 
”På vei til egen bolig” som er gjeldende fra 2005 til 2007 er regjeringens strategi for å forebygge 
og bekjempe bostedsløshet. Gjennom denne strategien utvider regjeringen arbeidet for å 
forebygge og bekjempe bostedsløshet. Strategien bygger videre på, og trapper opp satsningen i 
Prosjekt bostedsløse som ble avsluttet i 2004. Forebyggende tiltak får større plass i innsatsen enn 
tidligere. 
 
De fem departementene Kommunal- og regionaldep., Helse- og omsorgsdep., Arbeids- og 
inklunderingsdep., Justis- og politidep. og Barne- og likestillingsdep. (kom med i 2006) 
samarbeider om strategien. 
 
Husbanken har koordineringsansvar for gjennomføring av strategien ”På vei til egen bolig”. Dette 
foregår i tett samarbeid med fylkesmennene. Koordineringsansvaret omfatter blant annet å 
tilrettelegge og ha ansvaret for kommunenettverk 
 
Kommunen er hovedaktør i arbeidet med forebygge og bekjempe bostedsløshet. Kommunen har 
etter lov om sosiale tjenester ansvaret for å medvirke til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte og 
sørge for sosiale tjenester til kommunens befolkning. 
 
Kommunenettverk ved Regionkontor sør, kontorsted Drammen ble etablert våren 2005. Følgende 
kommuner i Buskerud og Vestfold deltar i kommunenettverket: Drammen, Kongsberg, 
Ringerike, Lier, Nedre-Eiker, Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Nøtterøy. 
 
Nettverkene har som målsetting å skape en arena, for kommunalt ansatte som arbeider med 
boligsosiale problemstillinger, hvor ideutveksling og erfaringsutvikling er sentralt. Videre er 
nettverket en arena hvor det gis faglig påfyll og der fokuset er på det boligsosiale arbeidet i 
kommunene både når det gjelder generell booppfølging og det å fremskaffe boliger. 
Målsetningene er å nå resultatmålene i strategien ”På vei til egen bolig”. 
 
Husbanken ved regionkontor Sør, kontorsted Drammen har i samarbeid med Fylkesmennene i 
Buskerud og Vestfold invitert deltakerne i vårt kommunenettverk for Buskerud og Vestfold fylke 
til å delta på studietur til Bergen og Meland kommune den 4. og 5. sept. 2007. 
 
Formålet med studieturen var å få et innblikk i hvordan Bergen og Meland kommune, på hvert 
sitt vis har lagt opp sitt boligsosiale arbeid, herunder få en orientering om hvilke tjenester som 
ytes i de ulike boalternativ, samt at vi i så nærmere på konkrete boligprosjekter. I tillegg var det 
et mål at deltakerne i nettverket skulle knytte kontakt på tvers av kommunegrenser og bli bedre 
kjent. 
 
Nedenfor følger en oppsummering fra foredragene og befaringene fra Bergen og Meland. 
 
Vi vil i denne forbindelse rette en takk til deltakere på studieturen som ivaretok oppgaven med å 
sammenfatte referatene som fremkommer i denne rapporten. 
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Program for studiebesøk i Bergen 4 september 2007 
 
10.00 – 12.00 Informasjon om organiseringen rundt bostedsløshet i Bergen kommune v/Anne Turid 

Aandahl 
 
12.00 – 12.45 Lunsj på hotellet 
 
12.45 – 15.00 Befaring. Vi deler gruppen opp i tre. Hver gruppe befarer et sted hver (se egen liste over 

inndeling).  
 De stedene som skal befares er: 
  

Bydel Laksevåg: Denne bydelen fikk ikke tillatelse av bydelsutvalget til å etablere 
samlokaliserte leiligheter. De har oppfølging med enkeltstående leiligheter. Dette betyr 
både muligheter og begrensninger for bydelen. Det er ansatt to personer som jobber med 
boligformidling i sosialtjenesten i bydelen. Det leies også inn leiligheter på det private 
markedet. 9 stk drar hit med maxitaxi. 
 
Kvinnetiltaket i Sandviken: Dette er kanskje det ”skjeveste” huset i Bergen. Tiltaket er 
sydd rundt den enkelte kvinne som bor der. Dette har vært ”vanskelige” naboer å ha i 
nabolaget. Det har tatt fem år å roe situasjonen i huset ned. Dette er et prosjekt Bergen er 
kjent for, og som de er stolte av! 4 stk drar hit, gangavstand fra hotellet. 
 
Åsane bydel: Dette er en bydel som ligger et stykke utenfor sentrum. Småhus prosjektet 
til Bergen skal etableres her! Vi vil få se og høre om småhus samt hvordan resten av 
bydelen jobber med bostedsløshetsproblematikken. 5 stk reiser hit med taxi. 
 

15.00 – 16.30 ”Dagsverket”: Dette er et lavterskel arbeidstilbud hvor rusavhengige kan møte opp om 
morgenen og få tildelt arbeidsoppgaver. De lønnes kr 50 pr time og blir ikke trukket i 
trygd selv om de jobber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 

 
 
Program ved besøk frå ”Region Sør”05.09.07  9-15 
 
Sted: ”Hull 19”, Meland Golf og Naturpark  
 
09.00-9.15  Velkommen ved ordførar Solbjørg Åmdal Sandvik 
 
09.15-09.45 Sjølvbyggjarprosjektet for ungdom, Meland kommune ved prosjektleiar Roar  
 Hansen 
 
09.45-10.15 Eit samfunn for alle, frå politisk visjon til etablering av prosjekt ved 

kommunepolitikkar Sigurd Knudsen 
 
10.15-10.30 Pause 
 
10.30-11.00 Om å byggja folk og tenestar ved Kommunalsjef Frode Wikne 
 
11.00-11.25 Sosialtenesta si rolle i bustadetablering og –oppfyljing ved Hildegunn Hove, leiar 

sosialtenesta 
 
11.30-12.30 Lunsj 
 
12.30-13.00 Sjølvbyggjarprosjektet sett i relasjon til politiets utfordringar i 

kriminalitetsbekjempelsen - "ved Lensmannen i Lindås og Meland Einar Vatne 
 
13.00  Spørsmål og innspel 
 
-14.30  Synfaring Tiltaket ”ByggePlassen” og ”Moldekleiv” – pågåande sjølvbygging  
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Deltakerliste for studieturen: 
 
Sverre Helganger   sverre.helganger@drammen.kommune.no 
Lillian Larson   lillian.larsson@ringerike.kommune.no 
Laila Wam    laila.wam@lier.kommune.no 
Gro Ekkje    gro.ekkje@lier.kommune.no 
Bente Braathen Jensen  bente.brathen.jensen@nav.no 
Anne Margrethe Johnsen  Anne.johnsen@horten.kommune.no 
Hilde Kjølstad   hilde.kjolstad@holmestrand.kommune.no  
Runde Eidsheim   rune.eidsheim@holmestrand.kommune.no 
Arnhild Gråsletten   arnhild.graasletten@tonsberg.kommune.no 
Tron Sørum    tron.sorum@tonsberg.kommune.no 
Sissel Tindeland   sissel.tindeland@larvik.kommune.no  
Helge Strand   helge.strand@larvik.kommune.no  
Petter Tallerås   petter.talleraas@notteroy.kommune.no 
Magnhild Budal Pettersen mbp@fmbu.no 
Lise Jebsen    lise.jebsen@fmve.no 
Birgit C Huse   lise.jebsen@fmve.no 
Cathrine Nedberg   Cathrine.nedberg@husbanken.no    
 
 
Ansvar for referatskriving 
 
Petter Tallerås, Nøtterøy kommune referent info om org. i Bergen kom. kl 10 - 11 
Sverre Helganger, Drammen kommune referent info om org. i Bergen kom. kl 11 - 12 
Sissel Tindeland, Larvik kommune referent befaring Laksevåg 
Laila Wam, Lier kommune referent Meland kl 9.45 – 10.15 
Rune Eidsheim, Holmestrand kommune referent Meland kl 10.30 – 11.00 
Arnhild Gråsletten, Tønnsberg kommune referent Meland kl 11.00 – 11.25 
Anne Margrethe Johnsen, Horten kommune referent Meland kl 12.30 – 13.00 
Lillian Larsson, Ringerike kommune referent befaring kvinnetiltaket 
Tron Sørum, Tønsberg kommune referent befaring i Meland, ”ByggePlassen” 
Bente Braathen Jensen, Horten kommune referent befaring i Meland, ”Moldekleiv” 
Helge Strand, Larvik kommune referent befaring Åsane 
Hilde Kjølstad, Holmestrand kommune referent Meland kl 9.00 – 9.45 
Gro Ekkje, Lier kommune referent studiebesøk på ”Dagsverket” 
 
 

 

 
 



 6

Petter Tallerås, Nøtterøy kommune referent info om org. i Bergen kom. kl 10 – 11 
Sverre Helganger, Drammen kommune referent info om org. i Bergen kom. kl 11 - 12 
 
Innlegg ved Anne Turid Nygaard Aandahl om kommunens erfaringer fra 
arbeidet med bostedsløse i Bergen.  
 
Anne Turid jobber i Byrådsavd i Bergen kommune. 
 
Bergen kommune deltok i Prosjekt bostedsløse fra 2001 til 2004. Startet opp i 3 bydeler med 
utvidet etter hvert til å gjelde alle bydele.  og har siden 2001 halvert bruken av midlertidige 
botilbud, selv om Byggforsk sine tall viser noe annet. Kommunen fant fort ut at 
trappetrinnsmodellen var uaktuell for Bergen kommune. 
 
Kommunen har etablert en lokal strategi mot bostedsløsehet som er gjeldende fra 2006 til 2008. I 
denne planen fremkommer det at: 

- Bostedsløse skal ved behov tilbys individrettet og tilpassede tjenester / bistand for å kunne 
bo selvstendig i egen bolig. 

- Bostedsløse skal i størst mulig utstrekning tilbys verdige og varige boliger i ordinær 
boområder. 

Hovedmålsetninger lokalt er at leietakere skal oppleve samordnet innsats fra flere tjenester for å 
bli boende i boligen, og de bostedsløse skal oppleve at nødvendige instanser samarbeider for å 
skaffe dem boliger. Videre er forutsetningen at de fleste skal tilbys varig bolig og dersom det 
skjer unntak skal det kun tilbys midlertidig bolig med kvalitetsavtale. 
Målgruppen er rusmiddelmisbrukere som ikke er i stand til å bo uten tilsyn, eventuelt er i ferd 
med å bli kastet ut. Målsetningen er å gi de aller vanskeligstilte en bedre livskvalitet, utvikle gode 
metoder for oppfølging i bolig, utvikle gode tverrfaglige / tverretatlige samarbeidsrutiner, 
forebygge bostedsløshet og få en bedre utnyttelse av kommunale ressurser. Målsetningene er 
basert på at bostedløse har same rett på ordinære boliger som andre. 
 
Politisk forankring er viktig. Sosialtjenesten i Bergen har i dag 7 (8) tjenestesteder, ambulerende 
team og baseleiligheter. Laksevåg bydel er den eneste bydelen som ikke har etablert 
baseleiligheter. 
Her er viktige faktorer SAMARBEID, ÅPENHET OG SAMARBEID og da spesielt med 
Boligetaten og kommunal huseier (Bergen Bolig og Byfornyelse). I fellesskap har de etablert 
inntaksteam og arbeidsgrupper. 
 
Veien til bolig i Bergen: 

- Henvende seg til sosialtjenesten eller har kontakt med andre hjelpeinstanser. 
- Søke kommunal bolig. 
- Hjelp til å finne privat bolig. 
- Eventuelt hjelp til kjøp av bolig. 
- Nytt prosjekt ”Boligformidling” – Søknad sendt Shdir. Kopi fra Kristiansand kommune. 

Laksevåg bydel deltar i dette prosjektet fra Bergen kommune og her har en to ansatte bare 
til boligformidling. Prøver å ha maks 4-5 i de samlokaliserte boligene. 

 
 



 7

Utfordringer i å få kommunal bolig: 
- ”Faller mellom flere stoler.” 
- Ressursmangel (må fornye søknad hver 3 mnd) 
- Klarer ikke å følge opp søknader om kommunal bolig. 
- Finner ikke ”riktig” bolig i ”riktig” område. 
- Står i feil kø. 
- Gråsoneproblematikk – ansvarspulverisering / har feil diagnose/problemer. 

 
Ambulerende tjenester: 
Oppfølgingstjenesten gir bistand til leietakere i samlokaliserte og enkeltstående leiligheter ved 
hjelp av individuelt tilrettelagt bistand. Bistand gis ved etablering i bolig og skal gis over tid. 
Tjenesten er fleksible fra 2 ganger om dagen til en gang i måneden. I tillegg benyttes sms og 
telefonkontakt og det er viktig  at en kommer tidlig inn når verden ”raser”. I tillegg får 
rusmiddelavhengige andre kommunale tjenester i form av: 

- Råd og veiledning. 
- Psykososiale oppfølgning. 
- Helsetjenester. 
- Arbeidstilbud. 
- Fritidstilbud. 

 
Praktisk tilnærming:    Faglig fokus: 
Samarbeidsmøter, boligsiden på systemnivå. Faglig fokus. 
Primær tildeling i ordinære boområder  ”Hendene i lommen” 
”Matching” (hvem passer sammen/hvor)  Dagliglivet 
Individuell tilnærming    Ønsker og drømmer 
Tilgjengelighet over tid     Isolasjon vs tilgang til sosial kontakt 
Koordinere andre tiltak og tjenester   Forebygge kriser 
Ulike faser etter innflytting    Fremtid / håp 
Ensomhet      Ulike kontaktarenaer 
        
Erfaring viser at det tar 1 år før en får bo seg til og 5 år før en får roet seg på stedet. 
 
Omsorg, tid, tålmodighet, kompetanse og toleranse i gode og onde dager, må være til stede i 
oppfølging av de tyngste. 
 
Tilbake til start og veien derifra.. 
Hva trodde man var mulig? 

28 Samarbeidsklima: Når taushetsplikt blir den godes fiende. 
29 Kvalifiseringstanken må bort, alle kan bo. (Preben Brandt). 
30 Fra kontroll til omsorgsfokus. 

 
Motvind: 
New Public Management 

- Brukeren som kunde i markedet av kommunale tjenester. 
- Bestiller / leverandør modeller. 
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Vedtak om tjenester.  
- Bruker eller forvaltningsbehov?  Bergen har ikke vedtak på tjenester fordi de ikke har 

 funnet en tekst som er fleksibel nok for de tjenestene som skal gis. 
Egenbetaling på tjenester. 
IPLOS – registrering. 
 
Utfordringene Bergen kommune har relatert til bosetting av bostedløse er at kommunen mangler 
differensierte tiltak når det gjelder boliger, lokalisering og tjenester. I tillegg har kommunen 
utfordringer i forhold til økonomi, holdninger til bostedsløse og samarbeid med ulike etater i 
kommunen. 
 
 
Sissel Tindeland, Larvik kommune referent befaring Laksevåg 
 
Befaring av Laksevåg bydel: 
Vi kjørte rundt Laksevåg og omegn med minibuss og hadde med oss lokal guide 
som var ansatt ved sosialtjenesten i bydelen. Laksevåg er en eldre, sentrumsnær bydel i Bergen, 
og med forholdsvis stor andel av sosialklienter og kommunal boligmasse. Bydelen Laksevåg har 
skaffet boliger til 40 bostedsløse. I begynnelsen ble boligene tildelt uten at prosjektledelsen og 
boligeierne ble informert. Dette har endret seg og Boligetaten ringer nå i forkant og inviterer til 
samarbeid ved tildeling av boliger til bostedsløse. I oppstarten inkluderte ambulerende team bare 
3 personer men er nå økt til 20 ansatte. Hver tirsdag har prosjektet fast møte med sosialkontret og 
et har fast inntaksmøte med boligetaten.  
Vi kjørte rundt i området og så hvor kommunale boliger var plassert, i forhold til sentrum og i 
forhold til annen boligbebyggelse. Kjørte inn på et boligområde der det var forholdsvis mange 
kommunale boliger plassert på etlite område, men der det var foretatt noe oppgradering av 
boligmassen og derdagligliv og naboforhold så ut til å fungere bra. 
Vi var ikke ute av bussen, og hadde dermed god tid, og kjørte rundt bydelen 
og Loddefjord og så på sentrum i drabantbyen. Her var boligblokker blitt 
oppgradert og det var et stort kjøpesenter. Bydelen framsto mer attraktiv enn 
den hadde gjort tidligere. 
 
 
Lillian Larsson, Ringerike kommune referent befaring kvinnetiltaket 
 
Kvinnetiltaket i Sandviken 
 
Vi hadde møte med boteamet som består av Sissel Bryn, Linda Helle og Renate Liavåg. 
Boteamet følger opp totalt 14 personer og kvinnetiltaket er en del av dette. Arbeidstiden er på 
dagtid fra mandag til fredag. De har base på sosialkontoret, men opplever at arbeidet kan være 
ensomt da de i perioden har kun vært en person. Boteamet har tilknytning til psykolog og 
nettverksmøter med bo-oppfølgere i andre bydeler.  
  
Boteamet har fått laget et rom i kjelleren hvor de har ”base”. Dette har de hatt siden 2004. 
Dette har medvirket til å roe situasjonen i huset. De er nå innom huset hver dag ved lunsjtider og 
spiser der. Securitas er innom 2 ganger i løpet av natten.  
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Boligen er et gammelt trehus med forholdsvis sentral beliggenhet. Inngangspartiet går rett ut mot 
gaten og ser ut som et hvilket som helst bolig i området. 
Huset ble overtatt etter prosjekt bostedsløse. Beboerne er i aktiv rusfase. Det bor 4 jenter i huset 
og de har bodd der siden 2003. Tidligere var det mye bråk , hærverk, branner, ekstern rusing og 
salg. De opplever nå at dette har roet seg. Leilighetene er på ca 60 kvadrat, noe botemaet mener 
er alt for stort. 40 hadde vært mer enn nok. 
 
Beboerne har etter hvert rettet seg etter regler og avtaler etter lang og aktiv veiledning. Arbeidets 
hovedfunksjon er relasjonsbyggingen. Det er først når dette er på plass men kan få til noe. 
Rydding rundt huset prioriteres. Det skal ikke skille seg ut. Dealing vil de ikke vite av, men det 
skjer nok. Dette var imidlertid mye verre før. En av leilighetene tømmes en gang i måneden av et 
eksternt byrå. De andre går det stort sett greit med. Jentene skal ikke kastes ut. At de ruser seg er 
kjent og akseptert. Ingen skal ha rapport eller kontroll med rusinga til jentene.. LAR terskelen er 
for høy for disse jentene. I tillegg til rusen sliter de med alvorlig psykisk problematikk. Ikke alle 
er diagnostisert- men er jo ikke mindre syke av den grunn. Viktig å gjøre ting med brukerne og 
ikke for.  
 
De er ikke behandlere for jentene og tar seg ikke av økonomi eller medisinering.  
 
Bo oppfølgerne har hatt et samarbeidsprosjekt for å få til kompetanseheving med hjemmetjeneste, 
psykiatri og forvaltningskontorer. Slik har de unngått at andre etater vegrer seg mot å gå inn med 
sine tjenester. Bomiljøarbeiderne legger lista lavt og kan ikke planlegge noen ting i forhold til 
brukerne. Jentene i huset er ikke aktuelle for noen faste aktiviteter. For å få til noe allierer de seg 
med ”lederen” blant jentene (som nok selv ikke er klar over denne rollen). De når frem med 
langvarig jobbing. Kjefter litt og aksepterer mye.  
 
Boteamet opplever at når jentene har kjærester stabiliseres situasjonen deres. Selv om mange av 
mennene har negative sider virker det som det totalt sett er bra for jentene. Ved at de har bolig 
har de selv kontrollen. Kjærestene har annen bolig. Kan ikke formelt flytte inn. Men de er jo der 
mer eller mindre. 
 
Hva er en Suksess? Hvordan måle arbeidet? 
- At jentene fortsatt bor der er en suksess.  
- At naboekteparet kommer på kaffebesøk og hjelper til å henge opp bilder.  
- Arbeiderne har aldri blitt truet.  
- Arbeiderne opplever at jentene vil de skal være der. 

 
Jentene har 6 måneders husleiekontrakter, noe boteamet tror er positivt for dem. Før ny 
kontraktskriving strammer de seg opp, og dette blir også en arena de kan få ros fra eksterne. En 
jente hadde 7 avtaler for å møte opp til kontraktskriving. Men da kom hun.    
 
Noen liker folk bedre enn andre. Det forsøker de å utnytte i forhold til eksterne tjenester som 
tannleger og vaktmester. 
 
Generelt er det tydelige holdninger i boteamet som vitner om respekt for jentenes 
selvbestemmelse og annerledeshet. Det aksepteres at de er som de er, og forsøkes å hjelpe jentene 
der de er – uten urealistiske krav og forventninger de ikke kan innfri.   
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Birgit C Huse, Larvik kommune referent befaring Åsane 
 
Referat fra befaring ved Åsane bydel: 
 
Åsane bydel er den største bydelen i Bergen kommune og har cirka 40.000 innbyggere. Bydelen 
har rundt 150 kommunale boliger. I bydelen var det tidligere en større PU institusjon som heter 
Vestlandsheimen, men denne institusjonen er nå nedlagt. Dette er en bydel i stor vekst. 
 
Vi ble møtt av Kjell Morten Fjeldstad som er leder for boteamet ved Åsane bydel. Boteamet har 
totalt 3 ansatte. De jobber inn under sosialtjenesten og har ikke vedtak på tjenester. Journalføring 
i Socio (Bergen har eget system). Innfører Visma til høsten. Benytter det samme systemet som 
sosialtjenesten for å oppdatere hverandre. Flere av de ansatte har sosialfaglig bakgrunn. Ikke 
etablert noe samarbeid med hjemmetjenesten. Boteamet har ansvaret for å følge opp cirka 25 
personer. Beboerne får oppfølging på dagtid fra mandag til fredag. Boteamet holder til i en base i 
en firemannsbolig. Beboeren oppsøker teamet, eventuelt ringer dem når de har behov for hjelp. 
Vanskelig å planlegge arbeidsdagen. De ansatte har av og til følelsen av å jobbe som "sosial 
vaktmester". Mange av de som får oppfølging er spredt omkring i bydelen i selvstendige enheter 
enten i privat eller i kommunale leie. Brukerne er tyngre rusmisbrukere som i tillegg til 
rusproblemer blant annet sliter med alkoholmisbruk, ADHD problematikk og 
personlighetsforstyrrelser. 
 
Boligen vi besøkte var tidligere en tomannsbolig, men ble i 2005 ombygd til 4 små leiligheter, 
hvorav en leilighet er basen som boteamet benytter. Leilighetene er på cirka 30 m2 og alle har 
egen inngang. Leilighetene har blant annet sovealkove og komfyrvakt. Nærmeste nabo er et 
bofellesskap for tyngre funksjonshemmede. Det har så langt ikke vært noen nabokonflikter. 
Leiligheten vi besøkte var ubebodd. Utearealene var ikke noe særlig opparbeidet men dette skulle 
etter hvert oppgraderes. Det er 2 km til nærmeste butikk og bussavgang til Åsane sentrum 1 gang 
i timen. Beboerne har vært fornøyd med at boligene ligger litt usentralt til, da de unngår en del 
besøk. Ingen fellesareal for beboerne. Av de som flyttet inn i 2005 har kun en beboer flyttet ut. 
Noen av beboerne har vært ut og inn av fengsel men de har fått beholde boligene selv med lengre 
dommer. Før beboerne flyttet inn ble de kartlagt og de har vært en bevist tanke å ikke blande 
kjønn. Beboerne er menn. 
 
Mange av beboerne går på frivillig forvaltning og dette har fungert greitt.  Boteamet følger  ofte 
beboer i banken dagen før trygden kommer slik at de sikrer seg at husleie blir betalt. Mange 
beboere sliter økonomisk og har problemer med å få betalt husleien i tide. Interrim konto. Mange 
beboerne får sosialhjelp. 1 går på engasjement inntil videre. 
 
Nytt prosjekt – småhus Bergen: 
Gjennom sin erfaring med Prosjekt bostedsløse har Bergen kommune sett at de har noen få 
brukere som av forskjellige årsaker ikke kan forholde seg til ordinære nabolag. Bergen har derfor 
i lokal strategi vedtatt å etablere enkelte mindre boenheter i skjermede områder. Etter lang tid og i 
tett samarbeid med Bergen bolig og byfornyelse har det funnet frem til egnet tomt i Åsane. Dette 
prosjektet lå like i nærheten av basen og leiligheten vi besøkte. Prosjektet omfatter 3 
tomannsboliger for 5 beboere og hvorav en av leilighetene skal være base. Prosjektet blir 
ferdigstilt ved årsskifte 2007/2008. Når vi befarte tomten var kun grunnmuren satt opp.  
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Målsetningen med det nye boligprosjektet er blant annet at brukerne skal få en økt livskvalitet og 
stabilitet i sin livssituasjonen. Beboerne skal ha ordinære husleiekontrakter og de skal få bo i 
boligene så lenge de ønsker. 
Boligene som bygges er tilrettelagt ut fra de mange erfaringene kommunen har fra Prosjekt 
bostedsløs. Boligene skal ha en solid utforming (vedlikeholdsfritt), være liten og oversiktlig. 
Muligheter for sosial kontakt, samtidig som det gir muligheter for å skjerme seg fra andre. 
Universelt utformet og ha særlig høy brannsikkerhet.  
 
Sosialtjenesten i Åsane bydel, boteamet skal ha ansvaret for tjenesteytingen til de nye boligene, i 
denne forbindelse skal det ansattes to nye stillinger. 
 
Her er adresse og telefonnummer til leder for booppfølgingsenheten i Åsane bydel: 
 
 KjellMorten.Fjelstad@bergen.kommune.no  Mobil 99374678 
 
 
 
Laila Wam, Lier kommune referent Meland kl 9.45 – 10.15 
 
Dagsverket: 
 
Dagsverket er et lavterksel arbeidstilbud hvor rusavhengige kan møte opp om morgenen og får 
tildelt arbeidsoppgaver. De lønnes med 50,- pr. time og inntil 4 timer pr. dag. De som arbeider 
ved dagsverket trekkes ikke i trygd. Tiltaket er fleksibelt og ad hoc. 
 
Vi ble møtt av leder og nestleder ved dagsverket og hadde 1 ½ time hvor vi ble vist rundt og fikk 
innblikk i hva tiltaket består i. 
 
Tiltaket er et samarbeid mellom NAV Arbeid og Bergen kommune. 
 
Tilbudet er etter ”først til mølla prinsippet”. De ivrigste stiller gjerne opp inntil 3 timer før tiltaket 
starter. Det er inntil 15 plasser. 
 
Arbeidsdagen starter med registrering og felles oppmøte på et fellesrom. Her har de tilgang til pc, 
aviser og kan få seg en kopp kaffe. Her har en del et sosialt fellesskap. 
 
Utstyr for bruk den aktuelle dagen deles ut på morgenen og leveres inn igjen før de får oppgjør. 
Det gis opplæring kursing i bruk av ulike typer maskiner. F.eks motorsag. 
 
Aktuelle arbeidsoppgaver er. Vaskeri, fasadevask for f.eks borettslag, maling, 
vaktmestertjenester. I vaskeriet har de 5 arbeidsplasser hvor de vasker mopper og 
vasker/vedlikeholder arbeidstøy for Mesta. 
 
Det finnes en oversikt og et arkiv over hvem som har deltatt, kopi av kontrakter, arb.attester og 
oppmøtebekreftelser. I noen tilfeller benyttes dagsverket som referanse til jobb. Dagsverket har 
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eksistert siden 2004 og har så langt registrert 250 brukere. Noen få kommer videre ut i fast 
arbeid. 
 
 Dagsverket et ett av tiltakene til ALF – Senter for arbeidslivsforberedelse. Det arbeides også i 
forhold til personer med psykiske lidelser (VTA plasser) og arbeidstrening (arbeidsmarkedstiltak 
og arbeidstrening for personer på LAR) 
 
Målet for dagsverket er at langt kommende rusbrukere som uavhengig av rehabiliteringssituasjon 
og livssituasjon føler seg i stand til å påta seg reelt arbeid i et time for tine/dag for dag perspektiv. 
 
Lønnen som er kr 50,- pr. time og inntil 4 timer pr dag registreres som individstønad av NAV 
arbeid. Det må motiveres mye for veien videre og til varig tilrettelagt arbeid og eventuelt fast 
arbeid. Ved overgang til VTA plass må den enkelte også betale skatt. 
 
Viktige fokusområdet ved dagsverket: 

1 Lavterskel arbeidstilbud med høy grad av fleksibilitet 
2 Mulighet til å realisere seg som arbeidstaker her og nå – ikke noe langsiktig perspektiv 
3 Fokus på arbeid 
4 Arbeidet som tilbys må være nyttig og reelt 
5 Alle får prøvd ut sin arbeidskapasitet før de går videre til nye/andre tiltak 

 
Organisering: Leder og 3 arbeidsledere 
 
Oppsummering: 

1 Her og nå tankegang 
2 Kortsiktig; dag for dag, time for time 
3 Ingen innsøkning 
4 Inntil 4 timers dag 
5 Kontantbetaling 
6 Opptil 15 personer pr. dag – trenger tett oppfølging 
7 Eget lokale i Bergen sentrum 
8 Rapporterer ikke til sosialtjenesten uten fullmakt fra brukeren 

 
 
Hilde Kjølstad, Holmestrand kommune referent Meland kl 9.00 – 9.45 
 
Referat fra ”Sjølvbyggjarprosjektet” i Meland kommune, 
Kl. 09.00-09.45 – Solveig Å. Sandvik og Roar Hansen 
 
Ordfører Solbjørg Åmdal Sandvik ønsket oss velkommen til Meland kommune ved å gi oss en 
kort presentasjon av kommunen. Gjennom en bildeserie fikk vi informasjon om kommunens 
historie og dagens situasjon, samt utfordringer i forhold til å være en kommune i vekst. Meland 
kommune har på nåværende tidspunkt 6109 innbyggere. Ordføreren forteller at 
selvbyggerprosjektet er en del av en kommunal satsing fra 2000- 2001, der ideer gradvis har blitt 
til. Prosjektet ble startet i 2003. De har et ønske om å få prosjektet til å bli permanent forankret i 
kommunen innen 2008. 
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Prosjektleder Roar Hansen er sosialantropolog og har ledet prosjektet fra starten. Han forteller 
om selvbyggerprosjektet, som er et boligprosjekt for ungdom i Meland kommune. Prosjektet er et 
svar på lokale samfunnsutfordringer. Prosjektet er videre et tiltak i boligsosial handlingsplan, en 
konkretisering av politiske visjoner og ønske om at Meland kommune skal være ”et samfunn for 
alle”, der bolig er et viktig virkemiddel som må være på plass for å trives. Selvbyggerprosjektet 
er også et nasjonalt pilotprosjekt som skal søke nye veier for unge vanskeligstilte som skal inn på 
boligmarkedet.  
 
Lokale utfordringer: 

- kommunen har høy tilflytting 
- ung befolkning (ca. 40 % under 25 år) 
- presset kommuneøkonomi 
- økt antall personer med rusrelaterte vansker 
- generelt tøft boligmarked 

 
Målgruppe: 

- ungdommer mellom 18-35 år som har vanskeligheter med å etablere seg på boligmarkedet 
- ungdommene må være villig til egeninnsats for seg selv og andre 
- prosjektet er rettet både mot ordinær, generell ungdom og ungdom med spesielle sosiale 

problemer 
Målsettinger for prosjektet: 

- skape gode og nøkterne boliger til overkommelig pris 
- skape læringsarenaer for ungdom 
- utvikle, forbedre rehabiliteringstilbud, tjenestetilbud til målgruppen 
- utvikle, overføre kunnskap/ modeller til bruk i andre kommuner 

 
Metodikk i selvbyggerprosjektet: 

- generelt rettet tjenestetilbud til spesielle grupper (rus, psykiatri, kriminalitet) 
- rekruttering av ungdommer foregår i form av annonsering, intervju og matching av 

aktuelle ungdommer 
- en ide har tatt mange former i forhold til rekruttering av ungdommer, både når det gjelder 

hvem kan fungere sammen, god miljøterapi 
- ”selvbygging” = mestring, læring, samarbeid og utdanning  
 

Status: 
- prosjektet har ikke bare vært oppførelse av nybygg, men også renovering av aktuelle 

eksisterende boliger. 
- prosjektet hadde 12 boliger i planen, men vil ende opp med 17 boliger 
- 25 husstander har vært i prosjektet – fem har meldt seg ut, tre er permittert (pga rus og 

psykiatri), sju bor i bolig, fire bygger og seks er under oppstart nå i høst. 
- det at kommunen har stilt billige tomter til disposisjon har vært viktig 

 
Knarretun (et prosjekt): 

- var en kommunal utleiebolig til forfall 
- det ble ansatt en tømrer  
- boligen er totalt rehabilitert 
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- fire leiligheter 
- opprustet uteområde 
- leier til kostpris, de bor billig mot at de er med å vedlikeholder, husleie: 2800,-pr.mnd. 

 
Holme (et prosjekt): 

- fra råtomt til to selveier eneboliger 
- ca. 160 m2 
- en ledig tomt 

 
Moldekleiv (et prosjekt): 

- fire eneboliger, føres opp som kommunale utleieboliger for videresalg 
- modulbasert, tre byggetrinn, 40-93m2 
- utsalgspris 900.000-1.140.000 (Melandshus) 
- både eier og leier, forkjøpsrett til kostpris 
 -klausul på fem år, Meland kommune har forkjøpsrett 

 
 
 

MODELL (tenker HELHET) 
 

Bolig - Utdanning 
Arbeid – Nettverk 

 
 

Ordinær skole/arbeid – Tømrerlag- Lærebedrifter/praksis, aetat 
 
 

 
    Ordinære kommunale  Byggeplassen 
    Tjenester   

        - Treavdeling (lager moduler) 
 
       - Mekkeverksted 
         
       - Fritid (ofu= oppfølging for ungdom) 
 
Oppsummering: 

- kriminalitetsutviklingen 2001-2006 har hatt en stor nedgang 
- en stk selvbygger er en stor gevinst rent samfunnsøkonomisk 
- for å lykkes med prosjektet er det viktig å forankre det høyt nok, både politisk og 

administrativt, et godt samarbeid mellom politikere og administrasjon 
- viktig å bygge både folk og tjenester 
- et samfunn for alle, fra visjon til handling 
- viktig å ha et stort sett av virkemiddel, med fokus på inkludering og brukermedvirkning 

(betydningen av å føle seg inkludert) 
 
 



 15

Laila Wam, Lier kommune referent Meland kl 09.45 - 10.15                                                                                
                                                                                
”Eit samfunn for alle, frå politisk visjon til etablering av prosjekt” 
ved kommunepolitiker Sigurd Knudsen 
 
Sigurd Knudsen er komitéleder for helse og velferd. Han har vært sentral i utformingen av 
boligsosial handlingsplan. 
 
Kommunens visjon er ”Eit samfunn for alle”. 
Denne prosessen startet for 35 år siden. Man sluttet å sende barn med spesielle behov på 
institusjon. Alle skulle få tilbud i egen kommune uansett hvilken hjelp de trengte.  
 
Kommunen har mange eneboliger med høye priser. En stor andel av befolkningen er unge. På 
1990-tallet begynte man å tenke på ”Hvordan få ungdommen til å etablere seg i egen kommune”. 
En prosess var startet og boligsosial handlingsplan ble utarbeidet. 
 
En arbeidsgruppe på 4 politikere og 4-5 fra administrasjonen ble satt i gang. Politikerne kom fra 
flertallet i kommunestyret. Formannskapet var styringsgruppe. Stabil ledelse med samme 
rådmannen i hele perioden. Rådmann og ordfører ofte invitert på møter. Planen var godt forankret 
i ledelsen. Noe som har vært viktig for effektuering av tiltakene i planen. 
 
Boligsosial handlingsplan ble vedtatt for perioden 2003-2007. 
Planene har store visjoner og mye er realisert. 
 
Tiltak nr. 9 omhandler ”Sjølvbyggjarprosjektet”.  
Noen tanker bak: Ville det å ha eget forhold til bolig gjøre noe med den enkelte, ville man ta 
bedre vare på bolig og ikke ødelegge den, ville det redusere kriminalitet osv. 
Egeninnsats og selvbygging reduserer byggekostnadene.  
Deltakerne får gjennom planlegging og praktiske arbeid også kunnskap og arbeidserfaring. Noen 
har tatt fagbrev under byggingen. 
Prosjektmidler fra Husbanken og Sosialdirektoratet har vært avgjørende for å få det til 
økonomisk. 
Man benytter en teknisk pris og ikke markedspris. 
 
En annen drivkraft har vært tanken om at ”festen” på boligmarkedet må komme all til gode. 
Enkeltpersoner tjener opp sin egenkapital med egeninnsats. Dette utløser også andre gode 
effekter som selvbilde og lavere kriminalitet. 
 
Hele det kommunale tjenesteapparatet må samarbeide. For å bygge folk og tjenester er det en 
forutsetning med godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.  
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Rune Eidsheim, Holmestrand kommune referent Meland kl 10.30 – 11.00 
 
Om å bygge folk og tjenester ved Kommunalsjef Frode Wikne: 
 
Meland et samfunn for alle? 
I Meland kommune har en tatt høyde for å gi et ”rett tiltak for alle” Kommunen bestreber seg på å 
ikke sende folk ut av kommunen, men bygge opp tilbud rundt den enkelte. For å holde visjonen 
om ”et samfunn for alle” i live må en daglig stille seg spørsmålet: Bidrar våre tjenester, våre 
tjenesteytere til at alle opplever dette? 
 
Inkludering og brukermedvirkning- i praksis.   
 
Det er bred enighet om at opplevelse av medvirkning og inkludering er grunnleggende 
forutsetninger for oss alle ift å oppleve trivsel, bevare god helse etc. 
Hvor finner en i praksis ”spor” av disse begreper i Meland? 
Vi har her i kommunen et allergisk forhold til særomsorg, vi har en 30 år gammel historie hvor vi 
forsøker å sette fokus på enkelt individet, gjennom inkludering og brukermedvirkning, forsøke å 
sikre valgfrihet.  
 
Under reformen for psykisk utviklingshemmede hadde Meland kommune allerede gode tiltak for 
de enkelte. Organisering rundt omsorgshjem- sykehjem er uttradisjonell i den forstand at det 
settes fokus på valgfrihet vedrørende de enkelte tjenester. Man er bruker rettet. 
Viktig å være oppmerksom på hva man kaller de enkelte tiltak. Vi bruker ikke begreper som: 
HVPU bolig eller psykiatriboliger, vi kaller det kommunale boliger. Det er viktig og ikke putte 
folk i flokk, men dele opp, 
 
Utfordringer til tjenesteapparatet 
 
Skal en bygge et menneske betinger det at hele det kommunale apparatet samarbeider om de 
enkelte oppgaver. Alle etatsledere må gi noe av sine ressurser inn i ”byggplassen”. 
Tjenesteapparatet må tvinges inn i tenkeboksen, holdninger må formes og tendenser som Tuppen 
og lillemor må motvirkes. 
Når ”Ola” blir hentet ut av fengselet etter å ha sonet en dom for tyveri i den kommunale kafeen, 
så må vi tåle å se ham iført kommune jakka i den samme kafeen. Ola får en sjanse til å gjøre opp 
for seg og han har sagt ja til en jobb i regi av kommunen. Han har en plan for hvordan han skal 
mestre utfordringene fremover. Ola ønsker å bli som deg og meg, men må ha spesiell hjelp av 
folk som er gode på samhandling, og som er blitt ansatt til denne jobben på bakgrunn av sin evne 
til kreativitet, ikke bare formalkompetanse.. Gode individuelle planer og kontinuitet rundt en 
tverrfaglig ansvarsgruppe er helt avgjørende for et godt resultat. 
 
Kontinuerlig byggeprosjekt 
  
Vi skal bygge medarbeidere og tjenester kontinuerlig og det blir derfor viktig at alle er med under 
prosessen. Videre skal vi passe oss for at enkelte tjenester ikke blir fjernet eller at det oppstår 
pauser under prosessen. Prosjektene skal trigge oss og vi skal stadig finne oppgaver, tilpasse 
kartet etter terrenget” og ikke omvendt, 
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Vi skal skape mestrings- /læringsarenaer for deltakere og ansatte. Ha fokus på gode holdninger 
og ha et avklart syn på at endringer må foregå på både system og individnivå. 
 
 
 
Arnhild Gråsletten, Tønsberg kommune referent Meland kl 11.00 – 11.25 
 
”Sosialtenesta si rolle i bustadetablering og – oppfyljing” v/Hildegunn Hove, 
leiar sosialtenesta: 
 
Tildeling av kommunale utleieboliger.  
 
Formål: Sikre god og effektiv boligtildeling. 
 
Boligmasse  
64 pleie- og omsorgsboliger 
27 sosialboliger 
1 prestebolig 
2 avlastningsleiligheter 
4 innleide boliger som fremleies (skal avvikles da de oppleves for usikre for leietagerne) 
 
Boligsøknad/tildeling  
Sosialtjenesten:  

- Mottar søknad 
- Tildeler  
- Vedtar særvilkår etter Husleielovens § 11-2 der det er aktuelt 

Ved behov samarbeider Sosialtjenesten og Helsetjenesten om tildeling av leiligheter. 
 
Tekniske tjenester:  

- Ansvar for nøkler 
- Vedlikehold av boligmassen 
- Skriver husleiebok 

 
Lån og tilskudd 
Sosialtjenesten: 

- Startlån 
- Botilskudd til etablering 
- Økonomigjennomgang sammen med søker og bank; samarbeider om pakkeløsninger  
- Effektuerer vedtak til bank/økonomikontor, bruker Husbanksystemet start-sak  
- Saker behandles forløpende og raskt 

 
Egen husbankgruppe, bestående av teknisk sjef, sosialleder og økonomikonsulent. Gruppen 
avgjør lånesøknader. 
 
 På spørsmål fra salen, ble det opplyst at Meland kommune i perioden 2004-2007 har hatt vel 11 
mill. i startlån. Behovet varierer noe fra år til år. 
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Anne Margrethe Johnsen, Horten kommune referent Meland kl 12.30 – 13.00 
 
Sjølbyggarprosjektet sett i relasjon til politiets utfordringar i 
kriminalitetsbekjempelsen ved Lensmannen i Lindås og Meland, Einar Vatne: 
 
Meland er en unik kommune!  Selv om de står på Robak-lista til fylkesmannen, har de virkelig 
fått til mye.  Politikere og ansatte i kommunen er svært flinke til å samarbeide, og se 
sammenhenger.  Se over sektorgrensene, og justere og tilpasse slik at samarbeidet og 
samhandlingen blir optimal.  Ungdom med tilpassningsproblemer er et felles ansvar og en felles 
utfordring! 
 
Hvilke muligheter har en kriminell som kommer ut fra fengsel?  De oppsøker gjerne tidligere 
miljøer, venner og gamle vaner.  Vårt felles mål er å få disse inn i fellesskapet.  Kriminell 
ungdom har ofte manglet faste rammer, - noen som ”holder dem i øra”.   
 
Selvbyggerprosjektet i Meland er for ungdom – ikke bare for kriminell ungdom. 
 
Meland kommune har en visjon: ”Et samfunn for alle”, og dette er godt innarbeidet både i 
administrativ og politisk ledelse. 
 

- Målbare resultater, viser at selvbyggerprosjektet har blitt et unikt kriminalforebyggende 
tiltak.   

- Viser at visjonen blir tatt på alvor på alle nivåer. 
- Gir ungdom selvrespekt og selvtillit. 

 
I prosjektet får ungdommen arbeidsklær med Meland kommune på ryggen.  De spiser sammen 
med ansatte i rådhuskantina.  Dette er god integrering!  Her snakker vi god sammfunnsøkonomi. 
Meland kommune ser at dette er lønnsomt på sitt budsjett (å ha ungdommer i fengsel og gjennom 
hjelpeapparatet koster kommune og stat svært mye).  
 
I 1997 hadde 6 personer i Meland kommune ansvar for 40 straffesaker 
I 2005 er tallet sunket til 9 saker. 
 
På landsbasis har hvert 5. barn en utrykk oppvekst: 

 200.000 barn har foreldre som ruser seg. 
 100.000 barn bor med foreldre som utøver vold. 
 90.000 barn bor i hjem med foreldre med psykisk lidelser. 
 …barn har foreldre i fengsel. 

 
Dette er våre utfordringer. Selvbyggerprosjektet i Meland er et viktig tiltak til 
kriminalitetsbekjempelse. Barn og ungdom må prioriteres i alle ledd. Vi ser ikke på barn og 
ungdom som en utgiftspost, - men som en investering! 
 
Hjertesukk fra lensmannen: 
BLI FLINKERE PÅ SAMARBEID – SE UTOVER EGEN BÅS – DET GIR RESULTATER!! 
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Tron Sørum, Tønsberg kommune referent befaring i Meland, ”ByggePlassen” 
 
Synsfaring av ”Byggeplassen” 
 
”Byggeplassen” består av to haller hvor det lages moduler til hus, og spesielle grillbord, skilt o.a. 

 
Det utføres også annet arbeid som for eksempel vask av kommunens bilpark. 
Det er 15 brukere hver dag og to arbeidsledere. 
Av dette er det et tømrerlag. 
 
Alle kan være med å lage moduler, da det er laget maler slik at det kreves ingen forkunnskaper. 
 
Sammen med sosialtjenesten og kulturtjenesten bygges det opp tiltak for brukeren. 
Tiltaket hjelper også personer som av en eller annen grunn ikke har fått gjort ferdig fagbrev til 
tømrerfaget, til å ta dette. Årsaker kan være rus, psykiske problemer, kriminalitet o.a. 
Tiltaket låner også ut lokaler til omsorgsgrupper som tar seg av unge mennesker med psykiske 
lidelser og rusavhengige. Brukes også til kurs og seminarer. 
 
Prosjektet søkes nå videreført til også å omfatte et lavterskel tilbud til rusavhengige som er i et 
mer aktivt rusmisbruk. 
 
 
 
 
Bente Braathen Jensen, Horten kommune referent befaring i Meland, ”Moldekleiv” 
 
Synsfaring av Moldekleiv.  

Til slutt ble vi kjørt til et pågående byggeprosjekt på Moldekleiv. Det var fire eneboliger i 
tradisjonell vestlandsstil som ble oppført der. De skulle være innflyttingsklare til 1.november og 
alle så ut til å være i rute. De holdt nå på med isolering og husene var nærmest ferdig utvendig. 
Husene var bygd ved hjelp av modulene som ble produsert på "byggeplassen" som vi nettopp 
hadde besøkt. De var nokså like utvendig, men var litt forskjellige i størrelse og planløsning. 

 Boligene lå litt for seg selv i et skogholt, men allikevel sentralt i forhold til barnehage, skole og 
et boligfelt. Selvbyggerne hadde startet med å hogge ut skogen og var nå selvberget med ved de 
neste par årene! Dette hadde de startet med i desember 06. Selvbyggerne gjorde sin del av jobben 
på ettermiddager og helger. De skulle bygge modulene, sette opp kledning, isolere og sette opp 
panel. Dette fikk de opplæring i av et tømrerlag som jobbet på byggene på dagtid og 
arbeidslederne i prosjektet.  Det var også mulig for selvbyggerne å ta forskjellige kurs og fagbrev 
som tømrere i løpet av byggetiden.  

Selvbyggerne i dette prosjektet består av en familie med fire barn, en alenemor med ett barn, en 
alenefar med to barn og en enslig mann. De har gjort en kjempeinnsats allerede selv om en del 
gjenstår, og blir belønnet med et forholdsvis rimelig hus og sikkert en god følelse av å ha gjort 
det selv!  
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Her følger et par bilder fra turen. 
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