
 

 

 

 

 
 
 
 

En boligsosial studietur for et av kommunenettverkene i Region sør, Drammen.  



 

 

Innledning 

”På vei til egen bolig” var regjeringens strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Husbanken 
har i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud hatt koordineringsansvaret for gjennomføringen. 
Arbeidet omfattet blant annet å tilrettelegge og ha ansvaret for kommunenettverk. Nettverkene er en 
arena for kommunalt ansatte der læring og ideutveksling skjer.  

Faglig oppdatering er viktig. Som ledd i dette, besøkte nettverket fra deler av Buskerud Trondheim 
kommune og Stavne gård i juni 2007. Trondheim kommunes arbeid med bostedsløshet har flere 
elementer som er verdt en studie. Både arbeidet innen strategien ”På vei til egen bolig” og deres bruk 
av metoden ”Wrap around” var begrunnelse for studiereisen, der hovedfokus var målgruppen ’unge 
bostedsløse’. 

Dette referatet er oppsummering av de tiltakene og erfaringene vi ble kjent med i løpet av de to 
dagene. I den forbindelse rettes en takk til deltakerne på studieturen som påtok seg oppgaven med å 
skrive referatene.  
 
Drammen 02.2009, Birgit Huse, Husbanken Region sør.  

 

Program for Studiebesøk i Trondheim 10. – 12. juni 2008 

Onsdag 11. juni 
Kl 10.00 Felles orientering: 

• Orientering om et rusfritt botilbud, Bakklandet bo - og tjenestetilbud for ungdom under 30 år. 
• Orientering om botilbudet i Kongens gt 92  - botilbud for ungdom under 25 år med aktivt rusproblem. 
• Orientering om tilbudet Ungdomsbasen kan gi de yngste med et aktivt rusproblem.  

Kl 13.00 Befaring: 
• I Kongens gt 92, Bakklandet bo- og tjenestetilbud og Ungdomsbasen.   

Kl 19.00 Felles middag   
• Vertshuset Grenaderen.  

Torsdag 12 juni  
Besøk på Stavne gard. (www.stavne.no) 
09.00    Informasjon om Stavne Gard KF generelt 
10.00  Tiurprosjektet (wraparound modellen og det boligsosiale arbeidet) 
11.30   Lunsj  
12.15   Gjengangerprosjektet 
13.15   Omvisning på Stavne Gard KF.  
14.00   APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) 
15.00  Diskusjon/dilemma.  



 

 

Deltakere 
 
Navn:     E-post: 
Hege Hjørund    hege.hjorund@royken.kommune.no 
Wigdis Bakke    wigdis.bakke@royken.kommune.no 
Sveinlaug Eli Barstad    
Eli Julton    eli.julton@ovre-eiker.kommune.no 
Elsebritt Grasbekk   elsebritt.grasbekk@ovre-eiker.kommune.no 
Kine Anett Præsius-Kristiansen kine.kristiansen@modum.kommune.no 
Toril Bjølgerud Hæhre  toril.hehre@modum.kommune.no 
Lill-Kristin Englund   lill.englund@nav.no 
Trine Senderud   Trine.Senderud@nav.no 
Ole Nøst    ole.nost@kongsberg.kommune.no 
Baard Olsen    baard.olsen@kongsberg.kommune.no 
Anne Laukli    anne.laukli@drmk.no 
Magnhild Budal Pettersen  mbp@fmbu.no 
Birgit C Huse    birgit.huse@drmk.no 
Cathrine Nedberg   cathrine.nedberg@husbanken.no 
 
 
 

Referenter 
• Samlereferat fra begge dager: Baard Olsen, Kongsberg kommune 
 
• Orientering om et rusfritt botilbud. Bakklandet bo - og tjenestetilbud for ungdom under 30 år. 

Referent: Hege Gjørund 
 

• Orientering om botilbudet i Kongens gt. 92 - botilbud for ungdom under 25 år med aktivt 
rusproblem. Referent: Wigdis Bakke 

 
• Orientering om tilbudet Ungdomsbasen kan gi de yngste med et aktivt rusproblem.  

Referent: Sveinlaug Barstad 
 

• Befaring 
o Kongens gt 92. Referent: Eli Julton 
o Bakklandet bo- og tjenestetilbud. Referent: Elsebritt Grasbek 
o Ungdomsbasen. Referent: Kine Anett Præsius-Kristiansen 

 
 

• Torsdag 12. juni 
o Informasjon om Stavne Gard KF generelt. Referent: Toril Bjølgerud Hæhre 
o Tiurprosjektet (wraparound modellen og det boligsosiale arbeidet). Referent: Lill K 

Englund 
o Gjengangerprosjektet. Referent: Trine Senderud 
o Omvisning på Stavne Gard KF. Referent: Ole Nøst 
o APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet). Referent: Baard Olsen 
o Diskusjon/dilemma. Referent: Anne Laukli 



 
 
 

En oppsummering av studiereisen. V/ Baard Olsen, Kongsberg kommune. 
 

 
  
Trondheim kommune   
Innledende orientering  
(Kommunen - 162000 innbyggere+ 10000 studenter) 
Boenheten er lagt under Byutvikling siden 1993, men er i ferd med å bli lagt under Helse og velferdstjenesten 
Boenheten arbeider med tildeling (ikke vedtak). 
Rustiltak er plassert under Helse og velferd. 
Noen rustiltak er private men samordnet med kommunal drift og organisasjon. 
Tiltaksbasen - en byomfattende enhet. 
Stavne gård er et kommunalt foretak. 
 
4 bydeler med 4 NAV kontor og 4 helse-og velferdskontor 
Boligtildeling og flykningboligtildeling er tenkt inn i NAV. 
 
Skal ha fokus på rusmisbrukere? 
Hvilken bolighjelp? 
 Hadde prosjekt rundt 1990, deretter hybeltiltak, men avslutt på det nærmeste hospitspraksis 
 Bruker kommunale boliger (som oftest med oppfølgingsavtale) til rusmisbrukere. 
 Har 6 tiltak med fra 4 til 39 leiligheter. Har 5 småhus og skal etablere 5 nye. 
 Skal etablere kvinnetilbud med 6 leiligheter. 
 Har etabl. godt samarbeid med "arbeid". 

Har samarbeid med "Kongensgt. 92" (ideel organisasjon) og samarbeid med Kirken med 8 leiligheter 
for dem som har avsluttet behandling.  Har også  samarbeid med Kirkens bymisjon. 

 Totalt. 120 plasser  
 



Nytt tiltak på gang.  Maksimum 45 - for dem med lange ruskarrierer. 
Godt voksne personer.  Ikke aktuelle for omsorgsboliger. 
Noen fungerer ok i boliger i perioder, men trenger i andre perioder mer omsorg.  Skape verdighet! 
Nesten sykehjemsbemanning. Tenke høyt kvalifiserte personale, høy bemanning og mye aktivitet. 
Små tiltak koster mye.  Merk!  Trondheim har dårlig råd og står klar!  
Generelt: Spesielle hensyn mht jenter.  Egne kvinnetiltak 
 
Bakklandet bo og tjenestetilbud. 
Målgruppe: Ungdom 18 - 25.  Plass til 9.  Skal være rusfritt med diverse hjelpetiltak. 
Målsetting om å lykkes når de flytter inn i egen bolig eller inn i behandlingstilbud. 
For å klare å holde huset rusfritt har de en konsekvenspedagogisk filosofi. 
Holdningsstyrt, ja til ansvar for sine handlinger, nei til rus, vold og kriminalitet og kjennskap til konsekvenser. 
Brudd på nei holdning: 5 dagers bortvisning.  Vedvarende: Opphør av bo- og tjenesteavtalen. 
Brudd på nei til holdninger til vold og kriminalitet fører til umiddelbar utflytting og opphør av bo- og 
tjenesteavtalen. 
Mht vold så skjer bortvisningen (alt i alt relativt få - 2 stk i 2007) som oftest grunnet trusler mot personalet. 
De blir ikke kasta på gata uten at noen andre får beskjed/vet om dem. 
 
Sysselsetting:  Arbeid og kompetansesenteret (sysselsettingstiltak), Stavne gård m.fl. 
 
Målet: Får dem ut i egen bolig. 
Bakklandet er et kortvarig tilbud - inntil 1år. 
Bo- og tjenesteavtale - ikke boligavtale. Hva ønsker du hjelp til når du flytter inn hit? 
F.eks. botrening, fritidsaktiviteter(ukeplan), finne på noe istedenfor rus inkl hjelp til sysselsetting, 
måltider (rutiner og hjelp til middag - de er dårlige på å handle og å lage mat ...), 
samtaler, råd og veiledning, urinprøver (faste prøver 2 - ganger i uka pluss på mistanke) 
 
Betaler 3500,- i egenandel  - ikke husleie.  Hjemlet under 4a under Sosialtjenesteloven og ikke i Husleieloven.  
Det juridiske ligger under prosjekt Bostedsløse på nettet. 
Viktig å bruke riktig begrep. Ha klare linjer - jfr. rettsvern.  Dette er altså noe mer enn kun en bolig. 
Bo- og tjenestetilbud er noe mye mer enn hybelhus. Altså egen særavtale for hver enkelt. 
Krav: Frivillig å bo der: Må skrive under! Innholdet følges opp. 
Skal ha ansvarsgruppe, månedlig oppfølgingsmøte, allmøte hver 5 uke, arbeidsoppgaver m.m. 
6 stillinger fordelt på 9.  Alene på natt og i helgene. 
 
9 plasser - ca. 20 hver år. Gjennomsnittlig botid.:1/2 år før ut i annen permanent bolig. 
Noen følges opp i deres nye boliger av oppfølgingstjenesten. 
 
Personalet har nøkkel til rommene.  I følge HMS avtale går personalet inn på rommet hver dag. 
Dette har de altså skrevet under på. 
 
Rekruttering via Helse og velferd og av Oppfølgingstjenesten.  Som oftest har de historie fra barnevern.   (70% 
gutter - 30 % jenter) 
 

Kongensgt 92 - privat stiftelse 
(Info v/Olaf Pedersen - fagkoordinator) 
Startet opp i prosjekt Bostedsløse 2002.  Gammelt trehus.  Alder: 18  - 25 år. 
Å huse en aktiv gruppe som ruser seg, krever at det "må være noen der" - en base. 
Flytta 5 brukere gradvis inn.  Gruppa: Dobbeldiagnose.  Ikke ønske om å slutte med rus. 
Fleste har vært på Bakklandet. 
Bakgrunn:2001 - veldig mange døde av overdose.  Måtte ha et variert tilbud. 
Bor på tilnærmet ordinære boligkontrakter - 1 års varighet. 
Kun 1 ansatt på dagtid pluss 1 våken nattvakt. Ingen på tidlig kveld. 
Er knyttet opp til Sentrum kontaktsenter. (Har et senter i ryggen) Kombinert midler har ført til opprettelsen av 
nattvakt. 



Kommune gir tilskudd på 1,2 mill pr år.  Kommunen har tildelingsmyndighet.  4 bydeler pluss 
tildelingsmyndigheten vurderer hvem som skal inn. 
Benytter samme tildelingsavtalen som for de andre private tiltakene. 
 
Boligareal på 20 - 30 kvm. Egne nøkler og egen inngang. 
Individuelt tilrettelagt.  Hva ønskes av botilbudet og av hjelpeapparatet? 
Har mange medbeboere.  Husleieloven gjelder og må forholde seg til dette.  Fordeler og ulemper. 
(De er ikke alene - men utnytter hverandre/den sterkestes rett)  Ikke et behandlingstilbud. 
Vedr. salg av rusmidler og vold: Lett å ha oversikt og lite vold på huset. Har ikke sanksjoner mot rus.  De 
ønsker ikke å slutte å ruse seg. 
Miste av botilbud skyldes naboklage.  Har ikke trengt å kaste ut noen og har flyttet til institusjonen for de aller 
tyngste 
 
Hva gjør de på dagen?  Noen bruker Dagsverket (ligger under Stavne).  Møter kl.09 med arbeid til 13.30 for 
200,- som ikke trekkes fra sosialhjelp. Plass til 15!  Plenklipping, spyling mm.  Private kan bestille arbeid de vil 
ha utført.  
Betaler husleie!  Alle blir trekt av sosialtjenesten. 
Hva på sikt?  Dette er en ekstrem gruppe som ikke ønsker/ikke er motivert for å slutte og ruse seg. 
Beboerne bruker som oftest det de får tak av preparater. 
Botida i snitt: 1 år.  Noen har bodd i 3 år.  Noen venter på kollektivplass f.eks. Tyrili. 
 
Olaf bruker mye tid på å være tilstede i Kongens gt.  Prøver å finne på sosiale aktiviteter. 
Hvordan går det med beboerne?  Noen i kollektiv, noen potensielle LAR-brukere, noen har dødd og noen har 
"gått til" omsorgsboliger.. 
Betaler fra 4.500,- til 5.500,-.  Såpass høyt fordi slitasjen er så høy. 
Olaf er ikke alene.  Har ansvarsgruppe rundt brukere (ofte med foreldre) og fastlege. 
Jobber mye mot foreldre.  Utvikling av nettverk. 
 

Rapporter på Gericka. 
Noe oppfølging etter utflytting. Ikke opplevd trusler selv, men syns det kan være vanskelig å gå inn i 
leilighetene. Ikke pålagt å gå inn, men faglig, etisk og moralsk vurdering. 
 
Lagd retningslinjer mellom tiltakene og politiet.  Personer fra politiet er knyttet opp til de ulike tiltak. Olaf 
bruker mer sine uformelle kontakter i politiet. Olaf er "ikke politi" og ønsker heller ikke denne rollen. 
Mange dilemmaer.  Trenger dette tilbudet også. 
 

Ungdomsbasen 
Kommunal enhet.  Jobber med ungdommer som kan ha veldig mange ulike problemer. Alder: 13 - 25 år.   
Tidligere (90-tallet) mer rusmisbrukere og eldre. Politisk prioritering: forebygging mot yngre. 
Ungdomsbasen - en enhet i kommunen - forsettelse fra Utekontaktet og ungdomsklubb. 
Ta vare på tradisjon og utvikle. Jobbe på mange ulike måter. 
Målsetting: Byomfattende tiltak. Fokus på ungdommer som oppholder seg mye i sentrum. 
17 årsverk hvorav 2 er knyttet til ungdomspakken Østbyen (prosjektpakke)  
Faglig sammensetning: Sosialfaglig (barnevern, sosionomer m.fl.) 
En del innvandrerungdom  
Ulike problematikk. familie, skole, jobb, rus, fysisk - psykisk helse, kropp - seksualitet og grenser. 
Kontakten med ungdommene er frivillig 
Prinsipper: Oppdatert (hva rører seg i ungdomsmiljøene),  
  Tid (tid til å bygge relasjoner til enkeltpersoner, mulighetene for å tenke langsiktig),   
  Mangfold  
  Ressurser 
  Frivillighet 
  Taushetsplikt 
  Inkluderende 
(Har ingen sanksjoner, har ingen boligtiltak) 



Avviser ingen men henviser i tilfelle videre. 
 

Arenaer og arbeidsmåter: 
Oppsøkende, Trondheim Torg er sentralt. 60% av ungdommene treffes der. Arbeiderne på ungdomsbasen er 
kjent blant ungdommene.  Tilstedeværelse. Info om tilbudene. Konkret hjelp. 
Treffstedet. Oppe fra kl.16 til 20 tre dager i uka.  Godt og trygt sosialt miljø med f.eks. middag.   
Miljøarbeid. Alderspredning 15 til 19 år 
Rådgivningsbasen. Aldersgruppe 13 - 25 år. Praktisk og personlig hjelp. Samtaler.  Graviditetstester. Div 
søknadsskjema mm. Merk! Dette er tillegg til Helsestasjon for ungdom i bydelene. 
Aktiviteter (Gratis tilbud som klatring, fotball, volleyball, ski, biljard, overnatting, klassisk friluftsliv.  Bruker 
aktiviteter målrettet.  Mestringsopplevelser, positiv opplevelse, læring og inspirasjon. Bevisstgjøring. 
Future Fortsettelse av Stopp dop ikke dansinga.  Ungdom som selv er en del av miljøet er de meningsbærende. 
Har tilbud til flerkulturelle jenter 
Hjemmeside på nett www.ungdomsbasen.no 
  

Prosjekter og tiltak   
 
Noen tall:  11000 kontakter i 2007. 
  372 navngitte med 36% nye 
  Økende tall til Rådgivningstjenesten. 
 
Ønsker å si at de arbeider mye med ungdom som oppholder seg mye i byen/sentrum. 
Ønsker ikke å si at de arbeider med ungdommer med de og de problemene) 
 
 
Hva med samarbeid mellom barnevern og Ungdomsbasen? 
Er inne i et konkret samarbeid med barnevernet - f.eks, i forbindelse med etterlysning. 
Men utgangspunktet er frivillighet og hvor ungdommene kan være litt løsrevet. 
Ungdomsbasen skulle gjerne blitt brukt mer og hatt mer kontakt med barnevernet. 
Ungdomsbasen har kommet opp i saker (11 i 2007) hvor de meldte til barnevernet.  Også kontakt med 
fylkesmannen. 
 
Vi treffer mange av ungdommene som har "et forhold til rus".  Starter Hasjavvenningskurs for 18 - 25 år - jfr. 
Kristiansand og Stavanger. 
 
Hva med problematikk knyttet til de yngste brukerne som kommer i kontakt med eldre "erfarne" brukere?  Har 
ikke vært noe stort problem.  Blir skjermet.  
 
 

Befaring på Ungdomsbasen 
Befaring på Bakklandet bo- og tjenestetilbudet 
På mange måter et bokollektiv for enslige. 
Lederen er underlagt enhetsleder Rusbotiltak. 
Den samme ordningen med avtale med grunnlag i Sosialtjenesteloven og ikke Husleieloven, gjelder for deler av 
et tiltak i Osloveien. 
Denne ordningen fører til at beboerne ikke får bostøtte, er er en dyrere ordning også for kommunen 
sammenlignet med avtaler basert på husleielov.  I realiteten en politisk, administrativ og faglig  prioritering. 
Meget godt faglig drevet som gir mulighet til å støtte beboerne på en konstruktiv måte gjennom arbeidet basert 
på konsekvenspedagogisk tankegang og ideologi. 
 
 



Informasjon om Stavne Gård KF generelt 
Verdenstreet. "Jeg vet en ask som heter Yggdrasil, et tre overøst med hvit-aur; fra den kommer dugg som faller i 
dalene, den står alltid grønn over Urds brønn." 
 
Kjetil  Røtterheim, nestleder på Stavne 
Jon Kinnestrand 
Mona Eilertsen 
Jannicke 
Se årsrapport fra 07! 
 
Presentasjonen av organisasjonsmodell.   
Historikk: Tidligere en herregård fra seinmiddelalder. Sannsynligvis fra stavnen på en båt. 
Stavne har vært forbundet med noe stigma.  Tidlig 1900-tall: Tvangsskolen på Stavne - før 1950. 
Fram til 1984 Osloveien skole, når elevene okkuperte ene huset.  Alle ble flyttet ut. 
 
"Nye" Stavne fra 1986 
Opprettet som et tiltak mellom kommunen og Arbeidskraftmyndigheten (A-etat) 
Målgruppe: Sosial yrkeshemma(rus, kriminell, avvik)  - ATG fram til 1999. 
50 tiltaksplasser.  Mye arbeidstreningsgrupper.  Arbeidets art: mye skadebegrensing. 
 
Fra tidlig 90-tall.: Samarbeid med Mølla kompetansesenter 
Tanker om å bruke næringslivet. 
Jenter i jobb til "Unge mødre".  Nye målgrupper. 
 
Fått midler fra staten til å utvikle prosjekter for målgruppen 
Sammensatte psykososiale problem - lite folk med diagnoser 
I dag: 70 ansatte og godt over 600 personer i tiltakssystemet. 
På bakgrunn av "Tiltaksplan mot fattigdom" m.fl. har antall personer blitt doblet. 
 
Visjonen henter fra norrøn mytologi. 
URD - Utvikling - realisering - drømmer 
 
Stavne Gård er et kommunalt foretak. 
Tiltaksarrangør for NAV (arbeidsmarkedsbedrifter) - nye krav fra slutten av 90-tallet - måtte organisere som 
aksjeselskap eller foretak.  Har driftsmidler bl.a. fra Arbeids og velferdsdir og kommunen.  Ansatte er ansatt i 
kommunen på kommunale vilkår. 
 
Overordna mål: Få folk ut i arbeid! 
Ofte preget av kaotiske forhold (gjennomgående øk, boforhold, psyk hele, rus, lese- og skrivevansker) når de 
kommer inn.  Må se på hele livssituasjonen 
Kartlegge (intervjuskjema ulike livsområder. Hva er situasjon ?  Hva skal til for å løfte? 
 
Egne sosialkonsulenter fra kommunen jobber på Stavne 
Fleste har individstønad fra NAV  
Kommunene betaler 130,- opp på individstønad.  Drøye 9000,- , som de klarer seg på..Få har ekstra 
 sosialstønad.  Bra ordning.  Tar mye tid og stigmatiserende. 
Har forskuttert Kvalifiseringsstønad.  De fleste vil ha denne stønaden framover. 
Arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad vil være de to formene for ytelser som vil overta. 
 
Nøkkeltall: 70 årsverk - ca 1/3 er engasjert i prosjekter. 
6 ansatte jobber bare mot fengsel.  Rushabiliteringstiltak inne i fengsel. 
2 ansatte arbeider  i fengsel - Gjengangerprosjekt. 
Arbeidstilrettelegging - Arbeid med bistand 
 
Stavne er organisert på 9 ulike steder f.eks. med Dagsverket - 15 dagtilbudsplasser 
 
3 hovedområder: Arbeidsmarkedstiltak 



  Sosialfaglig oppfølging 
  Rusrehabilitering (omtrent 200 plasser har rusproblematikk) 
 
Stavne gård: Produksjonsenheter - interne enheter (små bedrifter) 
  Arbeidsmarkedstiltak. Praksis i ordinære bedrifter 
     AB - Arbeid med bistand - 100 
     APS - Arbeidspraksis skjærmet 
     VTA 

Ut i ordinære plasser - APS : Drømmefabrikken - kurs i karriereplanlegging 
Andre tiltak:  Brygga integreringstiltak for personer som ved endt rusbehandling vil etablere seg i   
  Trondheim. 
  Tiltak for unge mødre (i ferd med å avvikle, Helse og velfreds skal ta over). 
  Sosialavdeling. 
  Startavdeling "Røyker hasj og har ADHD".  For dem som trenger mykere start enn det   
   tiltakene fra NAV gir mulighet for.  Går på sosialhjelp 
 
Virkemidler i arbeidet:  Komme hit og trives. 
   Arbeidstrening/praksis 
   Tett og individuell oppfølgingsavtale  
   Kurs og kvalifiseringsstønad 
   Fokus på fritid og fritidsaktiviteter 
   Ressurs og løsningsfokusert møte med deltakeren 
 
Deltakere: Gjennomsnitt 29 år.  Tidligere langt yngre. Har forsatt en god del av de     
 "unge rabiate" 
 Unge voksne med psykososial problematikk  
 Ikke lov til å være rusa på Stavne. Ellers få sanksjoner. 
 
Har statistikk på hva som er hovedgrunnen til inntak- se på årsrapport.  
(Psykisk hele 64%, økonomi 53%, rus osv..........) 
194 deltakere avsluttet i samråd med Stavne Gård. 
Meget god måloppnåelse: Får vi halvparten over på ordinære tiltak/sysselsetting. 
Slipper "ingen" men hjelpes over til andre tiltaksarrangør 
 
NAV rekrutterer inn.  Eneste inntakssøkende. Skal ha en henvisning. 
Hvor lenge?  Kan være lenge - kan være kort.  Tiltakskjede 
 
 

Tiurprosjektet - Tiltak for unge misbrukere 
Jannicke, Jon og Mona 
 
Prosjektet kom i stand grunnet bekymring.  Fikk ikke tak i gruppen!  Hvor var de? Levde hasardiøst.  Prosjekt 
for å fange denne gruppen opp. 
Målgruppa: Ungdom i aldersgruppen  17-25 år med risikoatferd, rus, psyksisk helse, kriminalitet og som ikke 
vil forplikte seg.  Alle deltakerne er sosialhjelpsmottakere. 
Negative beskrivelser men kan mye i relasjon til kriminalitet og rus. 
Mandat: Finn og nå målgruppe!  Jobb nettverk!  Avdekk systemsvikt!  Trigge taushetsplikt! 
Trenger nye verktøy for å nå målgruppa!  Studietur til Toronto: Wrap around. 
 

Wrap around 
Bygger på gammelt sett å leve.  Institusjoner (kirke-skole) var mer involvert i menneskenes liv. 
Ungdommene kommer med masse problem.  De får velge folk - et team å ha rundt seg som  
grunnmodell! 



Mobilisering;  Hva er målet?  Behovet?  Hvor er det du vil?  Hva er drømmer?  Hva kan du?    
  Styrker? Mestringserfaringer?  Kartlegging av nettverk.  
  Gjelder å mobilisere nettverket.  Prøver å ha et så stort privat nettverk som mulig. 
Planlegging; Kalles inn til møte - komme til mitt møte.  Løsningsfokuserte, styrkebaserte og  målrettet.   
  Ungdommen har bestemt målene.  Knytt målene til styrkene! 
  Skal munne ut i en detaljert handlingsplan og hvilke små mål/hva skal vi ha gjort til neste gang.  
  Hvem skal gjøre hva når?  Ungdommene defineres sine problem knyttet til bolig, aktiviteter og  
  nettverk og sjelden eller aldri til rus. 
  Ungdommen definerer hva som skal gjøres når det er krise, og hva som er krise.   
  Lages en kriseplan og her kommer de ofte inn på rus og hva som ønskes gjort 
  Taushetsplikten oppheves. 
  Egentlig en IP. 
Gjennomføring: Planen gjennomføres.  Koordinator ser til at dette blir gjort. Feire suksesser. Nettverket deltar i 
feiring. 
Avslutning: Forbereder avslutningsfasen.  Har ikke veldig mye erfaring med dette.  Styrking av personen og  
  nettverket. 
 
Har utviklet og "stjålet" skjema/kartleggingsmateriell/"kort" vedr.livsområder.  "Liv og helse" prioriteres først. 
Tiurmodellen er mye mer enn grunnmodellen og det å være koordinator.  
 
6 ungdommer på hver av de tre ansatte.  Helse og velferd m.fl. henviser. 
Rykker ut og oppsøker ungdommen og presenterer modellen.  Skape relasjoner og trygghet på hva det går ut på 
og at "du" er sjefen.  Du skal få hjelp til det du vil ha hjelp til. 
(Hjelpeapparatet har oftest fokus på rus). 
Ofte lang prosess på relasjonsbygging.  Koordinatoren er en ressursperson for ungdommen og deltar i 
nettverket.  Møter ledes av en av de andre ansatte. 
Er tilgjengelig 24 - 7.  Blir ikke nedringt.  Unge narkomane er ikke interessert i kontakt under rus. 
70% er etter kontortid. Rykkes sjelden ut på kveldstid, bruker telefonen eller bruker nettverk. 
Ressursteammøtene holdes ettermiddag og kveld.   
Skriver ingen inn i prosjektet og kan derfor ikke skrives ut. 
 
Relasjon - hva er det ??? 
Vi gjør ting sammen.  Fokus på de positive tingene.  Skattejakttur.  Rams opp det positive.  
Hjelpeapparatet har fokus på det negative/på elendigheten. ("Jeg vet ditt eget beste..") 
 
Finn ønsket og drømmen for eget liv! 
De tørr som oftest ikke å ha en drømmer.  (Eksempel på ei jente som brukte over 1 år på å definere en drøm 
m/fortsettelse - maskot i Porto). 
Blir noe viktig nok, så begynner vedkommende å rydde noe i eget liv. 
Økonomi:  "Hver ungdom" har 50000,-  (omdefinerte sosialhjelpsmidler fra Rådhuset) utover sosialhjelpa med 
vanlige satser, til ulike aktiviteter/tiltak 
 
Vi lytter med øret i den verktøykassen vi har.......... 
Hele gruppa har vært preget av boligproblematikk.  Gruppa flytter ofte, blir kasta ut. 
Ser vi et problem så prøver vi å ta tak i det. 
 
Delprosjekt: Forsterka botilbud.   
Et boligsosialt prosjekt.  Gikk ut for å skaffe boligeiere - noen interesserte.  Hvor finne den beste leilighet for 
den enkelte. 
Oppgaven/oppfølging fra huseiere: f.eks. vekke ungdommen hver dag, støtte til å handle inn, ta inn posten, sette 
grenser osv. 
Vanlige husleiekontrakt pluss kontrakt (individuelle avtaler) - i realiteten en høyere husleie på 2000,-.  Huseiere 
får info sammen med ungdommen hva den enkelte sliter med. 1 mnd gjensidig oppsigelse for alle tre parter.  
Har vært en genial måte for å få ungdommene til å bo over lengre tid. 
Huseiere invitert på fellesmøte. De ville gått inn på ordningen igjen. Huseierne tok vare på dem og ga dem 
mulighet til å bo i et vanlig fellesskap. Dette er en riktig måte å huse gruppa på.   
Tenke kreativt og bruke nettverket.  Finne de riktige personene - "ikke sosionomene".  Da funker det best. 



Husbanken er med på å finansiere det ekstra husleietillegget.  
Har hatt 7 i forsterka botilbud. per i dag 4. 

Forts Wrap-modellen 
Har blitt kurset i Toronto og er godkjent til å kjøre modellen.  Er definert "praktikere". 
Driver videreutdanning for sertifisering og for å bli trenere. 
Sjekk på nettet for mer informasjon om modellen.  Ennå lite forskning. 
Wrap around-modellen er i utgangspunktet tenkt til "20%`n" og ikke til tunge rusbrukere. 
Miljøet i Trondheim er det eneste i Europa. 
Modellen er en prosess.  Klarer ungdommen å bli rusfrie er det en kjempebonus. 
Modellen er "knallgod"  Brukerne eier prosessen, men kunne tenke seg en litt lettere målgruppe. 
Kunne tenkt oss en annen gruppe: "De som står i fare for... og ikke værstingene." 
 
Har hatt ca 100 planleggingsmøter.  Kun svært få som ikke har møtt. 
(Utgangspunkt for studieturen: Relatert til det boligsosiale arbeidet ) 

Gjengangerprosjektet 
Ståle Fallrø - ansatt på Stavne 
Arne Kvithammer - ansatt på Stavne + i Politiet! 
Begge kjenner målgruppen godt og var med i forprosjektet. 
Intervju av aktuelle brukere/deltakere:  Ønske om bolig var prioritet 1. 
 
Om prosjektet: Skal komme i tillegg til det eksisterende hjelpeapparatet og gi tettere individuell oppfølging! 
Samarbeid mellom kommunen og politikammer samt statlig støtte. 
Definisjon på gjengangere: Bor ikke i egen bolig, men ofte i kommunal leilighet, hybelhus eller  hos kjente.   
"Tunge" folk i prosjektet med mange dommer gjennom mange år. 
 
Fleste har kommet selv og er slitne - 40 år pluss minus.  Sjelden/ikke yngre. 
Arne og Ståle er med i rusprosjektet - en modul i fengselet - en kontraktsavdeling. 
Har ei styringsgruppe. 
Hovemålsetting - se presentasjonen, 
Utvelgelse av kandidater: 
 Egen motivering 
 Har tidligere perioder med fravær fra kriminalitet! Meget viktig!! 
 Har et nettverk utenfor det kriminelle miljøet.  Krever ansvarsgruppe! 
 Yrke/arbeidserfaring 
 Fritidsaktiviteter 
 Egnet bolig  
Jobber tett opp mot boligenheten. 
Vil gjerne ha dem på "Veiskillet" hvor det er oppfølging.  Veiskillet er et meget   bra tilbud.   
Rusmidler  
Ønsker at deltakere har startet med rehabilitering i forhold til rusavhengighet. 
Deltakere i gjengangerprosjektet må si sg villige til frivillig å gå med på rusmiddelkontroll. 
Samarbeidspartnere Stavne gård, Trondheim fengsel med mange fler. 
 
Hvorfor velge prosjektet? 
 Vi kan tilby tett og helhetlig oppfølging for den enkelte. 
 Tilgjengelig. 
 Drive oppsøkende virksomhet både kveld og helg. 
 Vi skal i samarbeid med deltaker legge til rette for fritidsaktiviteter etter ønske og behov. 
 
Viktig: Ståle og Arne bygger relasjon og nettverk! 
De får henvendelser fra andre utenfor prosjektet. 
6 brukere i prosjektet i dag og ønsker det videreført.  Har gode tall 
Har gjort kostnadsberegning for enkelte i prosjektet og kan vise til store besparelser. 
Følger opp i bolig og "holder i hånda overalt". 
Hva må gjøres for at de skal klare å bo i sine egne leiligheter? 



 
Trondheim politikammer har et eget oppfølgings-/gjengangerprosjekt med omtrent 60 personer. 
Mye vinningskriminalitet.  Ofte med lærevansker og ADHD. 
 
Omvisning på Stavne KF 
Rebygg - 2% av det totale rivningsmassen i Trondheim omsettes av Rebygg 
Henter fra hus som skal restaurers/rives og selger videre. 
Snekkerverksted 
Jenteavdeling med søm og design (10 plasser med 2 arbeidsledere) 
Understellsverksted 
Skal muligens begynne å produsere "klimablokka" 
Stavne har et budsjett på 40 mill. Inntekt på 10% av salg.  Men salg er underordnet.  Deltakerne er 
førsteprioritet. 
 

APS arbeidsplass i skjermet virksomhet 
Stig Rune Klungsett 
Høy trivsel blant de ansatte som blir værende. Både ansatte og deltakere. 
Utfordring med den sterke veksten.  Kvalitet og kvantitet. 
 
Fikk eksemplifisert en hverdagshistorie fra deltakergruppa ."Frode" som 
har havna ut på igjen.  Sannsynligvis blir han skrevet ut, men kan søkes inn gjennom NAV igjen. 
 
APS tilbyr aktivitet, som er faktor 1 i forbindelse med endringsarbeid. 
 
Kartlegge yrkeshemming og den enkeltes muligheter.  Helhetlig tilnærming.  Bruker apparatet rundt. 
30 plasser på APS med 11 arbeidsledere. 
Personalgruppa med sosial-og yrkesfaglig bakgrunn. 
Varighet.  "Får 10 mnd fra NAV". Kan søke 10 nye; 
  Fase 1: grunnleggende kartlegging oppmøte og rus. 
  Fase 2: mer ren arbeidsfase 
  Neste steg: Arbeid med bistand - inntil 3 år. 
 
Viktig at AB står klart slik at en slipper venteliste. 
 
For stor grad av tilrettelegging er ikke positivt.  Gjøre den enkelte istand til egenmestring. 
Avhengig av reelle oppdrag - ikke lissom oppdrag. 
Snekkeren har funnet en nisje med etterspurte produkter. 
Rebygg har problemer i stille perioder.  Deltakerne går lei med bare lagerarbeid. 
Brukerundersøkelse: Høy tilfredshet. 
På Startavdelinga: Hovedpri at folk kommer på jobb dagen derpå.. 
Hva med aktiviteter på fritid? 
I varierende grad.  Har fotball lag, har hatt avtale med treningsinstitutt, årstidsavhengige aktiviteter (ski, fiske 
m.fl.)  
 
Handler om i stor grad å forhindre feilvalg 
Har vært for lite fokus på lese- og skriveproblematikk. I attføringssegmentet har over 40% lese-og 
skrivevansker.  I fengsel over 80%.  Anbefaler å kjøre intensentive kurs. Læringsnettverket - Rune Kvarme. 
Arbeidsdag så normalt som mulig - fra kl.8 til kl.15.  Kortere 1 dag i uka. 
Rus og vold/krim vil vi ikke ha noe av. 
I snitt utbetalt ca. 9000,- per mnd (sosialstønad med tillegg fra Stavne for fullt oppmøte). 
Avrunding 
Oppsummering/tilbakemeldinger  
 
Trondheim 12.juni 2008 
 
Baard Olsen, Kongsberg kommune 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAKKLANDET BO- OG TJENESTETILBUD 
Besøksadresse: Øvre Bakklandet 52, 
7004 Trondheim  
Tlf. 72 54 60 70  
       
Bakklandet bo- og tjenestetilbud er med sine 9 hybler et rusfritt og midlertidig botilbud for ungdom 
mellom 18 og 25 år, i påvente av annen bolig eller behandlingsplass. 
Bakklandet bo- og tjenestetilbud skal være et trygt og forutsigbart hjem for de som bor der.   
Derfor er det tre klare holdninger som gjelder 
# Nei til rus 
# Nei til vold 
# Nei til kriminalitet 
 
Tilbud ved huset: 
Målet med oppholdet er at ungdommen skal få hjelp til å finne eget husvære og/eller bli motivert for 
behandling. De ansatte hjelper til med å finne sysselsetting, jobb, skole eller lignende. Det er 
ansvarsgrupper rundt hver enkelt beboer. 
Botrening, samtaler, råd og veiledning er også en del av hverdagen. 
 
Aktiviteter: 
# Botiltaket har medlemskap ved treningssenter 
# Biljard og bordtennis på huset 
# Tilbud om kino eller bowling i helgene 
# Turer i marka eller ved sjøen 
 
Måltider: 
# Middag serveres alle dager 
# Mandag – fredag serveres også frokost 
 
Tiltaket er et bo- og tjenestetilbud, og noe mer enn et vanlig hybelhus.  Tjenesten tildeles etter § 4a i 
Lov om sosiale tjenester. Beboerne betaler ikke husleie, men en egenandel. Det er HMS-runder hver 
dag. Alle har sin egen nøkkel. 



Stedet ligger sentralt, samtidig landlig, stor gammel bygning med god plass og grønne vekster rundt. 
Vi ble møtt av hyggelig personale som viste oss rundt og informerte om tjenestetilbudet.  Vi hilste 
også på noen beboere. 
Takk til Bakklandet bo- og tjenestetilbud for at vi fikk komme, og takk til Cathrine og Birgit i 
Husbanken som inviterte oss på studiebesøk i Trondheim.  

Sosialtjenesten i Øvre Eiker, 9. juli -08     
Elsebritt Grasbekk  
tjenesteleder 

 
 
 
 
 
 

Botiltak: Kongens gt. 92 (11. juni 2008) 
 
Orienteringen om botiltaket i Kongensgt. 92 ble gitt av fagkoordinator Arne Olav Pedersen, som 
har vært ansatt som leder av botiltaket siden oppstart. 
 
Botiltaket ble etablert juni 2003 i forbindelse med ”prosjekt bostedsløs”, og er et 
samarbeidsprosjekt mellom Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse og Trondheim kommune. 
Foranledningen var at det i 2001 ble registrert mange overdose dødsfall i Trondheim, og det ble 
besluttet at det måtte etableres et mer differensiert tilbud til rusmisbrukerne. Det er nå inngått 
driftsavtale mellom Kong CarlJohans Arbeidsstiftelse og Trondheim kommune om driften av 
Kongens gt. 92. 
  
Botiltaket som består av fem små selvstendige boenheter er i en gammel bygård og ligger midt i 
sentrum i et boligområde. Boenhetene er ett roms leiligheter på ca 20-25 m², med stue, soverom, 
kjøkken, bad og egen inngangsdør med lås. Èn av leilighetene er ombygd til personalbase, og er 
plassert like ved inngangen til huset, noe som gir personalet god oversikt over beboerne og evet. 
gjester som kommer og går. 
 
Nabolaget består av boliger som for det meste leies ut til studenter, men det bor også familier rett ved. 
 
Boligtiltaket er rettet mot de aller vanskeligst stilte ungdommene i alderen 18-25 år med rus- og 
psykiske problemer. Dette er ”tunge” rusmisbrukere som ikke har ønske om å slutte å ruse seg, og som 
har omfattende problemer.  Gjennomsnittlig botid er 1 år, men enkelte har bodd der i 3 år. Noen bor 
der i påvente av behandlingsplass. 
 
Kjennetegn ved gruppa er at de har store problemer med å forholde seg til ordinære husordensregler og 
de klarer ikke å sette grenser overfor besøkende, noe 
som lett medfører husbråk og tap av bolig. En del har også store vansker med å følge opp og forholde 
seg til avtaler. Konsekvensene blir lett at de ikke klarer å nyttiggjøre seg hjelpeapparatet og dets tilbud. 
Hovedmålsettingen med tiltaket er å gi målgruppa et botilbud der forholdene legges til rette for at de 
skal kunne beholde boligen over tid. 
 



Botiltaket er hjemlet etter husleieloven og det benyttes tidsbestemt leiekontrakter for 1 år ad gangen. 
Boligene klausuleres etter husleielovens § 11.2. Husleien ligger på ca kr. 4 500 – kr. 5 500,- pr. mnd.; 
inkluderer kabeltv, strøm, trappevask, og trekkes rett fra trygden. Husleien er relativt høy og er satt ut 
fra at behovet for vedlikehold og oppussing er høyere enn normalt for utleieboliger. Det er stadig 
reparasjoner som følge av herværk, innredningen knuses, vannskader, hundehold osv.  
 
Husbanken ga 50 – 60 % i tilskudd til ”prosjekt bostedløshet” og tilskuddsavtalen gir kommunen 
tildelingsrett til boligene. Det er et tildelingsteam i Trondheim kommune som foretar tildelingen av 
boliger. Tildelingsteamet samarbeider med botiltaket slik at boligen tildeles rett person og at det ses i 
sammenheng med de andre som bor der for å få til en best mulig ”match”. Fagkoordinators erfaring er 
at det ofte blir problemer og uoverensstemmelser mellom beboerne hvis det bor mer enn 2 jenter i et 
tiltak. Fordelingen i dag er at jentene er i mindretall. Ofte trenger jentene tettere oppfølging og har 
andre behov enn guttene. De er generelt mer ødelagt av det livet de har ført enn guttene. 
 
Det var ved oppstart tre årsverk knyttet til botiltaket, og bemanningen er nå 1 person på dagvakt (leder 
for botiltaket) og 1 person på natt (våken). Det samarbeides med Sentrum kontaktsenter som ligger rett 
ved, blant annet bistår de hverandre på natt og deler på nattevaktsressursen. Kongensgt. 92 driftes for 
1,2 mill/år. 
 
 
 
Tjenestetilbudet 
I Kongensgt. 92 er det få husregler. Det er ingen sanksjoner knyttet til rusmisbruk i boligen. Det er lov 
å ruse seg, beboerne blir ikke kastet ut dersom dette skjer. Det er imidlertid ikke lov med salg av 
rusmidler og utøvelse av vold. Erfaringen er at det ikke er registrert voldsbruk overfor ansatte i 
botiltaket. Folk i miljøet gjør opp seg imellom, men dette er i så fall en politisak. Ved fare for liv og 
helse må fagkoordinator/personalet gripe inn. Naboklager kan i verste fall medføre at man mister 
botilbudet. Erfaringene så langt har vært at beboeren enten har flyttet ut selv eller fått tilbud et annet 
sted, for eksempel ved Bakklandet bo- og tjenestetilbud. 
 
Beboerne tar stadig inn andre for å huse dem, og dette har de anledning til, jf. 
husleiekontrakten/husleieloven. Fordelen med dette er at de da ikke er alene og de passer på hverandre, 
slik at for eksempel overdose oppdages. Ulempen er at de utnytter hverandre grovt, og at det er ”den 
sterkestes rett” som råder. 
 
Tjenestetilbudet som ytes i Kongensgt. 92 er individuelt tilrettelagt. Beboerne har tilbud om 
oppfølging på de fleste livsområder. Beboerne er selv med og utarbeider en plan som inneholder 
beboerens ønsker og behov. Det er beboeren selv som setter begrensninger for hva som ønskes og hva 
som er nødvendig og dette varierer fra person til person.  
 
Oppfølgingen omfatter alt fra tett samarbeid med hjelpeapparatet til praktisk hjelp i leiligheten. Blant 
annet nettverksarbeid, økonomistyring og tilrettelegge aktiviteter for og med beboerne som kinobesøk, 
handleturer, kafèbesøk, grilling i bakgården, bilturer, fysisk aktivitet som styrketrening og spaserturer 
mm. I tillegg legges det vekt på å være et medmenneske og en å snakke med. Fagkoordinator jobber 
også mot pårørende som ofte ringer og er bekymret. Beboerne har gitt samtykke ifht opplysninger som 
kan gis og hvilke kontaktpersoner som kan ringes til ved behov. Det er også opprettet ansvarsgrupper 
for den enkelte og her deltar ofte foreldre/fosterforeldre. 
 
Noen av beboerne har tilbud på Dagsverket som ligger 100 m fra botiltaket. Dette er et rusfritt tiltak 
som drives av Stavne gård og her tilbys beboerne jobb i ca 4 -5 timer for 200kr. dagen. Det er plass til 
ca 15 -16 personer pr. dag og dersom det møter opp flere blir det loddtrekning om hvem som får 



jobben. Jobbene som utføres er småjobber som plenklipping, feiing, og annet forefallende arbeid. 
Private kan også bestille jobber fra Dagsverket. 
 
Fagkoordinator har tett samarbeid med politiet som ofte er på razzia og tilsyn. Politiet har opprettet 
egne kontaktpersoner for tiltakene. Disse kontaktpersonene er på divisjonsnivå og har 
beslutningsmyndighet, som er en suksessfaktor for et godt samarbeid. Beslutningsmyndighet fører til 
mindre byråkrati og raskere avgjørelser i saker der dette er nødvendig. 
 
Det rapporteres i Gerica, som er individbasert dataverktøy, dvs. rettet mot den enkelte bruker/beboer. 
 
Siden oppstarten i 2003 har 20 personer mottatt botilbudet. Noen har fortsatt videre til bokollektiv, 
noen har gått til behandlingstilbud, noen er LAR-kandidater og 2 personer er døde. 
 
Se også www.ungdomsbasen.no 
Røyken, 13.06.08 Wigdis S. Bakke 
 
 
Referat 2 fra Kongens gate  
En gammel tregård med 5 leiligheter + en base i huset. 
 
Målgruppen: Unge gutter i alderen 18 – 25 år med dobbelt diagnose, aktive. 
 
Vi var ikke inne i noen av leilighetene, men fikk se basen og trappa + gangen opp i 2 et. Det var noe nedslitt, 
men det skulle pusses opp. 
Tregården ligger i en gate med mange naboer, dog ikke barnefamilier.  
Lite klage fra naboer, ved for mye støy av beboer, resulterte dette i flytting. 
 
Det var en ansatt på dag og en våken nattevakt. 
 
Kommunen har tildelingsretten og det er husleieloven som er gjeldene.  
Det jobbes tett opp mot foreldrene og etter avtale med bruker ble det gitt samtykke til at taushetsplikten ble 
opphevet. 
 
Botiden varierte fra 1 år til 3-4 år. Ved utflytting ble den enkelte fulgt tett opp. 
 
Eli Julton 
Øvre Eiker kommune 
 
 
 

Ungdomsbasen 
Sentral beliggenhet midt i Trondheim sentrum. 
”Treffstedet” åpent 3 ettermiddager per uke, med 3 ansatte på jobb. Aldersgruppe fra 15 – 19 år. 
”Rådgivningsbasen” åpen 4 dager per uke fra kl. 13 – 15, samt en ettermiddag. 2 ansatte på jobb. Aldersgruppe 
fra 13 – 25 år. 
Koselige lokaler bestående av oppholdsrom, tv-stue, samtalerom, hobbyrom, bad/vaskerom og et stort kjøkken.  
Fokus på at kjøkkenet skulle være godt tilrettelagt for matlaging for flere samtidig, da det er middag de dagene 
treffstedet er åpent. Middag kan kjøpes til en billig penge. 
Det var muligheter for dusj og vask av klær. Dette for å fange opp eventuelle UFB.  
Det hadde ikke vært noe plaget med hærverk /tagging i lokalene sine. 
På veggene hang diverse informasjonsplakater. De hadde også bilde av alle ansatte, slik at ungdommene skulle 
ha oversikt over hvem som jobber der. 
 



De hadde noen faste aktiviteter, som fotball en gang i uka. I tillegg var det en del sesongbetonte aktiviteter som 
ble arrangert. 
 
Kine Anett Præsius- Kristiansen, Modum kommune 
 
 

Stavne gård. 

 
 
Stavne Gards motto: 
VI SLIPPER IKKE TAKET  
 
Hjertelig mottakelse av Mona Eilertsen, som har vært 16 år på gården.  
 

 

Nøkkeltall 
Gården har en bredt sammensatt personalgruppe. 
70 årsverk. 1/3 er egasjert i prosjektstillinger. 
Bto. budsjett er 42,7 mill.. Av dette utgjør 9% salg av varer og tjenester. 
Gården har egne avdelinger på 7 forskjelling steder rundt om i byen. 
Totalt 350 tiltaksplasser. 
5 plasser er øremerket de som kommer ut fra fengsel. 
 
Tre hovedtiltak 



o Arbeidsmarkedstiltak 
o sosialfaglig oppfølging 
o rusrehabilitering. 

 
For å lykkes må man ha noen virkemidler. 
alle må føle seg velkommne 
tett og helhetlig oppfølging 
individuell oppfølging 
kurs og kvalifisering 
fokus på fritid og fritidsaktiviteter 
resurs og løsningsfokuset møte med deltakerne 
arbeidspraksis 
 
Gjennomsnittsalderen på brukerne var 29 år. 
35%  er kvinner – 65% er menn. 
 
Brukerne blir bortvist om de kommer rusa til gården, men får komme tilbake når de er edrue. 
Brukerundersøkelser viser høy trivsel. 
 
Det blir lagt opp til div. turer. For eksempel  hytteturer og fisketurer. 
 
Muligheter for arbeidstrening: 
ReBygg 
Tar rivningsjobber. Veldig mye av materialene blir tatt vare på. Pusset opp og solgt. 
Eks. vinduer, dører, ovner, dørhengsler . 
 
Snekkerverksted 
Produserer for salg. 
Eks. benker og bord. 
 
Søm 
Produserer også for salg. 
Sjal, barneklær vesker. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Stavne gard 2. Oppsummering av sesjonen ”diskusjon/dilemma” 

 
 
Torsdag 12. juni kl 15 

• Stavne Gard ønsket tilbakemeldinger med en runde rundt bordet. 
• Alle hadde svært positive tilbakemeldinger og var imponert over hele tiltaket. 
• Wrap-around-modellen var det flere som ble interessert i. 
• Flere vil tilbake for å se på ulike tiltak. 
• Bra tilbakemeldinger på verdisyn, brukermedvirkning, forsterka botilbud, og sysselsetting med mening. 
• Tiltak virker godt koordinert. 
• Imponert over faglighet og engasjement blant de ansatte. 

Toril Bjølgerud Hæhre, Modum kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentasjoner 

TIUR

Tiltak unge rusmisbrukere

Et samarbeidsprosjekt mellom Stavne Gård Kf og 
Trondheim kommune. Finansiert av Sosial og helse 

direktoratet.
2005-2007
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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

• Bekymring for rusbelastet ungdom som ikke nyttiggjorde seg 
eksisterende tilbud/tiltak.

• En bekymringsliste med 33 navn, 2 år senere var 6 av de 
ungdommene døde. 

• For å kunne hjelpe denne målgruppen trengte vi andre 
virkemidler/metodikk.
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MÅLGRUPPEN

• Ungdom i aldersgruppen 17-25 år

• Risikoatferd

• Rus problematikk

• Psykisk helse

• Kriminalitet

• De vil helst ikke forplikte seg til 

noe

• Mangel på struktur i hverdagen

• De fleste er underernært

• Økonomisk kaos

• Boligproblematikk

• Mangler rusfrie venner

• Slitent privat nettverk

• Nyttiggjør seg ikke eksisterende 

tilbud

• De er vanskelige å komme i 

kontakt med
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MODELL

Wraparound
– En modell for metodisk endringsarbeid og koordinering av tjenester
– Et løsnings- og ressursorientert fokus
– En teambasert prosess tuftet på et sett verdier

Access
Tilgang til 
tjenester og 
ressurser som 
vurderes som 
avgjørende for 
ens utvikling

Voice
Ungdommen 
vet best

Ownership
Ungdommen 
har reel 
bestemmelses-
rett over eget 
liv
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De 4 faser i prosessen

Mobilisering

og kartlegging

Planlegging 

Gjennomføring Overgang og 

avslutning

 

6

Mobilisering og kartleggingsfasen

• Finne vedkommende 

• Å komme i posisjon

• Nettverkskartlegging

• Kartlegging av livsområder
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Planleggingsfasen

• Innkalling til første møte

• Forberede ungdommen og nettverket
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Gjennomføringsfasen

• Nettverksmøter

• Handlings- og kriseplan

• Skriftlig referat fra møter til alle i teamet

• Telefonisk kontakt

• Individuelle møter

• Feiring av suksesser
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Handlingsplan for:

• Valg av livsområder
– Arbeid
– Bolig
– Rus

HvemNårHva
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Kriseplan for: Dato:

• Hva er en krise?

• Hvem oppdager krisen?

• Hva skal vi gjøre?
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Overgang og avslutningsfasen

• Ungdommens mål er nådd

• Nettverket er styrket og vil fortsette å samhandle

• Hjelpeapperatet vil overta videre koordinering

• Ungdommen har en trygg relasjon til en i det offentlige 
nettverket

• IP og kriseplan er utarbeidet
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HVA FUNGERER……

• SAMARBEID MED DET 

PRIVATE NETTVERKET

• SAMARBEID OG VELVILJE I 

DET OFFETLIGE

• RELASJONSBYGGING

• MODELLEN

• ”SJEF”

• SAMTYKKE ERKLÆRING

• HANDLINGSPLANER

• KRISEPLANER

• OPPMØTE

• TILGJENGELIGHET

• HANDLINGSFRIHET

• GJENNOMSLAGSKRAFT
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SUKSESSER OG GJENNOMBRUDD

� 5 av 10 har en bedre struktur på hverdagen

� 4 av 10 har fått en mer hensiktsmessig bo situasjon

� 7 av 10 ruser seg mindre

� 10 av 10 har/har hatt tilbud om poliklinisk 
behandling/utredning

� 9 av 10 har tilbud fra oppfølging

� 9 av 10 møter til avtaler og tar telefonen
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UTFORDRINGER

• Avmaktsfølelsen

• Tilgjengelighet

• Manglende tilbud/tiltak

• Manglende bo tilbud

• Avrusningstilbud

• Lang ventetid på behandling

• Overgang mellom barnevern og voksenvern

• De eksisterende tilbudene passer målgruppen dårlig

 
 
Lill K Englund, NAV 
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Gjenganger prosjektet?

• Skal komme i tilegg til det eksisterende 
hjelpeapparat

• Skal gi tettere individuell oppfølging

• To ansatte: Arne Kvithammer 90%
arne.kvithammer@stavne.no        

Ståle Fallrø 100%

stale.fallero@trondheim.kommune.no
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Gjengangere hvem er de?

• Mann eller kvinne
• Lite utdanning og arbeidspraksis
• Rusavhengighet.
• Psykiske problemer
• Uten arbeid, lite skolegang og er sosialhjelpsmottakere eller trygdet
• Dårlig økonomi
• Lite sosialt nettverk utover kriminelle venner
• Gjentatte opphold i fengsel, samfunnsstraff el. behandlingsinstitusjoner
• Jevnlig kontakt med politiet
• Driver med vinningskriminalitet, narkotika (salg), bedrageri og vold
• Ikke egen bolig, bor ofte i kommunal leilighet, hybelhus eller bor hos 

kjente
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Organisering.

• Prosjektperioden varer i første omgang ut 2006, søkes 
forlenget ut 2008

• Midler til prosjektet bevilget fra Sosial og helsedirektoratet
• Samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, politiet 

og Stavne gård KF. Organisert under og lokalisert på
Stavne Gård

• Styringsgruppa består av: Hrønn Thorisdottir, Ove Sem, 
Arve Nordtvedt og Tryggve Duun, Helge Garåsen og Boel
Helgesen

• Referansegruppe blir etablert, og skal møtes hvert kvartal 
for faglige diskusjoner om innholdet i prosjektet
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Hovedmålsetting.

• Rehabilitere og reintegrere kriminelle 
gjengangere/rusmiddelavhengige, med sikte 
på å gi en reell mulighet til å bryte med 
kriminalitet og rusmiddelavhengighet, og 
derigjennom gi et positivt utgangspunkt for 
å fungere i samfunnet.
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Utvelgelse av kandidater.

• Egen motivering

• Har tidligere perioder med fravær fra kriminalitet

• Har et nettverk utenfor det kriminelle miljøet

• Yrke/arbeidserfaring

• Fritidsaktiviteter

• Egnet bolig
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Rusmidler.

• Ønskelig at deltaker har startet med 
rehabilitering i forhold til rusavhengighet

• Deltakere i gjengangerprosjektet må si seg 
villige til frivillig å gå med på
rusmiddelkontroll
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Samarbeidspartnere.

• Stavne gård KF
• Trondheim fengsel
• Trondheim kommunes sosialtjeneste( oppfølging og 

forvaltning)
• Hybelhus
• Kirkens bymisjon
• Friomsorgen
• Fastlegen
• Politiet
• Andre private og offentlige instanser
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Hvorfor velge 
Gjengangerprosjektet?

• Vi kan tilby tett og helhetlig oppfølging for 
den enkelte 

• Vi vil være tilgjengelig for deltakerne på
telefon hele døgnet

• Vi skal jobbe turnus, og vi vil drive 
oppsøkende virksomhet både kveld og helg

• Vi skal i samarbeid med deltaker legge til rette 
for fritidsaktiviteter etter ønske og behov
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Virkemidler
metoder

• Fokus på å utvikle gode relasjoner

• God kjennskap til den enkeltes livssituasjon

• Motivere til endring av livsførsel

• Bistå med boveiledning og botrening

• Ansvarsgruppe
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KOSTNADSBEREGNING

GJENGANGER 2005-2007.
• Eks.1: Mann 41år, amfetaminmisbruker, domfelt 14 ganger. Domfelt mai 

2006 og ble dømt til 240 timers samfunnsstraff, subs. 8 mnd. fengsel. Vi tok 
for oss straffbare forhold siktede var skyldig i og ble dømt for fra september 
2005 og fram til domfellelse mai 2006. I tillegg har vi tatt med en dom siktede 
fikk i oktober 2006, for forhold gjort sommeren 2006 samt et eldre forhold fra 
april.

• Han skrev kontrakt med Gjengangerprosjektet september 2006
• Total kostnad utbetalte forsikringer/skader for forhold 

gjort i perioden september -05 til mai -06: kr. 530000,-
• Sosial stønad/livsopphold 10 mnd,(- 2 mnd soning) kr.   40000,-
• Soning Tr.heim fengsel fra desember -05 – februar -06                                          

71 dager a` kr. 2000,-: kr. 142000,-
• Total kostnad (reelle tall ut fra faktiske forhold): kr. 712000,-
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• Eks. 2:Samme person, men vi ser nå på situasjonen fra september 2006 fram 
til og med september 2007. Etter oppstart i prosjektet begynte han å arbeide på
kjøkkenet ved Stavne Gård KF, og han flyttet inn i egen kommunal leilighet.

• Ikke pågrepet for straffbare forhold siden august -06.
• Husleie 15.12.06 – 01.10.07: kr.   36460,-.
• Sosiale stønader (livsopphold/etableringstilskudd m. m). kr.   10660,-
• Prosjektmidler fra SHdir kr. 500 000,- pr. år, fordelt på
• deltakere inklusive adm.kostnader: kr. 100000,-

• Total kostnad, kontrakt med Gjengangerprosjektet: kr. 147120,-
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• Kommentar: Sonet en samfunnsstraff fra han begynte i prosjektet og 
fram til sommeren 2007, to dommer på til sammen 270 timers s.straff. 
Han har i korte perioder slitt med rusmisbruk, men det har ikke 
kommet fram opplysninger som tyder på aktivitet i narkotikamiljøet. 
Han oppgir selv at han ikke har pådratt seg narkotikagjeld i forbindelse 
med misbruket. Han har beholdt jobben ved kjøkkenet på Stavne, men 
vi jobber med å få ham over i annet arbeid i Stavnesystemet.
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• Eks. 3: Fortsatt samme person, men vi forutsetter her at han hadde fått 
en ubetinget dom i stedet for samfunnsstraff. Dette kunne godt ha 
skjedd fordi han pådro seg nye forhold etter at dommen (240 timer 
s.straff) ble avsagt i mai 2006.

• For de nye forholdene fikk han ytterligere 30 timers samfunnsstraff 
(dom i oktober 2006), normalt ville han ha fått en omgjøringsdom og 
totalt 9 mnd. ubetinget fengselsstraff. 

• Soning Trondheim fengsel i 9 måneder,
• 270 dager x kr. 2000,- pr. døgn, 2006/2007: kr. 540 000,-
• Husleie og sosial stønad i 3 mnd: kr.   24 000,-
• Total kostnad (reelle tall for 1 år): Kr. 564 000,-.
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• Kommentar: I dette siste eksemplet har vi ikke tatt med evt. nye 
straffbare forhold personen ville ha pådratt seg, og han ville 
sannsynligvis ha havnet bort i rusmidler etter løslatelse. Et 
fengselsdøgn er pr. dato beregnet til å koste i mer enn kr. 2000,- pr. 
døgn, men vi har valgt å legge oss litt lavere da denne summen 
formentlig er regnet ut fra den totale kostnaden ved drift av et helt 
fengsel. 

 
 
 
 


