
EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT ” FELLES 
FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN 
BOLIG”

1. Innledning

Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester 
tilknyttet bostedsløse. Erfaringene så langt er meget positive og har resultert i at kommunen 
opprettet 2 faste stillinger som booppfølgere. Gjennom prosjektperioden ble det avdekket 
betydelige utfordringer ift helhetlig koordinering og felles forståelse for hvordan man skulle 
nå de nasjonale målsetningene i strategien ”På veg til egen bolig”.

Med bakgrunn i meget gode erfaringer med et tidligere gjennomført prosjekt i kommunens 
sosialseksjon, ” Intern veiledning som ledelsesverktøy for å endre og utvikle fag, kultur og 
organisasjon”, ble det søkt om  tilskuddsmidler for et tilsvarende prosjekt relatert til strategien 
”På veg til egen bolig”.

Sandefjord kommune ved helse-og sosialsjef fikk bevilget et kompetansetilskudd fra 
Husbanken på kr 100 000 for å gjennomføre prosjektet i løpet av 2007, ref saksnummer 
11501557.

Denne rapporten beskriver gjennomføring av prosjektet med erfaringer, funn og anbefalinger.

2. Hovedmål

Hovedmålsetningen med prosjektet var å oppnå helhetlig koordinering og tverrfaglig felles 
forståelse for ønsket praksis i å nå de nasjonale målene i strategien ”På veg til egen bolig”. 
Herunder utvikle felles forståelse for reell og aktiv brukermedvirkning.

2.1 Resultatmål

Resultatmålene for prosjektet har vært å oppnå:

• en større kunnskap om den nasjonale strategien
• et større engasjement rundt arbeidet med bostedsløse/personer med utfordringer med 

det å bo
• en mer effektiv saksbehandling
• et bedre resultat for de bostedsløse/personer med utfordringer i det å bo
• fokus på boligsosialt arbeid

3. Organisering

Prosjektet startet med et ”kick off” møte hvor alle ledere for de aktuelle samarbeidspartnere 
var invitert.  De kunne velge om de selv ville delta i prosjektgruppen eller stille med personlig 
representant. Samtlige ønsket sistnevnte.

Styringsgruppe har vært: 



• Helse-og sosialsjefens` ledergruppe (helse-og sosialsjef, sosialsjef, helsesjef, 
seksjonsleder institusjonstjenester, seksjonsleder tjenester i hjemmet, kontorsjef 
økonomiavdeling og avdelingsleder utredning- og saksbehandling).

Prosjektgruppen har bestått av representer fra:

Internt

• sosialseksjonen
• helseseksjonen
• seksjon tjenester i hjemmet
• seksjon utredning-og saksbehandling

Kommunens avgiftsavdeling så seg ikke i stand til å prioritere deltagelse og teknisk etat 
ønsket ikke å delta.

Eksternt

• Husbanken
• Sandefjord Boligbyggelag (SBBL)
• Sandefjord Politistasjon
• Kriminalomsorgen
• Friomsorgen
• Blå kors
• Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Politiet har ikke sett seg i stand til å delta på noen av møtene.

Prosjektledelse

• Kjetil Ramberg, prosessveileder (ekstern konsulent)
• Martin Tandberg, prosjektleder (sosialseksjonen)

4. Bakgrunn for  metodevalg

Med bakgrunn i strategiens brede tilslutning på departemensnivå, var ambisjonen å etablere 
en prosjektgruppe med bredes mulig representasjon. 

• De interne deltagerne fra helse-og sosialsetaten var et naturlig valg til 
prosjektgruppen.

• Motivet for å invitere avgiftsavdelingen var deres oppgaver forbundet til å innkreve 
husleie samt reagere med fravikelsesvarsel ved manglende betaling.



• Teknisk etat var ønsket som deltagere da de er ”eiere” av samtlige kommunalt eide 
boliger, og har stor påvirkning på vedlikehold og utforming av boliger. I tillegg har 
vedlikeholdspersonell  utstrakt kontakt med mange av beboerne.

De eksternt inviterte var ønsket som deltagere av ulike årsaker; 

• SBB forvalter samtlige kommunale stiftelsesboliger. Ønsket var å få de engasjert i 
strategien for igjen å kunne påvirke/skape forståelse og holdninger ut i de ulike 
borettslag. Dette for at personer kommunen bosetter kan ivaretas på best mulig måte 
selv om det ikke er ”A4” mennesker.

• Sandefjord politistasjon omfatter bla Namsmannen som er en viktig medspiller i 
fravikelsessaker. I tillegg har politiet god kjennskap til de av våre beboere som har 
problemer med det å bo, samt de miljøer som ofte skaper utrivelige naboskap. Det var 
også ønskelig å etablere informasjonskanaler for å vite når personer ble fengslet og 
sluppet fri.

• Blå kors er drivere av det kommunale herberge og hybelhuset med inngående 
kjennskap til bostedsløse

• Kriminalomsorgen har det overordnede ansvar for fengslene og kommunikasjon ift 
bosetning av løslatte er vesentlig

• Friomsorgen har lokal tilknytning og er en samarbeidspartner ift løslatte på 
prøve/samfunnstraff

• RIO har fokus på  brukermedvirkning
• Husbanken var ikke tiltenkt som prosjektdeltagere, men ønsket selv å være med

4.1 Metode 

Utfra prosjektets to hovedretninger, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning som 
virkemidler til å forbedre kvaliteten på ”veien til egen bolig”, ble følgende metodikk benyttet :

Tverrfaglig team som prosjektgruppe

Opprettelse av tverrfaglig team med alle relevante fagmiljøer, hadde flere hensikter :

- identifisere kunnskap om hverandres oppgaver, ansvar, mandat, roller, faglige ståsted 
og forventninger til hverandre

- avklare nåværende rutiner, prosedyrer, tradisjoner og da fortrinnsvis
knyttet til de kritiske overgangene

- lære av vellykkede prosesser og tilfredsstillende resultater utfra en løsningsfokusert 
metodikk

- utvikle styringssystemer basert på ovennevnte

- brukermedvirkning ble sikret ved representant for brukerorganisasjonen RIO

Dialogkonferanse brukere

For å styrke reell og aktiv brukermedvirkning, la prosjektet opp til å benytte dialogkonferanse



som metode. Intensjonen var :
 

- direkte kontakt med brukerne

- skape et positivt brukermiljø som kunne være et talerør for brukernes interesser

- etterspørre viktige fokusområder for brukerne, og innhente brukernes erfaringer fra 
disse

- utvikle konkrete forslag til kommunen og andre fagmiljøer knyttet til behov/ønsker.
Dette primært i forhold til :

• møte med saksbehandlere. ”Den gode samtalen/det gode møtet” – kriterier
• egnet bolig – hva er det?
• evaluering av herberget, hybelhuset
• innhold i hverdagen av betydning for det å bo

En gruppe brukere fikk samtidig tilbud om, og deltok på landsdekkende brukerkonferanse i 
Drammen i november.

Løsningsfokusert veiledning som metode

Prosjektet la opp til veiledning som pedagogisk verktøy og metode. 
Refleksjon i tverrfaglig team skulle ha den intensjon at hele fagmiljøet ville se totaliteten i det 
faglige arbeidet. Det vil si unngå å måtte forsvare sin virksomhet, men isteden tenke nytt, 
barrierebrytende og annerledes – sammen!

Åpne og reflekterende spørsmål ble også definert i spørreskjemaer til den enkelte virksomhet.
Hovedretningen var også her å etterspørre praksis ift. løsningsfokuserte spørsmål. Eksempler :

• Hva er kjennetegn på at vi lykkes?

• Hva kjennetegner godt tverrfaglig samarbeid?

• Hva kjennetegner reell og aktiv brukermedvirkning?

• Hva kjennetegner en god overgang mellom ”etatene”?  

5. Erfaringer, funn og anbefalinger

Prosjektet har følgende erfaringer og har gjort funn som beskrevet i følgende punkter.
Vi har på bakgrunn av dette gitt anbefalinger i forhold til videre arbeid med målgruppen.

5.1 Prosjektorganisering – tverrfaglig team



Erfaring og funn : 

Få møtte på fellesmøtene. Få svarte på spørreskjemaer. Det var ingen 
vesentlig forskjell på fagmiljøer innad i kommunen og eksterne miljøer. 
Konsekvensene av dette er at utprøving av veiledning som metode ble vanskeligjort/til 
dels forhindret.

Vi stiller spørsmål ved hvorvidt det enkelte fagmiljø var bevisstgjort på sin
rolle fra overordnet nivå; den enkelte virksomhetsleder. Fremmøte og respons på 
spørreskjemaer er relevante eksempler på manglende engasjement, prioriteringer og 
oppfølging. Ett annet eksempel : På møtet 
midtveis i prosjektperioden ble det invitert til samling med fagutøvere i 
førstelinjetjenesten. Det viste seg da at svært få var informert/oppdatert om prosjektet 
fra overordnet leder (gjennom virksomhetens prosjektdeltager).

Struktur og kultur ift tverrfaglig samarbeid virker lite utviklet. Det opprettes
tilfeldige ”ansvarsgrupper” i enkeltsaker og blant enkelte fagmiljøer. 

Et annet funn av betydelig interesse, er synet på viktigheten av og bruken av 
individuell plan (IP).
Det er et betydelig sprik i bruken av planer overhodet, og IP som daglig verktøy for 
mål, tiltak og kvalitetssikring virker lite benyttet. 
Det fremkommer samtidig at det er lite overføring av kunnskap om brukeren,
og erfaringsutveksling fra igangsatte prosesser. 

Anbefalinger:

Overordnet nivå/nærmeste leder må følge opp at prosjektdeltagerne medvirker ift 
avtaler og vedtatte retningslinjer.

Desto høyere opp på ledelsesnivå prosjekter og prosesser, strategier og prioriteringer 
forankres, desto bedre.

.
Det bør opprettes koordinerende enhet for målgruppen for å sikre tverrfaglig 
samarbeid. Det er nødvendig med tydelig mandat, rolle – og
ansvarsavklaring. Koordinator engasjeres for enheten samlet sett, og koordinator i den 
enkelte brukerprosess selekteres ut ifra relevant fagmiljø.

 
Det utvikles felles bruk av individuell plan, samt styringssystemer for overføring av 
informasjon. I tillegg kommer taushetserklæringer, samtykkeerklæring fra bruker mv.

 

 
5.2 Dialog brukerne/brukermedvirkning



Erfaring og funn :

De to dialogkonferansene var udelt positive. Dette både ut fra brukernes
tilbakemeldinger og prosjektledelsens vurderinger.              
.
Deltagelse fra brukerorganisasjonen RIO i prosjektgruppen var avgjørende for å løfte 
brukernes behov/ønsker/synspunkter, samt bli utfordret på ivaretagelse av reell og 
aktiv brukermedvirkning
. 
Hovedgrunnen til positive erfaringer er brukernes råd basert på egen  erfaring; 
Praktisk, konkret og anvendbart i videre prosess

.
Ved å selektere ut enkelte brukere som tilbys å delta på egnede samlinger
der brukerperspektivet er tydelig prioritert, er et funn at det skapes et miljø/
kultur der brukerne både gir hverandre og fagmiljøet viktige innspill.

 
For å sikre fremmøte på dialogkonferansene må det skapes direkte kontakt med 
brukerne i forkant, samt følges opp dagen før.

.

 
Anbefalinger :

Det bør opprettes brukerforum med faste kvartalsvise møter. Formen  bør være slik at 
brukerne både har egne møter, samt møter fagmiljøene. 

Kommunen bør sikre brukermedvirkning i bla. følgende sammenhenger:
- prosjekter
 - utarbeidelse av boligsosial handlingsplan
 - evaluering av og i forkant av avtaleinngåelse ift institusjoner mv.
 - i alle sammenhenger der brukerne bør ha reell og aktiv medvirkning.

6. Konklusjon

• Veiledning som ledelsesverktøy krever engasjement, deltagelse og interesse
• Tverrfaglig samarbeid er nødvendig pga behov for parallelle tiltak, det vil si fra 

flere fagmiljøer samtidig
• Koordinerende enhet bør opprettes for samordning og kvalitetskontroll av 

prosessen med den enkelte bruker
• Bruken av individuelle planer med tydelige mål/tiltak og ansvarsforhold må 

samordnes
• Brukermedvirkning innføres som avgjørende faglig grep for å sikre aktiv og reell 

medvirkning for brukeren

Martin Tandberg Kjetil Ramberg
Prosjektleder Prosessveileder




