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SLUTTEVALUERING BOLIGSOSIALT PROSJEKT I FROLAND KOM MUNE 
 
Prosjektet er ment å styrke det boligsosiale arbeid i kommunen, med særlig henblikk på å bli 
værende i varig eid / leid bolig. 
 
Oppstart medio oktober 2007, og foreløpig avslutningsdato 15.10.2009. 
Prosjektmedarbeider er Tore Olsen. Han er den som utfører hovedinnholdet i prosjektet, og 
han samarbeider tett med Psykisk helsearbeider Elen Mona Sæsbøe. Oppdrag vedtas i 
kommunens psykososiale team, og vi ønsker å styrke den enkeltes boevne, ved å følge opp i 
boligen til den det gjelder med vedlikeholdstiltak og veiledning innen dette feltet. 
Prosjektmedarbeider har i 2009 hatt noen perioder med sykemelding. Disse var helt i starten 
av året, samt i perioden 17.08.-04.10.09. For å kompensere her har vi i en måned høsten 2009 
leid inn en arbeider som er trygdet. Fra 20.10.09 har Olsen hatt med seg en medhjelper, som 
er en snekkerlærling, og som gjennom dette opparbeider seg nødvendig praksis frem mot 
fagbrev. Dette er nå satt i system, og lærlingen er knyttet til prosjektet fram til utgangen av 
2010 v.h.a. kommunale midler. 
Vi jobber hele tiden mot Nav-Froland for å få med andre aktuelle medarbeidere; særlig 
mennesker i KVP -ordningen er her aktuelle. 
Både vår og høst 2009 har prosjektmedarbeider hatt med seg 2 ungdommer fra praktisk linje 
ved Froland Ungdomsskole. Disse har etter perioder på 3-4 uker gått tilbake til 
undervisningen igjen. Det har likevel vært nyttig for dem og skolen, og kunne gi dem dette 
tilbudet. 
 
Målgruppa er mennesker med dårlig boevne, psykisk syke – rusmisbrukere, dobbeltdiagnose. 
 
Prosjektet har hatt en lokal styringsgruppe knyttet til seg i hele perioden, samt en 
referansegruppe som har kommet med justeringer og faglige / administrative råd underveis. 
Styringsgruppa har bestått av representanter fra kommunen: virksomhetsleder, 2 psykiske 
helsearbeidere, lege, boteknisk veileder og konsulent for funksjonshemmede. 
Referansegruppa har bestått av rep. fra: Husbanken, Fylkesmannen i Aust-Agder, Kif, Dps-
Aust-Agder, ARA og rådmannen i Froland. 
 
Evaluering: 
 
Vi oppsummerer med at prosjektet oppfyller kravene som er stilt, og vil begrunne dette i det 
følgende. 
 
Vi vil også vise til halvveisevalueringen, datert 03.12.2008, hvor første året av prosjektet ble 
beskrevet, og det ble vinklet opp mot aktuelle målsettinger. 
 



De punkter som kan være aktuelle å ta opp i en slik evaluering skal avspeile resultat satt opp 
mot målsettinger for prosjektet. I tillegg er vi opptatt av læringseffekter for egen organisasjon, 
og så vil det være viktig å ta hensyn til overføringseffekter i forhold til andre kommuner. 
 
På bakgrunn av dette setter vi opp: 
 

• Organisering av prosjektet 
• Prosedyrer og saksbehandling i prosjektet 
• Videreføring av prosjektet, har prosjektet påvirket kvaliteten i kommunens 

miljøarbeidertjeneste. 
• Aktivisering av deltakerne, i hvilken grad blir de i stand til å ta vare på egen bolig, og 

endres deres holdning og innstilling til egen bolig. 
• Prosjektet og målsettingene i strategien i ”på vei til egen bolig”. 

 
Ang. organisering. 
I delmål til prosjektet framgår at en ønsker å prøve ut ny organisering i boveiledertjenesten i 
kommunen.  
Prosjektorganiseringen med styrings- og referansegruppe har vært en nyttig type organisering 
hvor en har fått tatt opp uklarheter underveis, og justert seg inn mot prosjektets målsettinger. I 
den lokale styringsgruppa har en også fått spredd informasjon om den nye stillingen og den 
nye muligheten stillingen innebærer. Etter den innledende perioden av prosjektet har 
styringsgruppa likevel blitt noe mer perifer. En gruppe på 3; virksomhetsleder, en av de 
psykiske helsearbeiderne og boteknisk veileder har stått for mye av arbeidet.  
En bredt sammensatt referansegruppa har vært ekstra viktig. Medlemmer i referansegruppa 
har kommet med sentrale innspill, som har endret retning på arbeidet underveis. Særlig de 
formelle ting er blitt rettet på, og utvikling av verktøy i form av skjema og rutiner er blitt 
utviklet som et resultat av disse tilbakemeldingene. 
Referansegruppa fortsetter noenlunde uforandret i det nye prosjektet. 
 
Stillingen som boteknisk veileder ble i prosjektet organisatorisk plassert i avdeling for psykisk 
helse. Den har også vært sentral når det gjelder kommunens satsing på boligsosialt arbeid, og 
også dette arbeidet ligger i samme virksomhet som psykisk helse. Rekruttering av nye 
deltakere med behov for oppfølging har blitt sikret gjennom denne organisatoriske 
plasseringen. At nye saker ble diskutert og klubbet i psykososialt team, har sikret en grundig 
saksbehandling. Likevel har vi nå åpnet opp for enklere behandling med henblikk på 
igangsetting av arbeid, for raskt å komme i gang med disse. Det er likevel viktig å sikre god 
drøfting av tiltakene.  
 
Ang. prosedyrer og saksbehandling. 
Bruker fremmer selv søknad om hjelp til utbedring av boligen, eventuelt med hjelp fra en 
kommunal ansatt. Hittil har det bare vært brukere som har vært kjente i systemet av 
saksbehandlere på NAV eller ansatte i psykisk helse. Eget søknadsskjema er utviklet. Sakene 
fordeles i psykososialt team. Hittil er det hovedsakelig brukere som er kjente, og hvor en av 
de psykiske helsearbeiderne allerede er inne. 
Det avtales et møte med bruker, boteknisk veileder og psykisk helsearbeider for en 
gjennomgang av arbeidet som skal utføres. Her avtales egen innsats. Skjema for egen innsats 
utfylles og underskrives. Deretter fattes det vedtak i h.h.t lov om sosiale tjenester § 4-2 a. Ved 
bruk av medhjelper ut over fast ansatt lærling, må dette drøftes med bruker som må samtykke 
i dette. Eget skjema. En har hittil ikke opplevd at noen har sagt nei. Det kan skyldes at de ikke 
tør å si nei, men en oppfatter at de ønsker at arbeidet skal bli utført så raskt som mulig, og at 



ekstra medhjelper da er til god hjelp. I kontrakten til medhjelper står en setning om 
veiledning. Det er viktig å få med at medhjelpere skal ha veiledning og oppfølging fra fagfolk 
i kommunen.  
   
 
Det har tatt noe tid å få innarbeidet bruk av de forskjellige samtykkeskjema og kontrakter, 
men en ser klart at dette strukturer arbeidet og at det er lettere å måle brukerens innsats. M.h.t 
egen innsats er det viktig at dette er et mål som bruker er i stand til å nå. Egen innsatsen varier 
sterkt fra bruker til bruker, og de har deltatt med alt fra snekring til rydding.  I to tilfeller 
måtte egen innsats utelukkes grunnet sykdom. Om ikke egen innsatsen er som forventet når 
arbeidslaget er på jobb, viser det seg at flere tar et tak etter at Tore og & har gått.  
 
 
Det har i enkelte saker vært vanskelig å holde fristen på 6 måneder fra søknad til igangsetting 
av arbeid. Dette bl.a. grunnet sykdom, og fordi en har tatt på seg for omfattende arbeid. En ser 
i ettertid at 2 arbeidsoppdrag kunne vært tatt i etapper. Gjennomføring hos enkelte brukere har 
også vært vanskelig, da de ikke har vært til stede som avtalt, vært syke aller bortreist.  
 
17 personer er fulgt opp med vedlikehold/nybygg. Det har vært reparasjoner av kledning, tak, 
maling, støping, laging av tegninger og prisoverslag o.a.  Videre har det vært hjelp til 
snørydding og hagearbeid hos 5 brukere, noe enkelte brukere har vanskelig for å utføre selv. 
Alle brukerne har i ettertid gitt uttrykk for at de er fornøyde med arbeidet som er utført, at 
situasjonen er blitt bedre og at dette har vært en positiv opplevelse. Spesielt har mange 
vektlagt økt sosialt samvær med felles kaffepauser og trivelig prat. Tore Olsen har i tillegg til 
å utføre utbedringer på boligen, også i flere tilfeller hatt kontakt med brukerne i etterkant. De 
kan selv ha tatt kontakt og eventuelt spurt om råd og hjelp eller praktiske ting vedr. bolig og 
uteområde. I andre tilfeller har Tore Olsen selv tatt kontaktet for å høre hvordan det går.  
 
Tore Olsen synes selv at den største utfordringen er å få en oversikt over arbeidsoppdragene, 
og se de opp mot bruk av tid og hvem som er inne som medhjelpere. Han opplever selv at det 
er lett å love for mye. En grundigere gjennomgang og oppdeling av større prosjekter mener 
han kan hjelpe på dette. Han gir også uttrykk for at det å ha fått en lærling som fast 
medarbeider har hjulpet betraktelig, og han ser fram til å få inn flere medhjelpere.  
 
 
Ang. kvalitet og videreføring av prosjektet. 
I halvveisevalueringen skrev vi: ” Brukerne av prosjektet gir klart uttrykk for at de er 
fornøyde med den hjelp og oppfølging de får. For enkelte ser vi at vårt tiltak har høynet deres 
livskvalitet”. 
Det er vår oppfatning at den nye stillingen som boteknisk veileder har gitt oss en ny 
dimensjon i tilnærmingen til målgruppa. Sammen med det positive praktiske arbeidet som 
utføres, jobber psykiske helsearbeider med den samme brukers totalsituasjon, og 
miljøarbeider med andre praktiske oppgaver. Her mener vi kommunen nå i større grad gir et 
helhetlig tilbud. Det er også en effekt at vi ser at det kan lette arbeidet til andre grupper som 
jobber med samme person, som bla. Hjemmesykepleien, NAV og behandlingsapparatet i 2. 
linjetjenesten. Uten at problemene som gjelder boligen eller brukers økonomi blir tatt tak i, vil 
det være vanskelig å gi god symptombehandling i spesialisthelsetjenesten. 
  
Stillingen vil, etter våre erfaringer disse 2 årene, bli foreslått  videreført etter at 
prosjektperiodene er ferdige. Nå skal vi jobbe mer med andre sider av stillingen, nemlig i 



hvilken grad boteknisk veileder kan trekke med seg andre utsatte grupper i sitt arbeid, jfr. 
Prosjekt i regi av Fylkesmannen. 
I de få tilfeller hvor brukerne har ytret misnøye med det som er gjort hos dem så har det vært 
med bakgrunn i stopp i prosjektet grunnet manglende finansiering. Bruker har ikke gjort sin 
del av jobben knyttet til å søke finansiering, eller hjelpeapparatet har ikke fulgt bruker opp i 
stor nok grad i denne prosessen. Denne erfaringen tar vi med oss videre, og vektlegger denne 
delen ekstra. 
 
Ang. aktivisering av deltakerne. 
Vi har erfart at dette er et krevende punkt. Det må tidlig i hver sak stilles relevante krav om 
egeninnsats, og boteknisk veileder må kunne trekke seg (midlertidig) tilbake hvis kravene 
ikke følges opp. Likevel er det viktig å ta individuelle hensyn, og ta hensyn til personens 
psykiske- og fysiske helse. Mange av brukerne er syke, og kan være inne i dårlige perioder, 
og dette skal vaktlegges. 
Som vi har vært inne på så vil de rutiner for arbeidet vårt ivareta at vi jobber med egeninnsats. 
Vi ønsker også at bruker skal få en annen innstilling og et annet forhold til det å ta vare på 
boligen sin. Her har vi relativt lite å melde tilbake i denne evalueringsrunden. Vi har registrert 
enkelte som mobiliserer og gjør oppgaver vi ikke hadde forventet, og vi har tro på at noen vil 
gjerne beholde det nivå på hjemmet sitt som er oppnådd gjennom oppdraget.  
 
Ang. målene i strategiplanen ”på vei til egen bolig”. 
Her kan vi klart si at enkelte av våre oppdrag har medført at den det gjelder har kunnet bli 
boende i egen bolig. En bruker har et nylig fengselsopphold bak seg, og har etablert seg på en 
god måte, bl.a. ved hjelp av innsatsen fra vår side. 
Det er særlig i såkalte kaosperioder, hvor vår innsats kan være ekstra nyttig. I slike tilfeller 
har ofte den det gjelder gitt opp å holde en levelig standard. Alt flyter og det hoper seg ofte 
opp med søppel og skrot i og rundt boligen. Her har den første ryddeprosessen vist seg å snu 
utviklingen. I tillegg kan det være svært nyttig med konkrete mindre oppdrag som tar bort et 
langvarig problem forholdsvis raskt. Det er viktig å finne nettopp slike oppdrag, og ta tak i 
dem først. 
 
 
 
 
 
 
Froland, 03.12.2009 
 
 
 
Jarle Knutsen 
Virksomhetsleder 
 
 
 
 
 
 


