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S futtrapport
Kompetansetirskuid

prosjekt
Bolig Sosiar ingudering av rusmis6rukere.

Sok,nad om tifskudd tifprosfektfeder 6fei sendt 24.okto6er 2006 med utdypende søknad
sendt 23.novem6er 2006.

Et tredlig prosjekt med avsfutning utgangen av året2009.

rIifsagn om kompetansetifskudd6fei gitt i 6rev av 29.novem6er2006 ref.nr.15319371.

Vedtak;
7ifskudcf på inntif kr. 600.000.- fordert medkr.200.000.- pr.år

tiffeggsøkrtad12.11.07 for videre prosjektfedeffe for clet 6ofigsosiafe arbeid innenfor
defprosfektet"Tamiliesentermodetr i Yordfandsprosjektet. (2007-2010).

(lifsagn om tiffegg kompetansetifskudd 25.02.2008ref nr 2007/1526-5.

Vecl-tak
(lifskucfc f på inntif 200.000. - tif cfervis avfønning av prosjektfecferi 2009.

Kompetansetilskudd  — Boligsosialt arbeide.
2006-2009
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PROSJEKTETS  NAVN:

Pros'ektkoordinator.

PROSJEKTETS
OVERORDNA MÅL:

Arbeide med boløshet og tiltak/prosjekt som kan bidra til å nå målsettingene i den
nasjonale strategien " På vei til e en boli ".

HOVEDMÅL:

• Heve kompetansen på det boligpolitiske området i kommunen .
• God planlegging og gjennomføring av kommunens boligpolitikk.
• Forebygge og bekjempe boløshet.

• Sikre et godt og variert botilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet :

-

Med boliger for flyktninger.

-

Med gode botilbud til rusmisbrukere.

-

Sørge for boligberedskap og  varige løsninger med oppfølging.

DELMÅL  /  FORMAL  :

• Utvikle og koordinere prosjekt.

• Koordinere samarbeid på tvers av fag og forvaltningsnivå.
• Rullere/revidere kommunens boligsosiale handlingsplan.
• Utvikle kompetansetiltak som reflekterer den statlige politikk.
• Tilføre kunnskaper, erfaringer og ideer fra andre.

• Legge til rette for fagutvikling innen de boligsosiale tjenester i form av
kurs, foredrag og erfaringsutveksling.

• Holde fokus på videreforing av tiltakene/tilbudene.

Kompetansetilskudd — Boligsosialt arbeide.
2006-2009
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Veien til e en boli

PROSJEKTETS:•
OVERORDNA MÅL:

Arbeide med boløshet og tiltak/prosjekt som kan bidra til å nå
målsettingene i den nasjonale strategien " På vei til e en boli ".

HOVEDMÅL for brukerne.
• Vanskeligstilte — sosial
• Rusmisbrukere
• Flyktninger

• Få bistand og tilrettelegging til å skaffe seg varige botilbud.
• Få hjelp til å unngå utkastelse.
• Få hjelp til å skaffe seg stabilt og forutsigbart inntektsgrunnlag.
• Få tilgang på oppfølging og veiledning når det trengs.

Metode for måloppnåelse.
• På administrativt nivå.

• Skaffe seg boligsosiale fagkunnskaper.
• Utvikle samarbeidsmodeller med aktuelle aktører
• Kartlegge bobehov og botilbud.
• Skaffe adekvate boliger til påløpne behov. Kjøpe eller leie.
• Lage en plan for fremtidige behov. Ha gode boberedskap.
• Gi brukerne veiledning, ferdigheter og kunnskaper :

• Å skaffe seg egen varig bolig.
• Gjelds- og økonomistyring.
• Å komme ut av et økonomisk uføre.
• Det å bo i egen bolig og utvikle gode naboforhold.

• Tilby oppfølgingstjeneste.

Kompetansetilskudd — Boligsosialt arbeide.
2006-2009
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1 HOVEDMAL:
• Gi tungt belastede rusmisbrukere ferdigheter til å bo i egne boliger med tilrettelegging.
• Integrering og inkludering av målgruppen i alle samfunnsarenaer.
• Utforme en lokalt tilpasset metode for boligsosialt arbeid i Sortland kommune.

DELMÅL:
• økonomiske besparelser
• okt kvalitet på tjenesteyting
• forutsigbarhet i tjenesteproduksjon
• enklere å planlegge/lage tiltak rundt den enkelte rusmisbruker
•

,
okt kompetanse og fagutvikling i boligsosialt arbeide.

20
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DELPROSJEKT—

Bolig - Sosial inkludering
av rusmisbrukere

Prosjektansvarlig: Trygve Lampe, E-leder, Sosial
. Prosjektleder: Ingolf Markussen.

Fagledere: Arulnesan Marinayagam  , Fagleder —Rus
Bjørn Pedersen  , Fagleder —sosial
Roy Helge Bergheim, Boligstiftelsen

MALGRUPPE:

Tidligere og nåværende rusmisbrukere som

-

bor i egen bolig
- ikke har fast bolig
- er bostedsløse

METODER:
• Individuell oppfølgingstjeneste og miljøterapeutiske tiltak
• Tilrettelegging av arbeid og fritid.
• Individuell plan (IP) og koordinering av aktuelle tjenester

FINANSIERING:
• Prosjektmidler fra Husbank/ Sosial og Helsedirektoratet.
• Egne personalressurser.
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Stausrapporter underveis:

Statusrapport. 13.11.2007
Kompetansetilskudd til prosjektet : " Bolig -Sosial inkludering av rusmisbrukere".
Tilskuddet gir prosjektleder mulighet til å ivareta og sette fokus på det boligsosiale
arbeidet.

1. Utført arbeidet med rullering av boligsosial handlingsplan.
2. Organisert botilbud med oppfølging til brukere som hadde midlertidig

opphold på campingplass. Oppfølgingstjeneste til flere brukere.
3. Skaffet bolig og gir oppfølging til bruker etter fengselsopphold.
4. Igangsatt prosjekt for oppføring av gjennomgangsleiligheter til

rusmisbrukere og brukere med rusrelatert adferd. Her vil det gis botrening
og ulike andre tilbud.

5. Deltatt i nettverksmøter knyttet til strategien: På vei til egen bolig.
6. Koordinerer og deltar i prosjektet : 17-23 og nå Nordlandsprosjektet, rettet

mot ungdom i sviktsonen 15 —25. I begge disse prosjekt har det boligsosiale
arbeidet en sentral rolle.

7. I vårt prosjekt: Familiesenter-modell, er boligsituasjonen til så vel familien
som enkeltpersoner et viktig element.

8. Kommunens fattigdomsprosjekt ( Barnevern og Sosial) innbefatter foredrag
og holdningsskapende arbeid som også omfatter boligsoialt arbeide.

9. Planlegger koordinering av boligtilbud,oppfølging og miljøtjeneste innenfor
det boligsosiale området etter NAV etablering.

10. Gjennomført et rus- og forebyggende seminar med boligsosialt arbeide som
et tema.

11. Koordinert kompetanseheving for en miljoarbeider og to miljøterapeuter
innenfor det boligsosiale området..

12. Gir kafe- og sosialt tilbud til eldre rusmisbrukere som bor alene.
13. Arbeider med innføring av BOKART i kommunen.

Kompetansetilskudd — Boligsosialt arbeide.
2006-2009

5



WSortland Kom mune- Prosessleder Ingolf Markussen — mars 2010.

Statusrapport. 26.11.2008
Kompetansetilskudd knyttet til prosjektet : " Bolig -Sosial inkludering av
rusmisbrukere".
Videreført gjennom utvikling av delprosjektet " Familiesentermodell".

Pågående tiltak/prosesser.:

6

13. Gjennomført arbeidet med rullering av boligsosial handlingsplan. Den er
politisk behandlet i kommunestyret 30.10.08.
Flere vedtatte tiltak venter nå på gjennomføring. Bl.a. koordinering av
boligtilbud, oppfølging og miljotjeneste innenfor det boligsosiale området
etter NAV etablering..

14. Innføringen av Bokart venter på at etableringen og tilpassingen innen NAV.
15. Det boligsosiale arbeidet skal nå innarbeides i kommunens nyetablerte

enhet Helse og Familie. Prosjektkoordinator er administrativt knyttet til
enhetslederen.

16. Botilbud med oppfølging til brukere har vært gjennomført i hele
prosjektperioden.

17. Skaffet bolig og gir oppfølging til brukere etter institusjon og
fengselsopphold

18. Videreforer samarbeidet med oppføring av gjennomgangsleiligheter til
rusmisbrukere og brukere med rusrelatert atferd. Boligene ventes ferdigstilt
sommeren 2009.

19. Deltatt i nettverksmøter knyttet til strategien: På vei til egen bolig.
20. Koordinerer og deltar i prosjektet : 17-23 og nå Nordlandsprosjektet, rettet

mot ungdom i sviktsonen 15 —25."Ungdom i svevet."
I begge disse prosjekt har det boligsosiale arbeidet en sentral rolle.

21. I vårt prosjekt: Familiesenter- modell," Mellomlanding for ungdom i
svevet" har boligsituasjonen til så vel familien som enkeltpersoner en
sentral plass.

22. Prosessleder har brukt mye av sin tid til informasjon, foredrag, møter og
samtaler hvor boligtilbud har vært fremstilt som et av de viktigste element i
vår alles søken etter det " Gode og trygge liv". Vårt arbeid og budskap
bygger på viktige verdier.

23. Sluttrapporten vil gi en mer uførlig beskrivelse av de enkelte tiltak.

Kompetansetilskudd — Boligsosialt arbeide.
2006-2009
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Kompetansetilskudd — Boligse
2006-2009

\

VERDIVISJON

"BYGGE OPP MENNESKET TIL DET GODE LIV"

TILLIT

MESTRING

SELVTILLIT FERDIGHETER

RADGIVING TRYGGHET SELVBESTEMMELSE
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ÆRLIGHET KJÆRLIGHET RESPEKT FORSTAELSE

TJENESTEN UTVIKLER NYE METODER
MENNESKET UTVIKLER SEG SELV

HJELP TIL SELVHJELP

VARSLE — REDDE —SLUKKE — BEGRENSE - VEILEDE
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Kompetansetilskudd — Boligsosialt arbeide.
2006-2009

Søren kierkegaard
1813 - 1855

" Om jeg vit lykkes
i åføre ett menneske
mot et bestemt måte,
må jeg først finne

mennesket der det er,
og begynne akkurat cfer."
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Haltbakk Bosenter
2-3 samlokaliserte leiligheter. .
Base for oppfølging/behandling/treningfrehabilitering og
sosial inkludering.
Midlertidig bosted i overgangen til permanent bolig.  

ortland Kommune-prosesje

Et botilbud med oppfølgingstjeneste :

behandlingsopplegg

Institusjonen.
Eller annet

Videre rosess:

• For personer med store rusmiddelproblemer som
har gjennomgått et behandlingsopplegg.

• For personer med rusrelatert adferd.

Ilaltbakk

Prosessen styres av fagleder- rus

og ledes av prosessleder.

Tilbudet utarbeides og utvikles i
samarbeid med en sammensatt

rådgivingsgruppe.
• Økonomisk sosialhjelp, NAV
• RIO
• Rustjenesten.
• Psykiatritjenesten.
• VOP
• Boligstifelsen ( Bygging — utleie )

Kompetanseti s u — oligsosialt ar ei e.
2006-2009

Psykosos.oppf.
rbeidstrening

Fritidsaktivitet
Botrening
Ettervern

Oppfølging

Markusse

Permanent
Bolig

Ettervern og ønsket
oppfølging
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Kompetansetilskudd — Boligsosialt arbeide.
2006-2009
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Veien til
egen bolig

Ns.

Kompetansetilskudd — Boligsosialt arbeide.
2006-2009

Sortland kommune
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Kompetansetilskudd  — Boligsosialt arbeide.
2006-2009
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Hjelp th„:,

,

• Som av en eller annen grunn er på utkikk etter et sted å bo.
• Som ønsker å leie en hybel, hybelleilighet, leilighet eller eie

noe selv.
• Eller foreta utbedringer der du bor nå, og deg som trenger

hjelp og veiledning til å finne et sted å bo.

Mange opplever det som vanskelig å finne seg et sted å bo i
Sortland. Stor etterspørsel og ofte en høy pris preger bo-
ligmarkedet i sentrum. Vi har derfor stor forståelse for at
det kan behøves hjelp.

• Hva som er en god måte å finne fram til et godt botilbud.
• Å få en oversikt over om kommunen/Boligstiftelsen har

noe ledig.
• Hva som er viktig å være oppmerksom på når en skal leie

eller kjøpe. Slikt som leiekontrakt og husleieloven.
• Å få vite hvordan en søker om lån, tilskudd og bostøtte.
• Nødvendig oppfølging og støtte videre også etter

innflytting.
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Tirsdagsgruppen

Hjelp mot rus
Sarnholc

Kompetansetilskudd — Boligsosialt arbeide.
2006-2009

Sortland

i den b!å byen
det røde huset
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Psykiatri

Psvkiatri

BARNEVERN

BUF

Psykiri

WSortland Kommune- Prosessleder  Ingolf Markussen —mars 2010.

Omsorg

Rus

RUS

Rode kors

Kompetansetilskudd — Boligsosialt arbeide.
2006-2009

MELLOMLANDING
FOR

UNGDOM I SVEVET

IIJ BOLIGSOSIALT
ARBEID NAV

Boligstiftelsen

MELLOMLANDING
FOR

UNGDOM I SVEVET

Barnevern

Møteplassen

UNGDOMSKONTAKT

Unudomsklubben

Rus

Klinikker Politi-fengsel

RUS — Psykiatri

OT-tjeneste

Helsestasjon

Skole

Lege - sykehus

Nav
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BOLIGSOSIALT ARBEIDE

Barnevern

Familiesenter — modell

Nordlandsprosjektet

Kompetansetilskudd — Boligsosialt arbeide.
2006-2009

Økonomisk sosialhjelp

NAV

Veien til egen
bolig

Rustjenesten
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Boligsosial Handlingsplan fra 24.10.2002

Prosjekt Rullering

Prosektor aniserin

Prosjekt-/styringsansvarlig:
Reidun Johansen -

Prosjektgruppe
• Enhetsleder Sosial
• Enhetsleder Omsorg
• Enhetsleder Stab
• Prosjektleder

Referansegruppe
• Boligstiftelsen— Roy Helge Bergheim
• Sosial — Bjørn Pedersen
• Omsorg —Kjellrun Olaussen
• Rus — Arulnesan Mariyanayagam
• Flyktning —Bodil Nordgaard
• Psykiatri — Trygve Lampe
• Brukerrepr.- Mai-Helen Walsnes

Kompetansetilskudd  — Boligsosialt arbeide.
2006-2009
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Rådmannen

Prosjektleder/sekretær
Ingolf Markussen
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Boligsosial handlingsplan 2008-2011

Tiltak
A.

Årlig elektronisk kartlegging av
Bobehov.Bokart.
(Avventer full koordinering med NAV)

B.

Bygge borettslag-/hybelleiligheter
Bolig (Utsatt)

C.

Rehabilitering-/treningsbolig for

Rusmisbrukere. — overgang til permanent
bolig. (Haltbakk)

D.

Bofellesskap med 8 enheter

Rus/psykiatri (Tatt ut)

E.
Bygging av nytt bofelleskap — for personer
med demenssykdom ( Utført)

F.
Boinformasjon, veiledning, støtte og

oppfølging. ( Under planlegging)

G.
Rullering av
boli sosial handlin s lan

Kompetansetilskudd — Boligsosialt arbeide.
2006-2009

Tids unkt

2008-2009

2008-2009

2008 - 2009

2009

2009

2008- 2009

2008-2011

Ansvarli /samarbeid.

NAV/Rus/Psykiatri

Omsorg

Boligstiftelsen

Rus/Sosial

Boligstiftelsen

Omsorg

Boligst/NAV/Sosial/
Omsorg

NAV/Rus/psykiatri/
Omsorg.

Radmannen

17
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Samarbeidsprosjekt mellom "Ungdom i Svevet" og
Sortland Ungdomsskole.

$ rin s ru e:
Sture Jacobsen,
Theodor Lind,
Vidar Halvorsen,
Solveig Østingsen
Ingolf Markussen,

Pros'ekt ru a:
Ingolf Markussen,
Trude Hansen,
Wilfred Pedersen
Berit Voktor
Grete Nordgoard
Laila Lochert

Tidsperspektiv:
August 2009 -desember 2010.

Enhetsleder Helse og Familie.
Enhetsleder Undervisning.
Rektor Sortland Ungdomskole.
Utdanningsforbundet.
Ungdom i Svevet.Prosjektleder

Overordna mål:
Motivere ungdommen til å fullføre skolegang.

Prosjektleder
Lærer SUS
Lærer SUS
Helsesøster
Sosiallærer
Utviklingskontakt (Gjennom Ungdom i Svevet)

Delmålsetting:
• Gielevene følelse av mestring og selvtillit.
• Gi motivasjon som fører til konsentrasjon i klasserommet gjennom

ulike aktiviteter og tiltak.
• Gi elevene trygghet gjennom fortrolig voksenkontakt
• Gjøre elevene ansvarsbevisste.
• Gi elevene gode sosiale ferdigheter og holdninger.

Kompetansetilskudd — Boligsosialt arbeide.
2006-2009
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Målgruppe:
• Har stort fravær
• Mangler motivasjon og konsentrasjon for tradisjonell undervisning.
• Er i konflikt med andre.
• Har mistet troen pii egen læreevne.
• Opplever en vanskelig livssituasjon som går ut over skolearbeidet.

Utfordringer:
• ode tilnærmingsmåter.i se,lytte, forstå og skape tillit.
• Samspill elev - lærer -foreldre - medelever
• Tilmelding, utvelgelse.

Sammencfrag.

19

• Kompetanseti&kuddet var tiftenkt dervis avfønning av
prosjektfeder. 7ifskud2fet har vært et viktig og avgjørende 6idrag for
det omfattende arbeid som prosjeRtfedTer har deftatt

• kapporten tarfor seg de tiftaksom prosjektleder deftar i og
koordinerer Bofisituasjonen vif afftid være et viktig element i
enfivers fivssituasjon. Deifor har den hattfokus i samtfige prosjekt..

• Yettverksmøtene og det nære samarbeidet me61fus6ankens
representanter har vært tif stor nytte i prosjektperioden. Dette 6fir
nå viderefort i den vicfere prosess.

• Prosjektfeder deftar i nettverksandinger, studiereiser og 6idrar med
foredrag både fokaft, og ffesre steder i fandet..

• Prosjektfederen er i organisasjonen plassert rett under enhetsfeder
llefse og Tamifie. En enhet som omfatter arnevern,kus,Psykiatri,
LegerXe fsestasjon.

• Det 6o4gsosia& arbeid inngåri det videre arbeidi " Vngdom i
Svevet". Jfusbanke,n viffå tifsendt vår sluttrapportfra dette
prosjekt når det forefigger

• Takkfor støtte og samarbeid så fangt.

Kompetansetilskudd  — Boligsosialt arbeide.
2006-2009
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Ungdom i Svevet — Sortland Kommune.
Overordna mål :
Utprøve og dokumentere ulike tilnærmingsmåter. Koordinere og styrke et samordnet tilbud til
ungdom som bygger på samarbeide og samhandling.
Ethvert arbeid bygger på det vedtatte verdigrunnlag:
"  Bygge opp mennesket til det gode liv".. egendefinert ut fra egne ønsker og forutsetninger.

"Mellomlanding for Ungdom i Svevet",

i "Det røde huset i Den blå byen"
Dette er en fellesbetegnelse på de ulike måter som vi tilnærmer oss ungdommen på.
I tiltakssamspill med flere fag, etater og organisasjoner finner vi fram til de ungdommer som
trenger ekstra bistand og oppmerksomhet på ulike områder. Ser ungdommen og starter der.
Vi har i prosjektperioden utprøvd følgende områder:
A:. Oppsøkende virksomhet og foreldresamarbeid.
En gruppe på fire voksne personer har på ulike tidspunkt og steder oppsøkt områder hvor
ungdom holder til. Dialogen og medbestemmelsen bygger på ønsker og muligheter. Tilliten
og respekten skal prege alle møter med disse ungdommer. Istedenfor å sende ungdommen
rundt til ulike offentlige kontor og instanser inviterer vi til et møte med ungdommen på
nøytralt og avslappet sted på ungdommens premisser. Ønsket tiltak kan så gis til
enkeltpersoner eller grupper i samarbeid med ulike fag og frivillige.
Ut fra den kjensgjerning at foreldrene er ungdommens største ressurs, har det vært etablert en
foreldregruppe. Gruppa har diskutert foreldrenes felles utfordringer i forhold til ungdommene
sine og det har videre vært gitt foreldreveiledning. Prosjektet har gitt positive resultater.
B: Boligsosial oppfølging.
Trivsel, mestringserfaring ,trygghet og følelsen av det gode liv er avhengig av
tilfredsstillende boforhold. I tillegg er det ofte behov for hjelp til å skaffe seg et bosted,
beholde det og lære seg til å mestre oppgaver som hører til det å bo for seg selv. Noen trenger
også hjelp til å mestre ulike sosiale utfordringer.
C: Oppfølging/motivering av Ungdom.
I samarbeid med ungdomsskolen og videregående skole utprøves ulike oppfølgingstiltak for å
motivere til tilstedeværelse og fullføring av skolegang. Her gis det opplevelsestilbud med
klare krav om at gjenytelsen skal være forbedring i fag og fullføring av skolegangen.
Tilbudene er friluftsaktiviteter, mekking, smykkelaging, musikk, film og data.
D:  "  Den gode voksne".
Over tid har vi fulgt en ungdom som trengte spesiell oppmerksomhet. Vedkommende har nå
lærlingeplass i kommunen og lokalisert sammen med " Ungdom i Svevet" Den gode voksne,
fagleder og instruktør er en del av miljøet rundt lærlingen. I dag er denne ungdommen selv
og på en utmerket måte, i stand til å formidle hva som skal til for at ungdommer skal oppleve
at de blir sett, hørt, respektert og tilbudt et individuelt tilpassa tilbud. Vokse og mestre.
E: Oppvekstplan.
Forankring og videreføring av den gode erfaring er et overordna mål for prosjektet.
Vi utfører derfor et forprosjekt som skal gi viktige signaler inn i en fremtidig oppvekstplan.
En bevisstgjøring rundt det faktum at forhold knyttet til oppvekst gjelder oss alle i kommunen
I tillegg er prosjektet aktivt med i et utviklingsarbeid innenfor etaten " Helse og Familie". Et
arbeid bygget på et verdigrunnlag som har flerfaglig samarbeide, samhandling, og samordnet
tilbud som mål. Alle skal oppleve å ra tilbud om et helhetlig tilbud.

Ungdomskontakt:
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