
Bærekraftig arkitektur for alle.
Et samarbeidsprosjekt mellom Rusteam - Røros kommune, 
Husbanken og NTNU.

Problemstilling: Hvordan å sikre at vanskeligstilte på boligmarkedet får 
adgang ikke bare til ”et sted å bo”, men også til boliger med høyt 
kvalitetsnivå og tilpasset spesielle målgruppers behov?

Nøkkelord: oppsøkende tjeneste, pasienter med dobbelt diagnose, 
relasjonsbygging, nettverksbygging, brukermedvirkning, boformer, bosetting, 
NIMBY – syndromet, bærekraftig arkitektur, ressursvennlighet.

Innledning.

Personer med sammensatte problemer som rus og psykiske lidelser 
representerer en stor andel av vanskeligstilte på boligmarkedet: denne 
gruppen trenger ofte behandling, rehabilitering og omsorg samtidig. De fleste 
trenger også tett oppfølging, og hjelpeapparatet sliter med å tilpasse tilbud 
og tiltak til brukeres behov.

I denne rapporten presenterer jeg et prosjekt som Rusteam på Røros i 2008 
har gjennomført i samarbeid med NTNU og Husbanken i Trondheim, og som 
kommer til å bli videreført i vår 2009. Prosjektet heter ”Bærekraftig arkitektur for 
alle? Helse, omsorg og ressursvennlighet på Røros” og har som mål å utvikle 
boligmodeller for kommunale boliger som er både miljøvennlige og billige og 
som er bygget i samsvar med brukernes behov. Med ”Bærekraftig arkitektur 
for alle” mener vi at miljøvennlige boliger må være tilgjengelige for alle 
grupper i det norske samfunnet, også til en veldig sårbar gruppe brukere som 
har behov for et lavterskel tilbud.

Jeg skal vise hvordan vi har prøvd å samarbeide mellom ulike etater og 
tjenester, og inkludere brukernes perspektiv i vår prosjekt, for å skape et 
boligtilbud som kan forbedre enkeltes livskvalitet og øke hjelpetilbud og 
oppfølgings effektivitet.

Fra brukere til deltakere.



Rusmisbrukere er en av flere grupper som defineres vanskeligstilte på 
boligmarkedet, dvs. ”personer som stiller svakt på boligmarkedet, og som har 
behov for bistand for å komme seg inn i en egnet bolig eller for opprettholde 
en egnet bolig” (Thyness, 2004).

Rusmisbrukere er også en vanskelig gruppe å samarbeide med, og de 
representerer en stor utfordring for sosialtjenester og hjelpeapparatet generelt 
i en liten kommune, hvor fins det ikke erfaring og kompetanse gode nok for å 
skaffe et tilrettelagt tilbud til personer som ofte har flere sammensatte 
problemer.

På kommunens nivå er tjenesteapparatet ”fortsatt sektorisert og består av en 
lang rekke større og mindre velferdsbyråkratier” (Thyness, 2004), dvs. at 
personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser ”faller mellom stolene, og 
viser seg vanskelige å nå med gode tilbud” (Evjen m.fl., 2004); det gjelder 
både oppfølgings- og boligtilbud, og kommunale tjenester er ofte uforberedt 
til å ta imot utfordringer som klienter lager til dem.

Siden januar 2007 er det etablert på Røros et team (Rusteam) som har som 
hovedmål å bidra til at rusmisbrukere kan få en bedre livskvalitet og en 
enklere hverdag gjennom boveiledning og hjelp til nettverksbygging og 
aktivisering. Teamet bruker aktivt individuell plan som verktøy for ”å kunne gi 
et bedre tilbud til tjenestemottakere med behov for langvarige og 
koordinerte helse- og/eller sosialtjenester” (Sosial- og helsedirektoratet, 2005).

Selv om individuell plan er lovpålagt (Lov om sosiale tjenester 13.12.1991 nr 81, 
§ 4.3a), brukes det sjelden i sosialtjenester: Rusteamet jobber for at IP skal 
brukes på en nyttig måte og skal skrives i samarbeid med brukere/klient, slik at 
det kreves at lov: ”Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i 
samarbeid med klienten. Det skal legges stor vekt på hva klienten mener” 
(Lov om sosiale tjenester 13.12.1991 nr 81, § 8.4).

Samtidig har teamet startet et tettere samarbeid med sosialtjenesten og 
psykiatritjenesten, og skrevet en samarbeidsavtale med disse to tjenestene for 
å forberede hjelpetilbud til brukere som sliter både med psykiske problemer 
og rusavhengighet.

Teamets mål er å bygge ei fast ramme hvor brukere med sammensatte 
problemer kan få en bedre bistand fra hjelpeapparatet, og hvor de 
tjenestene kan nå en fellesforståelse av brukernes behov.



Vi ønsker å bytte perspektiv inne i hjelpeapparatet, og å se personer som 
deltakere i prosessen, og ikke bare brukere; å være deltakere betyr det en 

mer aktiv rolle for klienter i oppfølging og krever at hjelpeapparatet tar av 
makt fra seg og følger mest mulig etter enkeltes behov og ønsker: vi prøver å 
følge hva Skien kommune kaller en ”samsone”-modell, dvs. vi prøver å skaffe 
en fysisk og mentalt arena hvor brukere og personer fra hjelpeapparatet 
møtes for å diskutere og planlegge hvordan å samarbeide.

Prosjekt ” Bærekraftig arkitektur for alle? Helse, omsorg og ressursvennlighet 
på Røros” har brukt samme modell for å utvikle løsninger som bedre tilpasser 
til grupper av brukere/deltakere med sammensatte problemer: studenter, 
brukere og offentlige aktører satt sammen og diskuterte hvordan å skape god 
bokvalitet for brukergrupper som er vanskeligstilte på boligmarkedet og 
samtidig beholde fokus på energi, miljø og kulturarv.

Røros kommune: beskrivelse av målgruppe.

Røros kommune ligger geografisk i Sør-Trøndelag fylke med 5620 innbyggere i 
januar 2008 (kilde: SSB). Antall innbyggere i aldersklasse 15-44 er 1926 (34,3 % 
av befolkningen i kommunen).

Siden offentlig transport består av både fly-, tog og bussforbindelser, medfører 
det at en del illegale rusmidler blir omsatt i kommunen. Kommunen ligger 
også i nærheten av Sverige, og dette øker muligheter for å smugle rusmidler 
og alkohol over grensen og forsyne det illegale markedet. Tilgjengeligheten 
av illegale stoffer kan medføre en økning av misbruk blant ungdommene, 
spesielt i forhold til det lokale rusmiljøet.

Røros er også skolesenter og 300 elevene cirka går på videregående skole i 
år: de er et potensielt mål for de illegale nettverkene som er aktive i det lokale 
samfunnet. Selv om det ikke finnes nøyaktige opplysninger for å beskrive 

Figur 1: Vanlig modell Figur 2: Samsone modell



rusmisbrukssituasjonen blant ungdommer på Røros, mistenker flere aktører som 
jobber i ulike arenaer med unge (blant annet videregående skole, NAV, og 
Politi) at det er en økning i bruk av illegale stoffer blant ungdommene.

Antall rusmisbrukere som er i kontakt med hjelpeapparatet på Røros er 37 (6,5 
‰ av befolkning): ifølge Rusbehandling Midt-Norge er det 3000 personer med 
avhengighet av illegale stoffer i hele Midt-Norge (4,6 ‰ av befolkning i Midt-
Norge – dvs. Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag). Rusteam har også 
opplysninger om 18 personer som har rusrelaterte problemer men ønsker ikke 
å ha kontakt med hjelpeapparatet: totalt fins det 55 registrerte rusmisbrukere 
på Røros (9,4 ‰ av Røros innbyggerne).

Blant de 37 brukerne som får tett oppfølging, 31 (85 % cirka av målgruppe) 
har i tillegg psykiske lidelser, som omfatter blant annet ADHD, angst lidelser, 
depresjon, bipolar lidelse, spiseforstyrrelse, og personlighetsforstyrrelse.

Nesten 80 % av brukere er menn, og 70 % bor alene: vi har to personer som er 
bostedsløs per i dag, og 30 % av vår målgruppe bor i kommunale leiligheter. 
Røros kommune har per i dag ingen boligsosial handlingsplan og ingen 
boliger for rusmisbrukere.

De kommunale etatene jobber med tre ulike grupper av rusmisbrukere, som 
har ulike behov og trenger ulike og differensierte tiltak:

(1) Etablerte rusmisbrukere i aldersklassen 20-40, som sliter med jobb, har lite 
nettverk utenfor rusmiljøet, og mangler ressurser og muligheter for å 
integrere seg i Røros samfunnet. De trenger tett oppfølging hjemme for 
å øke ferdigheter innen økonomi og fungering i bolig, men de trenger 
også støtte for å koble seg til positive sosiale nettverk, som kan hjelpe 
dem å integreres i det lokale samfunnet.

(2) Etablerte rusmisbrukere i aldersklassen 40+. Det er en liten minoritet av 
slike registrerte rusmisbrukere på Røros, og de har en lang historie med 
bruk av flere ulike rusmidler.

(3) Unge rusmisbrukere i aldersklassen 15-19, eller ungdommer som er i fare 
for å etablere seg som tunge rusmisbrukere. Denne gruppen er 
vanskelig å treffe og jobbe med. De anser ikke seg selv som misbrukere, 
og derfor ser de ikke behov for å ta kontakt med sosialkontoret og 
hjelpeapparatet.

Bærekraftig arkitektur for alle.



En del av den kommunale boligmassen i Røros kommune har stort behov for 
oppussing og tilpasning til ulike målgrupper. Oppussingen ønskes utført med 
fokus på energi og miljø, og med respekt for de spesielle omgivelsene på 
Røros som en del av UNESCOs verdens kulturarv. 

Samtidig brukes en del av de kommunale boligene som regel av mennesker 
som er vanskeligstilte på boligmarkedet, som for eksempel rusmisbrukere eller 
personer med psykiske lidelser; brukergrupper som har spesielle behov i 
forhold til bosted og som ofte krever tett oppfølging. Terskelen for å bruke 
boligen til daglig skal derfor være meget lav.

Eksperter i team er et tverrfaglig prosjektemne for alle mastergradsstudentene 
på NTNU. Intensjonen med emnet er å forberede studentene på tverrfaglig 
samarbeid i yrkeslivet. I tillegg skal studentene gjennom gruppearbeid utvikle 
innsikt i egen faglig kompetanse og gruppeatferd, og kunne bruke den i 
samarbeid med andre.

Fem grupper av studenter arbeidet med tema ”bærekraftig arkitektur og 
spesielle målgrupper” i løpet av vårsemester 2008, og leverte fem rapporter 
som skal brukes videre av Røros kommune for å planlegge nye kommunale 
boliger eller for å oppusse og tilrettelegge en del av den eksisterende 
boligmassen til personer som sliter med rusproblemer og/eller psykiske lidelser.

Vi organiserte et seminar på Røros i januar i år for å presentere tema og å gi 
studenter opplysninger om målgruppe og prosjektet vårt. Studentene kunne 
velge mellom tre ulike boliger som case å analysere (Figur 3).

Figur 3: Kommunale boliger på Røros.

Grunnen for å samarbeide med NTNU var å finne nye løsninger og jobbe 
utenom allfarveien: bærekraftig arkitektur er en relativt nytt begrep og teknisk 
kontor på Røros har ikke kompetanse i dette fagområdet.

To grupper av studenter bestemte seg for å jobbe med oppussing av en 
eksisterende bolig, to grupper planla nye boliger for rusmisbrukere, en gruppe 
utviklet en universell utforming som kunne brukes i hele landet, og den siste 
gruppen fokuserte analyse på brukere og gjennomførte intervjuer med RIO 



(Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), brukere som bor i kommunale 
leiligheter og kommunale ansatte i Trondheim og Tromsø.

Beboere understreker som viktig å kunne selv medvirke i formingen av egen 
bolig, og å ha kontroll over hvor lenge man kan bo der. 

”Beliggenheten av en bolig er for de fleste veldig viktig. Faktorer en bør tenke 
over i forbindelse med bolig for vanskeligstilte er om en ønsker segregering 
eller integrering, naboers trygghet, både reel og følt” (Blå gruppe –
prosjektrapporten, 2008).

Figur 4: Småhusene, Trondheim – Ørretholmen, Tromsø – Veiskillet, Trondheim.

Hvis man ønsker å følge en integrerings- og normaliseringsmodell (Thyness, 
2004), må man jobbe for å hindre at utforming eller plassering av boliger skal 
marginalisere brukere i samfunn.

Boligsosialt arbeid betyr ofte å hjelpe brukere å håndtere konflikter med 
nabolag: ved etablering av boliger for rusmisbrukere er også viktig å 
informere nabolaget og forebygge eventuelle problemer med brukere.

En gruppe av studenter prøvde å lage en informasjonskampanje for å støtte 
etablering av boenheter for rusmisbrukere, og brukte forfatter Falkberget som 
kulturell og historisk referanse: ”Forfatterarven etter Falkberget og profilen til 
den historiske Bergstaden er ikke noe som kun skal resultere i besøkstall og 
turisme. Også som beboere på Røros må vi forholde oss til denne arven. 
Ansvaret vårt er å erkjenne og bevare den større helheten som vi alle er en 
del av. For hva er vel Røros uten Rørosingene? De historiske, de framtredende 
og de nålevende” (Gul gruppe – prosjektrapporten, 2008).

Studentene fokuserte også på løsninger om materialer og teknologi som skulle 
være enkelt å bruke og miljøvennlige (Figur 5): alle resultater skal brukes ved 
planlegging av kommunale boliger.



Figur 5: Tekniske løsninger - Ovn og kontrollpanel for strømstyring

Rapportene fra prosjekt er tilgjengelige på Husbankens nettsted, og andre 
kommuner kan bruke studentenes materialer hvis de ønsker det.

Mål for Røros kommune er å starte planlegging og utbygging av tre 
boenheter for rusmisbrukere innenfor slutt av 2009.

Konklusjoner.

Samarbeid mellom Rusteam, NTNU, studenter og Husbanken har nådd gode 
resultater: Røros kommune har fått flere nyttige ideer og innspill som skal 
inkluderes i den boligsosiale handlingsplanen som skal skrives ferdig innenfor 
sommer 2009.

Studentenes engasjement har vært høyt og i vårsemester 2009 skal NTNU, 
Husbanken og Rusteam samarbeide for å gå videre og fordype analyse av 
begrep ”bærekraftig arkitektur for alle”.

Brukeres perspektiv er en viktig del av planlegging, og vi skal fortsette å 
inkludere enkelte brukere og interesseorganisasjoner i prosessen.
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