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INNLEDNING 
Sosialkontoret i Rana kommune søkte og fikk tilsagn om prosjektmidler våren 2006 
Prosjektleder ble tilsatt i juni 2006 og prosjektet startet opp i medio juni 2006. Målet med 
prosjektet var å formalisere samarbeidet med Kriminalomsorgen og 
Spesialisthelsetjenestene gjennom avtaler. I tillegg skulle det jobbes  med to 
boligprosjekter; - det ene ”småboliger” og det andre en bemannet boenhet for rusmisbrukere 
med særlig omsorgsbehov. 
 
Kompetansetilskuddet som det ble søkt om skulle brukes til å ansette en prosjektleder som 
kunne være: 
 

• Kontaktperson og ressursperson 
• Utarbeide samarbeidsavtaler som skulle være et praktisk verktøy for å 

sikre gode rutiner, god forberedelse og oppfølging av personer som 
skulle løslates fra fengsel eller som skulle utskrives fra institusjon 

• Sikre grunnlag for beslutningsstøtte i kommunens boligpolitiske arbeid 
slik at boligmassen ble tilpasset de behov som avdekkes. 

• Koordineringer av prosesser innen de forsjellige berørte fagområder. 
 
Sluttrapporten vil i hovedsak beskrive problemstillinger, metode og utvalget som er knyttet 
til samarbeidsavtaler. I tillegg til dette vil også det som er gjort for å få en boligmasse som 
er tilpasset brukernes behov bli beskrevet. Dette vil også bli illustrert ved bilder. 
 
 
PROBLEMSTILLINGER 
Problemstillingen til prosjektet bygger på regjeringens mål om å bekjempe bostedsløshet.  
Dette arbeidet var kommunen allerede godt i gang med da prosjektet startet.  Som et ledd i 
dette anså kommunen det som viktig å inngå forpliktende samarbeidsavtaler med 
Kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten.  Dette for om mulig komme tidlig inn i 
forhold til løslatelse fra fengsel og til de pasienter som skulle utskrives fra institusjon. 
 
Kommunen hadde vedtatt en boligsosial handlingsplan. I etterkant av dette så har  
etterspørselen av boliger økt.  En antok dette hadde sammenheng med samfunnsmessige 
endringer og som gjorde at nye grupper etterspurte boliger, eks de som var tilknyttet LAR. 
For disse var det viktig å finne boliger i områder som ikke var rusbelastet.  I tillegg hadde 
det også skjedd en holdningsmessig endring blant de som jobbet på Sosialkontoret. De 
hadde sett at gjennom prosjektet var mulig å legge til rette for vanskeligstilte på en slik 
måte at de mestret hverdagen i egen bolig.  Bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet 
og det å finne egnede boliger for disse var en problemstilling en sto ovenfor.  I tillegg måtte 
en også innse at noen av våre brukere hadde så store problemer med å mestre egen hverdag, 
samt mestre det å fungere sammen med andre, at det ordinære boligmarkedet ikke var mulig 
å rette seg mot.  Det ble derfor prosjektert og sendt ut anbud på å få bygget tre småboliger 
på et område som kommunen eide og som lå tilbaketrukket fra andre boområder. 
 
Sosialkontoret sto også overfor store utfordringer i forhold til den gruppen mennesker som 
hadde ruset seg så lenge og så hardt, at de hadde alvorlige somatiske og psykiske lidelser.  
Dette var mennesker kommunen ikke klarte å serve med den miljøterapeutiske tjenesten og 
med hjemmesykepleie. De trengte noe langt mer enn det.   
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Rana kommune hadde ved prosjektstart en del uhensiktsmessige boliger.  Noe av 
boligmassen som ble brukt til boliger for rusmisbrukere var ”hytter” som igjen var i svært 
dårlig forfatning. I tillegg manglet sosialkontoret boliger bl.a. til brukere som var tilknyttet 
LAR.  Midlertidige løsninger som bruk av moteller og hotell rom ble brukt for de som akutt 
sto uten et sted å bo, som eksempelvis folk som ble løslatt fra fengsel uten at det hadde vært 
noen form for samarbeid i forkant av løslatelsen.  Det samme gjaldt også de som ble 
utskrevet fra institusjon. 
 
 
PROSJEKTETS MÅL 
De mest fremtredende målsettingene er at  bostedsløse skal få et tilbud om varig bolig og at 
ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra institusjon eller 
løslatelse fra fengsel.   
 
Målene har sitt utspring i de resultatmål som har sitt utspring i fattigdomssatsningen til 
Bondevik regjeringen og som den nåværende regjering har vedtatt.  Målsettingen er at de 
skal nås innen utgangen av 2007.  
 
I tillegg er målsettingen med prosjektet å sikre grunnlag for beslutningsstøtte i kommunens 
boligpolitiske arbeid, slik at boligmassen blir tilpasset de behov som avdekkes.  Da 
prosjektet startet hadde ikke Rana kommune egnede boliger for de mest marginaliserte på 
boligmarkedet, eks personer som på bakgrunn av sitt rusmisbruk ikke hadde en atferd som 
gjorde at de var utstøtt fra det ordinære boligmarkedet. Rana kommune manglet også en 
bemannet boenhet som kunne ivareta de menneskene som på bakgrunn av sitt rusmisbruk 
hadde utviklet somatiske lidelser 
 
Rana kommune hadde som visjon at 
 

- Alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø, innenfor en 
utgiftsramme som står i rimelig forhold til inntekten. 

- Bostedsløse skal ha samme mulighet til å få ordinær bolig som andre og om 
nødvendig bistand til å mestre boforhold. 

 
På bakgrunn av det ble følgende mål satt: 
 

- Bostedsløse skal ved behov tilbys individrettet og tilpassede tjenester/bistand for 
å kunne bo selvstendig 

- Bostedsløse skal i størst mulig utstrekning tilbys verdige og varige botilbud i 
ordinære boområder 

- Bostedsløse skal oppleve at de nødvendige instanser samarbeider om å 
fremskaffe egnede boliger. 

- Færrest mulig skal bo på midlertidige botilbud. 
- Ved midlertidige boligløsninger, skal det arbeides for et varig botilbud. 
- Arbeide for å finne egnede bolig- og tjeneste 
- Utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler mellom Rana Kommune og 

kriminalomsorgen. 
- Utarbeide forpliktende samarbeidsavtaler mellom Rana Kommune og deler av 

spesialisthelsetjenesten 
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METODE 
Prosjektets målsetting var å utarbeide forpliktende avtaler med Kriminalomsorgen og 
Spesialisthelsetjenesten.  Alle lederne i fengslene ble kontaktet på telefon.   Når det gjaldt 
de behandlingsinstitusjoner innenfor rus, så ble det sendt ut et brev på forhånd, der 
prosjektet og målsettingen med prosjektet kort ble beskrevet, samt at de ville bli kontaktet 
på telefon.  Årsaken til at forskjellige metoder ble valgt, var at det viste seg vanskeligere å 
få tak i de rette personene innenfor spesialisthelsetjenesten.  
 
Mønsteravtalen var grunnlagsdokumentet for arbeidet med å lage et avtaleutkast.  Avtaler 
som andre kommuner hadde utarbeidet i samarbeid med kriminalomsorgen, var også til stor 
hjelp 
 
Målsettingen for Rana kommune var at avtalene med Kriminalomsorgen skulle være lik og 
at de for Spesialisthelsetjenesten i størst mulig grad også var like.  Dette fordi at det bl.a. er 
60 ansatte bare på Sosialkontoret som skulle gjøres kjent med denne og som skulle bruke 
den. I tillegg ville også andre avdelinger i kommunen, som eksempelvis helsesektoren 
forplikte seg til et samarbeid med nevnte instanser. 
 
Kommuneadvokaten ble koblet på i forhold til det juridiske aspektet. Han ga veiledning til 
prosjektleder i forhold til lovverket 
 
Når kontakt var etablert, så ble det avholdt samarbeidsmøter med den enkelte institusjon.  
Det ble utarbeidet et grunnlag for avtalen som både kommunen og institusjonene kunne gå 
god før.  Avtalen ble så utarbeidet og mailet over til kontaktpersonene som igjen gikk 
gjennom dette sammen med sine overordnede.  
 
Kommunikasjonen mellom kommunen og institusjonen har i hovedsak gått via telefon og 
mail.   
 
MÅLGRUPPEN/UTVALGET 
Målgruppen for avtalene var: 

• Nordlandsklinikken 
• Sigma Nord 
• Troms klinikken 
• Færingen 
• Klinikk Nord 
• Finnmarksklinikken. 

 
Begrunnelsen for at disse ble valgt var at dette var klinikker som lå i Region Nord og som 
de fleste av Rana kommunes pasienter ble henvist til.  Det hender fra tid til annet at 
klinikker i andre deler av landet blir brukt, men i så liten grad at en ikke fant det 
hensiktsmessig å inngå skriftlige avtaler med disse. 
 
Når det gjaldt Kriminalomsorgen, ble også kriteriene for å inngå skriftlige avtaler de samme 
som for spesialisthelsetjenesten.  De fengslene som ble valgt, var de fengslene som vi 
gjennom år erfaringsmessig hadde hatt flest innsatte fra vår kommune. Disse ble også 
plukket ut i samarbeid med Friomsorgen i Nordland avd Rana. Følgende enheter i  
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Kriminalomsorgen ble tatt kontakt med: 
 

• Mosjøen fengsel 
• Bodø fengsel 
• Trondheim fengsel 
• Bodø overgangsbolig 
• Friomsorgen i Nordland avd Rana. 

 
Rustjenesten i Rana har tatt kontakt med følgende samarbeidsparter for å inngå 
samarbeidsavtale: 
 
 
 
Kriminalomsorgen 

 
Spesialisthelsetjenesten 

Inngått 
avtale 

Under        
arbeid 

Ikke        
inngått                               

 

 
Friomsorgen avd Rana 

  
x 

   

 
Mosjøen fengsel 

  
x 

 
 

 
   

 

 
Bodø fengsel 

  
x 

   

 
Bodø overgangsbolig 
 
 
Trondheim fengsel 

 
 

 
x 

 
  

 
 

 

 Nordlandsklinikken x     

 Sigma Nord  x   

 Tromsklinikken/Færingen   x  

 Finnmarksklinikken   x  

 Klinikk nord   x  

 
AVTALENS INNHOLD  
 
Det var flere ting som var viktig å få med i avtalen. Overordnet var det at avtalen skulle 
sikre at kommune og Nordlandsklinikken/kommune og kriminalomsorg sammen oppfyller 
de forpliktelser som ligger i lover, rundskriv og reglement. Videre var det viktig  at avtalen 
skulle inneholde følgende: 
 
 

• Gi klare rutiner for samarbeid og dermed sikre at alle pasienter/innsatte som  
innbefattes av avtalen, får en reell mulighet til, på et tidlig tidspunkt, å starte 
planlegging av tiden etter behandling/løslatelse  i lag med relevante instanser. 

• Avtalen har som intensjon at pasienter/innsatte skal møte en rask 
ansvarsavklaring, tydelig funksjonsfordeling og felles opptreden 

• Formålet ved avtalen er også å sikre at den som er i behov for et sted å bo etter 
utskrivelse, kan starte prosessen med å skaffe seg bolig på et tidligst mulig 
tidspunkt, gjerne i forkant av innleggelse. 
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De mest fremtredende målsettingene er at bostedløse skal få tilbud om varig bolig og at 
ingen må tilbringe tid i midlertidige løsninger etter utskrivelse fra institusjon eller løslatelse 
fra fengsel. 

  
Et viktig punkt i avtalen var også samordning av individuelle planer og hvem som står 
ansvarlig for det. (Avtalene: vedlegg 1 og avvikskjema vedlegg 2). 

  
Samarbeidsavtalenes målgruppe er innsatte og pasienter primært i spesialisthelsetjenesten.  
Planen er å ha møter med primærhelsetjenesten, DPS og somatisk sykehus for å orientere 
om samarbeidsavtalene og kommunens strategi for å motvirke at folk blir bostedsløse.  De 
er orientert om arbeidet og det vil i fortsettelsen arbeides aktivt for å integrere også disse 
institusjonene i strategien ”På vei til egen bolig”. 

  
Det er også rettet en skriftlig henvendelse til Rana Tingrett der en har bedt om et møte vedr. 
begjæringer om utkastelser. 

 
Når det gjelder namsmannens rutiner i forhold til fravikelser, så orienterer de alltid den det 
gjelder om muligheten til å søke hjelp på Sosialkontoret. De følger dette også opp i 
brevsform.  

 
 

KOMMUNENS BOLIGPOLITISKE ARBEID 
Ved prosjektstart ble det avholdt møte med personnalavd. vedr bruk av personalboliger til 
sosialt vanskeligstilte. Bakgrunnen for møtet var at det forelå et politisk vedtak på at de 
boligene som det ikke var behov for, skulle omdisponeres og brukes til sosialt 
vanskeigstilte, eller selges.  Resultatet av møtet var at Sosialkontoret overtok 
disponeringsretten til 5 av boligene. Disse boligene blir i hovedsak brukt til LAR klienter. 

 
Det ble også avholdt et møt med boligkontoret vedr borettslagsleiligheter. Det viste seg 
ganske nyttig.  Sosialkontoret ble orientert om at Boligkontoret hadde 5 medlemsnr; - svært 
lave, som skulle nyttes til vanskeligstilte på boligmarkedet.  Dette betydde at de av våre 
brukere som fikk innvilget startlån, slapp å delta på budrundene. De kunne avvente til den 
stoppet og så tre inn med forkjøpsretten som et lavt MoBo nr medførte. 

 
Rana kommune har siden begynnelsen av 90-tallet planlagt å bygge en bemannet boenhet 
for de mest omsorgstrengende rusmisbrukerne. De som hadde utviklet somatiske lidelser 
pga sitt rusmisbruk eller av andre årsaker ikke er i stand til å dra omsorg for seg selv.  Dette 
var igjen satt på dagsorden og et tidligere motell og senere et aldershjem, var vurdert som 
egnet.  Saken ble fremmet på vår parten 2007 og vedtatt av kommunestyret og regnes 
ferdigstilt i 2009. 
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Sosialsjef Lars Karle Næss og Seksjonleder for Rustjenesten,Tore Sundrønning utenfor ”Gruben Aldershjem”.  
I forkant av huset skal det bli base for Lokalt team som er et oppsøkende miljøteraputisk team. Bak 
Sundrønning skimtes fløyen hvor de fleste leilighetene blir samt hyblene. 

 
Boenheten vil bestå av tolv leiligheter, derav to er øremerket kvinner.  De to leilighetene 
ligger tilbaketrukket og skjermet fra de resterende ti.  I tillegg vil det bli tre hybler som skal 
brukes som midlertidige løsninger for folk som er i akutt bolignød. 
 
Høsten 2006 vedtok kommunestyret å bygge tre småboliger. Småboligene er bygd på en 
kommunal tomt som ligger sentralt til to tettsteder; - Mo og Selfors.  Husene ligger skjermet 
fra boligfelt.  De er tenkt brukt til rusmisbrukere som har et problematisk forhold til det å bo 
i tilknytning til andre mennesker. Bl.a. på bakgrunn av at deres rusatferd sprer frykt i 
nabolag.  For noen har også rusatferden ført til at de er svartelistet på det ordinære 
boligmarkedet.  Småhusene vil stå ferdig i juli 2007. 
 

 
 
Småhusene på Huberget i byggeperioden. 
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AVSLUTNING 
Rana kommune har fortsatt store utfordringer i fortsettelsen av det boligsosiale arbeidet.  
Avtalene skal følges opp og de skal evalueres ved slutten av året 2007. De avtalene som en 
ikke har fått ferdigstilt, skal ferdigstilles og målet er å få de ferdig i løpet av høsten 2007.  
Avtalene skal igjen  implementeres i det daglige arbeidet i kommunen. De skal følges opp 
for bl.a. se om de fungerer som et praktisk verktøy som gjennom gode rutiner sikrer god 
forberedelse og oppfølging av mennesker som skrives ut fra institusjon eller løslates fra 
fengsel. 
 
Den boligsosiale handlingsplanen skal revideres.  Behovet for flere boliger med særskilt 
tilrettelegging er også stort. Det er også behov for flere ordinære utleieboliger. 
 
Bokart opplæringen er nært forestående og denne skal tas i bruk og vil være et godt redskap 
i det videre boligsosiale arbeidet. 
 
Rana kommune er godt i gang og har gjort mye på det boligsosiale plan, men det gjenstår 
ennå en god del. 
 
 
 
 
 
 
 
Mo i Rana 1.juni 07 
 
 
 
 
 
 
Tore Sundrønning 
Seksjonsleder         
 
 
 
 
 
         Bodil Karlsen 
         Prosjektleder 


