
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Prosjekt bostedsløse 
 

Sluttrapport 
 

Kristiansand kommune 
 

Eventyrveien 40 (E-40) 



 
 

 

 

2 

 
1.  Oppsummering ................................................................................................................................... 1 

1.1  Bakgrunn ...................................................................................................................................... 1 
1.2  Prosjektorganisering..................................................................................................................... 1 
1.3  Målgruppe og hovedmålsetting.................................................................................................... 1 
1.4  Erfaringer i driftsfasen - krisen..................................................................................................... 1 
1.5  Ekstern evaluering........................................................................................................................ 1 
1.6  Bemanning og oppfølging............................................................................................................ 2 
1.7 Modell og strategi.......................................................................................................................... 2 
1.8 Videreføring – etter prosjektperioden ........................................................................................... 2 

2. Prosjektets organer .............................................................................................................................. 2 
2.1.  Styringsgruppe og mandat........................................................................................................... 2 

2.1.1  Styringsgruppe for rus- og boligprosjekter............................................................................ 2 
2.1.2  Mandat................................................................................................................................... 3 
2.1.3 Sammensetning ...................................................................................................................... 3 

2.2.  Andre samarbeidende parter........................................................................................................ 3 
2.2.1.  Prosjektgruppe...................................................................................................................... 3 
2.2.2.  Inntaksteam for E-40 ............................................................................................................ 3 

2.3.  Forankring i kommunen/organisasjonen ..................................................................................... 4 
2.3.1  Administrativt........................................................................................................................ 4 
2.3.2  Politisk................................................................................................................................... 4 

2.4.  Fremtidig organisering ................................................................................................................ 4 
2.4.1  Premiss for videreføring........................................................................................................ 4 
2.4.2  Innflytelse på annet samarbeid i kommunen ......................................................................... 4 
2.4.3 Endringer  for brukerne .......................................................................................................... 4 

2.5  Oppsummering og erfaringer ....................................................................................................... 5 
3. Prosjektets planer ................................................................................................................................ 5 

3.2 Justerte planer i prosjektperiode.................................................................................................... 5 
-     Prosjektsøknad 2002  til Husbanken – datert 29.11.2001......................................................... 5 

3.3.  Samsvar, opprinnelig plan, justert plan og gjennomføring ......................................................... 5 
4. Krise – ekstern evaluering................................................................................................................... 6 

4.1  Hva gikk galt? .............................................................................................................................. 6 
4.2  Evaluering og anbefaling.............................................................................................................. 6 
4.3  Revitalisert prosjekt...................................................................................................................... 6 

5.  Utfordringer prosjektet har møtt......................................................................................................... 7 
5.1  Naboprotester ved etablering........................................................................................................ 7 
5.2  Erfaringer i forhold til naboene .................................................................................................... 7 
5.3  Tverrfaglig planlegging, samarbeid og forankring i kommunen.................................................. 8 
5.4  Endringer i sosialtjenesten i prosjektperioden.............................................................................. 8 
5.6  Prosjektet manglet struktur og ledelse.......................................................................................... 8 

6.  Prosjektets tiltak ................................................................................................................................. 9 
6.1  Benevnelse   Eventyrveien 40 (E-40)........................................................................................... 9 
6.2  Finansiering og drift ..................................................................................................................... 9 
6.3  Leiekontrakter .............................................................................................................................. 9 
6.4  Bostabilitet ................................................................................................................................... 9 
6.5  Oppfølging, metodikk, faglig innhold........................................................................................ 10 

6.5.1  Oppfølgingsarbeidet omfatter å:.......................................................................................... 10 
6.5.2 De viktigste positive endringer som er registrert.................................................................. 10 

7.  Planer for å motvirke og forebygge bostedsløshet ........................................................................... 11 
8.  Andre tiltak/ utredninger som prosjektet har frembrakt ................................................................... 11 

8.1.  Natthjem for ungdom 18-25 år:................................................................................................. 11 
8.2.  Småhusprosjektet....................................................................................................................... 11 
8.3   Bolig med oppfølging for personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR)................12 
8.4   Utrede muligheten for å leie 20 boenheter på det private markedet.......................................... 12 
8.5  Kompetanseheving ..................................................................................................................... 12 

9.  Utvikling av andre tiltak for bostedsløse.......................................................................................... 12 
10. Arrangementer i prosjektets regi ..................................................................................................... 13 

- Kommunesamling januar 2004 arrangert i samarbeid med Husbanken ......................................... 13 
11.  Prosjektets økonomi ....................................................................................................................... 13 



 
 

 

 

3 

11.1 Statlige midler ........................................................................................................................... 13 
11.2 Kommunale midler.................................................................................................................... 13 
11.3 Kommunal egenfinansiering ..................................................................................................... 13 
11.4  Husleie...................................................................................................................................... 13 

12.  Prosjektets nytteverdi – Erfaringsoverføring på godt og vondt...................................................... 14 
12.1  Metodeutvikling ....................................................................................................................... 14 
12.2  Modellutvikling........................................................................................................................ 14 
12.2.1 Hvorfor kjedemodellen for dette prosjektet?.......................................................................... 14 
12.2.2 Hvorfor ikke trappemodellen?................................................................................................ 14 
12.3 Nye samarbeidspartnere ............................................................................................................ 14 

13. Vedlegg til sluttrapporten................................................................................................................ 16 
14. Øvrige dokumenter.......................................................................................................................... 16 
 



 
 

 

 

1 

1.  Oppsummering   
 

1.1  Bakgrunn    
Kristiansand kommune igangsatte i 2000 en tverretatlig arbeidsgruppe som vurderte bolig-
situasjonen for vanskeligstilte grupper og personer i kommunen.  Gruppen konkluderte med at 
ungdom i alderen 18-25 år burde prioriteres. Det fantes ingen lavterskel botilbud eller tilbud 
om bolig med oppfølging for denne gruppen.  
 
Bystyret vedtok i oktober 2002  en ”Boligoppfølgingsplan”. Prosjekt bostedsløse er en 
integrert del av dette arbeidet.  
 

1.2  Prosjektorganisering 
I oppstartfasen var organiseringen av prosjektet uklar og uryddig. Det var uklarhet om både  
styringsgruppens og  prosjektgruppens sammensetning.  Det tok svært lang tid før styrings-
gruppen var operativ. I mellomtiden fungerte prosjektgruppen som selvoppnevnt 
styringsgruppe. Å ha prosjektorganiseringen med avklarte roller og ansvar på plass før 
prosjektet starter, er en nødvendighet for et tidsavgrenset prosjekt. Prosjektet tapte vesentlig 
tempo i startfasen. 
 

1.3  Målgruppe og hovedmålsetting   
«Boligstiftelsen Eventyrveien 40»  ble etablert som et for ungdom mellom 18-25 år som har 
behov for bolig med tett oppfølging.  Hovedmålsetting med prosjektet er ”Å gjøre beboerne i 
stand til - på sikt- å kunne bo i egen bolig, og  gjennom botrening utvikle bokompetanse og 
atferdstrening, samt på sikt å mestre et arbeidsliv”.   
 

1.4  Erfaringer i driftsfasen - krisen 
Brukergruppen var ”tyngre” klienter enn antatt. Flere hadde konturene av en ADHD-
problematikk, og hyppig i kombinasjon med kriminalitet, rus eller PU. De hadde også en 
historie fra barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og fengsel. Dette medførte store utfordringer.  
 
De ansattes kompetanse og bemanningsplan var ikke forspent til å håndtere de store og tunge 
problemstillingene endret målgruppe medførte. Resultatet ble ustruktur, anarki og hærverk. 
Prosjektet var i en krise. 
 
Styringsgruppen fikk nedsatt en ekstern evaluering av prosjektet, hvor hovedspørsmålet var 
om prosjektet måtte nedlegges eller om det kunne videreføres og hvilken grep som måtte 
gjøres. 
 

1.5  Ekstern evaluering  
Styringsgruppen rus- boligtiltak besluttet å be om en evaluering av prosjektet. Evalueringen 
ble utført av  Bedrift for personalpsykologi.  Styringsgruppen valgte å følge konklusjonene i 
evalueringsrapporten, og det ble bestemt at prosjektet skulle fortsette prosjektperioden.   
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1.6  Bemanning og oppfølging 
Utgangspunktet for planleggingen av bo- og oppfølgingstiltak for denne gruppen var at man 
så behovet  døgnkontinuerlig oppfølging. Prosjektet skulle starte med bemanning på dag / 
kveld,  og ha mulighet for å justere underveis dersom behovet tilsa det. 
 
Etter krisen ble det innført døgnkontinuerlig bemanning. Dette ga positive resultater.      
 

1.7 Modell og strategi 
Prosjektets målgruppe var unge mellom 18 og 25 år. ”Trappetrinnsmodellen” skulle legges til 
grunn for utviklingen mot egen bolig. Modellen samsvarte lite med de prinsipper kommunen 
har  og ble etter hvert erstattet med en tilnærmet ” Kjedemodell”.   
 
Strategien var å skape trygge og stabile rammer rundt den enkelte ungdom og gi dem tid til å  
etablere relasjoner med oppfølgingsapparatet, til å etablere rammer og gode mønstre. 
Prosjektperioden, etter krisen,  har vært for knapp til å teste ut strategien i tilstrekkelig grad.  
 

1.8 Videreføring – etter prosjektperioden 
Flere av ungdommene har behov for et langvarig botilbud med døgnbemanning. I første bo-
fase foretas en grundig kartlegging og utredning av den enkelte, noe som var umulig om de 
ikke har en stabil bosituasjon.   
 
Erfaringene tilsier at det finnes en ungdomsgruppe med en spesiell problematikk som krever 
et godt og strukturert samarbeid med 2.linjetjenesten. Det er inngått forpliktende 
samarbeidsavtaler med 2.linjetjenester som BESSI og ADHD prosjektet 
 
I HS-styresak 121/01 står følgende: ”Videreføring av tiltaket etter prosjektperioden 2004 
vurderes etter at evaluering av prosjektet er gjennomført underveis. Dersom prosjektet viser 
seg å være vellykket, vil tiltaket innarbeides som del av den ordinære driften i 
sosialtjenesten……..”   
 
Det er for tidlig å trekke konklusjon om prosjektet er vellykket eller ikke. Men målgruppen 
har et stort behov som ikke blir dekket på andre måter om prosjektet nedlegges. I januar 2005 
er det klart at prosjektet videreføres ut inneværende år. En videreføring etter 2005 vil avhenge 
av en evaluering foretatt i løpet av høsten. 
 

2. Prosjektets organer 

2.1.  Styringsgruppe og mandat 
 

2.1.1  Styringsgruppe for rus- og boligprosjekter   
Styringsgruppen for rus- og boligprosjekter ble opprettet 01.01 2003.  Helse- og sosial-
direktøren besluttet at det skal være en felles styringsgruppe for de ulike prosjekter og tiltak 
som er knyttet opp mot rus og bolig.  Hovedgrunn til å samle dette i en felles styringsgruppe 
var å få en bedre oversikt samt å få en bedre ansvarsplassering.   
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2.1.2  Mandat    
Styringsgruppen for rus- og boligtiltak skal bl.a: 
Ta stilling til de store og avgjørende spørsmål.  Viktige avgjørelser skal drøftes med Helse- og 
sosialdirektøren. 
Sikre at beslutninger blir fulgt opp. 
Sikre og følge opp ressurstilgang og faglig kompetanse i prosjektene og iverksette tiltak ved 
avvik. 
Bidra til motivasjon ved å gi tyngde og støtte til prosjektledere og prosjektgrupper. 
Oppnevne prosjektleder/ prosjektansvarlig. 
Sørge for at direktiver, milepælsplaner og budsjett blir fulgt opp.   
Prosjektleder skal kunne bruke styringsgruppa til å rådføre seg med. 
 

2.1.3 Sammensetning 
Styringsgruppen besto av representanter fra EBT-Boligtjenesten,  Helse Vågsbygd,  
Sosialtjenesten,  Ung Etat,  RISK (rustjenesten) og Omsorg Sentrum og Husbanken. 
 
Noen endringer er det blitt, bla. fikk Husbanken og Sosialtjenesten fikk ny representant og 
Ung Etat kom med i styringsgruppen.   
 

2.2.  Andre samarbeidende parter     
 
Som en konsekvens av prosjektet ble to andre grupper etablert. Prosjektet la vekt på å etablere 
et godt samarbeid med disse. 
 

2.2.1.  Prosjektgruppe  
En prosjektgruppe etablert i 2001 arbeidet med planlegging av tiltak for ungdom 18-25 år.  
Deltakere:  Prosjektgruppen besto av RISK fagsjef, RISK barn og unge, Boligkontoret, 
Sosialtjenesten 18-25 og  Kriminal-forebyggende koordinator. 
 

2.2.2.  Inntaksteam for E-40  
Inntaksteamet for E-40 ble etablert desember 2002. Inntaksteamets rolle og funksjon innebar  
å drøfte og fremme forslag knyttet til faglige og administrative utfordringer i prosjektet.  
Deltakere: Leder for E-40,  Sosialtjenesten Sentrum/Lund  v/ gruppeleder 18-25,  
Boligtjenesten, Prosjektleder.                          
 
 
Mandat - Inntaksteamets rolle og funksjon: 

• Behandle søknader fra enkeltpersoner eller innsøkende instans 
• Fatte vedtak om inntak i Eventyrveien 40 
• Avklaringsmøter med den enkelte søker og kurator eller annen hjelper 
• Behandle rapportering og tilbakemelding fra ledende miljøterapeut i E-40  
• Ved mislighold eller brudd på botreningsavtalen fra beboernes side skal inntaksteamet 

vurdere aktuelle konsekvenser for den enkelte, eventelt fatte vedtak om midlertidig 
utestenging eller avslutning av husleieforhold og botreningsavtale 

• Utarbeide kontrakter og avtaler som klareres juridisk med kommuneadvokat 
• Vurdere saker som bør avklares med sosialleder eller styringsgruppe 
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2.3.  Forankring i kommunen/organisasjonen 
 

2.3.1  Administrativt   
Prosjekt bostedsløse har vært administrativt forankret hos Helse- og sosialdirektøren, 
underlagt  Styringsgruppa for rus- og boligprosjekter som er knyttet til helse- og 
sosialdirektørens stab. 
  

2.3.2  Politisk   
Helse- og sosialstyret er øverste politiske organ. De fattet følgende vedtak i desember 2001: 
 
”Helse- og sosialstyret vedtar at Prosjekt bostedsløse 18-25 år i Kristiansand gjennomføres 
som skissert i saksfremlegget”. 
 

2.4.  Fremtidig organisering 
 

2.4.1  Premiss for videreføring 
Helse og sosialstyret fattet følgende vedtak i sak om  ”Videreføring av prosjektet etter 
prosjekt-perioden 2004”:  
 
” Videreføring av tiltaket etter prosjektperioden 2004 vurderes etter at evaluering av 
prosjektet er gjennomført underveis. Dersom prosjektet viser seg å være vellykket, vil tiltaket 
innarbeides som del av den ordinære driften i sosialtjenesten.  Administrativ tilknytning for 
prosjektet sees i sammenheng med nyorganiseringen av helse og sosialtjenesten i 2002”.  
 
Styringsgruppen for rus og boligprosjekter fattet  08.10.04 vedtak om at de ønsket 
videreføring av tiltaket i 2005  og utarbeidet et anbefalingsnotat til Helse- og sosialdirektøren.    
 
Styringsgruppens vedtak: 

”Styringsgruppen enes om det foreliggende notat og anbefaling til HS-direktøren  med 
de endringer og innspill gruppen kom med i møtet.  Prosjektleders siste rapport fra 
august og budsjettforslag 2005 legges ved styringsgruppens notat til HS-direktøren”.      

 
I januar 2005 er det klart at prosjektet videreføres ut inneværende år. En videreføring i 2006 
vil avhenge av en evaluering foretatt i løpet av høsten. 
 

2.4.2  Innflytelse på annet samarbeid i kommunen 
 Prosjektet har vært en medvirkende faktor eller katalysator til: 
 
å styrke samarbeidet mellom de deltakende enhetene i helse- og sosialsektoren.   
at den koordinerende  styringsgruppe for rus- og boligtiltak ble opprettet. 
å sette fokus på samarbeid med 2. linjetjenesten  
 

2.4.3 Endringer  for brukerne 
I prosjektets siste fase som omfatter et mer systematisk arbeid har prosjektet oppnådd: 
 
Tre beboere har aldri hatt så lang sammenhengende botid som nå i prosjektperioden. 
To beboere har fått hjelp fra prosjektet til å etablere et fast selvstendig boforhold.   
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2.5  Oppsummering og erfaringer  
 
Prosjektets organer – organisering av prosjektet   
       -   Oppstartfasen var uklar og uryddig med hensyn til organisering av prosjektet. 
       -   Det tar lang tid å forankre prosjekt i linjeorganisasjonen. 
       -   Uklarheter omkring bl.a. prosjekteierskapet  medførte tempotap i oppstartfasen 
 
Styringsgruppens anbefaling:   
Prosjektorganisering, styringsgruppe og prosjektgruppe, må være avklart før oppstart   
Prosjekt og prosjektleder burde vært organisert og forankret på samme sted i organisasjonen. 
Dette hadde gjort det lettere og mer oversiktlig å drive prosjektet gjennom stadige 
omorganiseringer 

 

 

3. Prosjektets planer  
 
Opprinnelig søknad og tildelingsbrev 2001 
Målgruppen var ungdom i aldersgruppen 18-25 år som har spesielt store problemer på det 
ordinære boligmarked, og som kommunen ikke har alternative tilbud til. Det rettes fokus mot 
de unge vanskeligstilte bostedsløse som faller utenfor det ordinære hjelpeapparatet, med 
støttetiltak og veiledning overfor ungdom som ikke klarer å beholde sin bolig.                                       
Prosjektet var todelt: 
et akutt kortvarig botilbud utenfor hjemmet på nattestid 
et mer langvarig boalternativ hvor det er muligheter for større grad av individuell oppfølging 
og opplæring i det å bo 
 

3.2 Justerte planer i prosjektperiode 
Prosjektets planer er blitt løpende vurdert og endret underveis. Den største endringen fant sted 
etter den eksterne evalueringen januar 2004. For øvrig viser vi til følgende revideringer: 

-     Prosjektsøknad 2002  til Husbanken – datert 29.11.2001 
Prosjektsøknad 2003 til Husbanken  – datert 14.02.2003 
Prosjektsøknad 2004 til Husbanken – datert 14.02. 2004 
Prosjektdirektiv  revidert desember 2003 til styringsgruppen 
Ekstern evalueringsrapport januar 2004 
 

3.3.  Samsvar, opprinnelig plan, justert plan og gj ennomføring   
Kristiansand kommune la opp til en trappetrinnsmodell etter bestilling fra Husbanken. 
Modellen ble senere modifisert, og ble en tilnærmet kjedemodell. 
  
   Egen ordinær bolig 

 
  Egen bolig med 

oppfølging 
 

 Eventyrveien  
  

  

Natthjem for unge 
    

   

    Trappetrinnsmodellen 
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3.4  Oppsummering    
maktet ikke 
Endring i grunnleggende modell 
Trappetrinnsmodellen ble forlatt. Organiseringen har mest til felles med kjedemodell,  men 
med visse elementer at trappemodellen i seg.   
  
Natthjem for unge ble ikke blitt etablert   
Etablering av et akuttiltak natthjem for unge, som sto på den opprinnelige prosjektplanen, har 
vært utredet i prosjektperioden.  Styringsgruppen vedtok i midlertid ikke å gå videre med 
dette delprosjektet.  
 
 

4. Krise – ekstern evaluering 
 

4.1  Hva gikk galt? 
Et hovedproblem var at ”ungdommen tok over styringen i huset” og prosjektet manglet 
struktur og ledelse. Det oppsto anarkistiske tilstander uten rammer og et betydelig hærverk ble 
resultatet høsten 2003. De ansatte maktet ikke å normalisere situasjonen.    
 
Styringsgruppen besluttet januar 2004 å be om en evaluering av prosjektet: 

”…fordi det syntes som om prosjektet har kjørt seg fast og ikke kan fortsette på samme 
måte som tidligere. Det er behov for en avklaring av nåværende forhold. Hvordan E-
40 skal utvikle seg videre vil være avhengig av denne rapporten.” 
 

Oppussingsperioden ble benyttet til å foreta en evaluering av hele prosjektet – så langt - og 
eventuelt hva må gjøres for å få til en god videreføring. 
 

4.2  Evaluering og anbefaling 
Den eksterne evalueringsrapporten ga følgende konkrete forslag til tiltak: 
 

• Mer bemanning for å  få til en mer meningsfull og faglig jobbing for miljøpersonalet 
 
•  Nattevakt ble innført, ”Huset” må aldri være alene.  

 
• Veiledning av miljøpersonalet og prosjektleder. 

 
  

• Tettere bånd mellom prosjektleder og prosjektet.   
 
• Tydeligere organisatorisk struktur - ”kommandolinjer må presiseres"        

 
 
• Større grad av struktur på huset. ”Rutiner og regler skal følges, hvis ikke virker de 

mot sin hensikt. Brudd på leiekontrakt må få konsekvenser.”    
 

4.3  Revitalisert prosjekt 
Styringsgruppen valgte å følge hovedkonklusjonene til evalueringsrapporten og gav ga 
prosjektet ny tillit.  Veiledning ble satt inn. Og i februar 2004  vedtok styringsgruppa et  nytt,  
revidert og betydelig oppstrammet metodedokument som tilfredsstilte kravene til endring. 
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Metodedokumentet tydeliggjorde i større grad ansvar, utfordringer og konsekvenser knyttet til 
drift av tiltaket.  Bemanningen ble endret og styrket. Nattevakt ble etablert. Strukturen er 
bedret. Ansvar for og oppfølging av beboere er blitt tydeligere.  
 
4.4.  Krise – ekstern evaluering 
 
Ekstern evaluering av prosjektet 2004 
        Styringsgruppen rus- boligtiltak besluttet å be om en evaluering av prosjektet 
        ”…fordi det syntes som om prosjektet har kjørt seg fast og ikke kan fortsette på samme  
            måte som tidligere. Det er behov for en avklaring av nåværende forhold. Hvordan E- 
       40 skal utvikle seg videre vil være avhengig av denne rapporten” 
 
Endring av målgruppe    
        Styringsgruppen påpekte at ”en så ikke i startfasen at det var ungdom med så    
       fremtredende ADHD problematikk som det viste seg å være”.   
       I prosjektperioden har det vært nært samarbeid med ADHD-prosjektet og Bessie-  
       prosjektet ved Vest-Agder klinikkene (2. linjetjenesten). 
 
Endringer  
        Nytt metodedokument ble utviklet 
        Metodedokumentet tydeliggjorde i større grad ansvar, utfordringer og konsekvenser    
        knyttet til drift av tiltaket.   
        Bemanningen ble endret og styrket. Nattevakt ble etablert. Strukturen er bedret. Ansvar     
        for og oppfølging av beboere er blitt tydligere. 
  
   
 

5.  Utfordringer prosjektet har møtt 
 

5.1  Naboprotester ved etablering 
Prosjekt bostedsløse har fokusert på  ”NIMBY”-problematikk samt på naboprotester og 
hvordan man kan forebygge og løse de protester som kommer opp.  
Nabolaget ble orientert om planene med å etablere et boligprosjekt for bostedsløse unge i   
E-40 i et informasjonsmøte i april 2002. Det møtte ca 50 personer fra nabolaget.  Prosjektet 
ble møtt med stor motstand i nabolaget. En hovedinnvending fra naboene var at de skulle ha 
blitt informert og involvert på et mye tidligere stadium i planprosessen.  Det var også ønske 
om å få konkrete opplysninger om beboere som skulle flytte inn, dette er i strid med reglene 
om taushetsplikt . Våren 2002 var det flere innlegg i avisa om prosjektet. 
 

5.2  Erfaringer i forhold til naboene 
Da  E-40  hadde vært i drift  i ca 5 måneder ble de nærmeste naboene invitert til 
samarbeidsmøte. En representant for naboene opplyste at de opplevde forholdene som greit, 
og de så ingen grunn til å holde noe møte.  De nærmeste naboene har ved enkelte anledninger 
tatt kontakt direkte med bemanningen i  E-40 eller til prosjektleder.  
Forholdet til de nærmeste naboer har stort sett fungert godt. Prosjektet har fått relativt positive 
tilbakemeldinger. Likevel vil vi nevne at det har vært meningsytringer i form av: 
 

- Avisinnlegg,  protester og leserinnlegg i Fædrelandsvennen  
- Innlegg og kampanje i  bydelsavisen  ”Tinnheiaposten”  

            - Plakatoppslag i nærbutikk og på telefonstolper    
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5.3  Tverrfaglig planlegging, samarbeid og forankri ng i kommunen 
Planleggingstiden har tatt mye lenger tid enn forutsatt da vi begynte planarbeidet høsten 2001 
og utover første halvår 2002.    
  
I planfasen arbeidet prosjektet for å styrke lokal forankring, oppnå bredere deltakelse og 
aksept i det øvrige tjenesteapparatet for  Prosjekt bostedsløse. Argumentene var 
effektiviseringsgevinst og et bredere tjenestetilbud for denne målgruppen. Alle erkjente at 
dette var en målgruppe som kommunens hjelpeapparat hadde ansvar for, men som manglet  
tiltak og oppfølging. Forankringen tok mye lengre tid enn først antatt.   
 

5.4  Endringer i sosialtjenesten i prosjektperioden  
 
Ny organisering i helse- og sosialtjenesten 2002:  ”RISK for barn og unge” ble nedlagt.   
Samtidig ble ”Sosialtjenesten for ungdom 18-25 år”  lagt til ny Sosialtjeneste for Sentrum/ 
Lund bydel.  Dette fikk innvirkning på planprosessen og senere gjennomføringsfase. 
Ny omlegging av sosialtjenesten 2003 vanskeliggjorde oppstart og det første driftsåret i  E-40.   
Ung Etat ble etablert november 2003 som en ny samordnet sosialtjeneste, aetat og 
trygetjeneste for unge 18-25 år.   
 
 
5.5  Arbeidstiltak / dagtilbud 
 
 I den opprinnelige prosjektsøknaden 2001 fremgår at:  ”Bekjempelse av bostedsløshet må 
nødvendigvis sees i sammenheng med en rekke andre tiltak som et ordna liv med arbeid  og 
aktivisering, skole, naboskap og rom for sosial omsorg”.  
Dagtilbud og oppfølging av disse er viktig for at den metoden som er valgt for E-40 kan 
lykkes.  Beboerne skal ikke bare ha tak over hodet, men må også ha et meningsfylt innhold i 
tilværelsen for å kunne bryte ut av en ond sirkel og få til atferdsendring.   
 

5.6  Prosjektet manglet struktur og ledelse 
Styringsgruppen påpeker at utviklingen i prosjektet i løpet av første driftsår medførte at 
ungdommen tok styring på huset,  og prosjektet manglet struktur og ledelse.  
Uheldige episoder fant sted spesielt når huset var uten tilsyn på natt og i helger.    
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I og med at prosjektet var ubetjent på nattestid, kunne ingen ”ta brodden” av 
situasjoner som oppsto. Det oppleves imidlertid som positivt at personalgruppen i så 
liten grad har vært utsatt for trusler.  5.7    Oppsummering 
 
Naboprostester  
kan løses med nær kontakt og at naboer har et ”ansikt, telefon, epost å henvende seg til” 
 
Planlegging, samarbeid og forankring internt i kommunen  
ting tar tid, viktig å bruke tid og ressurser på å skape lokal forankring og aksept for prosjektet 
hos samarbeidsparter i kommunen. 
 
Mange endringer i sosialtjenesten i prosjektperioden har påvirket prosjektet  
 
Dagtilbud og arbeidstilbud  
er ikke blitt lagt til rette eller har ikke fungert for de fleste, en svakhet ved prosjektet. 
 
Prosjektet har ikke fungert etter forutsetningene og manglet struktur og ledelse    
En kombinasjon av flere faktorer nevnt ovenfor, samt at prosjektledelsen ikke har vært klar og 
tydelig nok  
Problemstillinger og utfordringer har ikke kommet på bordet  
 
 

6.  Prosjektets tiltak 
 

6.1  Benevnelse   Eventyrveien 40 (E-40)  
E- 40  er et tverretatlig kommunedekkende  prosjekt for ungdom mellom 18-25 år som har 
behov for bolig med tett oppfølging.  E-40 har plass til fem beboere. Boligen er en stor 
enebolig i et etablert boligstrøk. 
 

6.2  Finansiering og drift   
Prosjektet betaler husleie som dekkes av de statlige prosjektmidlene.  Prosjektmidlene fra 
Husbanken dekker i hovedsak driften av botreningstiltaket i E-40.  Beboerne betaler husleie 
kr. 3500 pr måned som går inn i driftsfinansieringen.  
 

6.3  Leiekontrakter 
E-40 er et klart definert midlertidig botreningstilbud.  Det er ingen permanent bolig. Beboerne 
benytter Husleielovens §11.2 -kontrakt med tre måneders varighet. Det er knyttet særlige 
vilkår til husleiekontrakten i form av en avtale om botrening og oppfølging.   
Husleiekontrakt og botreningsavtale forlenges for nye tre måneder og eventuelt lenger dersom 
det antas at beboer har behov for og kan dra nytte av tilbudet i en lengre periode.  
 

6.4  Bostabilitet    

Den typiske livssituasjonen og problematikken brukerne i Eventyrveien 40 kan kort 
oppsummeres slik:     

-  Historikk fra barneverntjenesten, inkludert fosterhjem og institusjonsopphold.  

 

-  Kommer fra familier som i lang tid har vært innom det kommunale hjelpeapparatet  
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   (både i forhold til søsken, foreldre, og besteforeldre). 

 

-  Historikk innenfor Kriminalomsorgen, med ett eller flere fengselsopphold bak seg.  

  

- ADHD-problematikk er sterkt fremtredende. ADHD er blitt diagnostisert enten før 

         eller underveis i botreningstiden i prosjektet. Få er diagnostisert tidligere. 

 

            - Rus / psykiatri  er et noe mindre utpreget tema.  De fleste har hatt tidvis rus-  

         problematikk.   

 

      - Få beboere har vært tilknyttet opplegg i regi av sykehus eller Ruspoliklinikken.   
 
Beboere som er tatt inn og som blir boende er nettopp de vanskeligst stilte med  sammensatt  
problematikk knyttet til rus/psykiatri, letter PU og  ADHD. Disse faller ofte utenfor det 
ordinære hjelpeapparatet.   
 

6.5  Oppfølging, metodikk, faglig innhold   
 Målsettingen med oppfølgingsarbeidet og metodikken i  E- 40 er å gjøre beboerne i stand til å 
kunne bo i egen bolig og gjennom adferdstrening utvikle bokompetanse. Metodikken som ble 
benyttet var ADL-trening (Activities of Daily Life). I dette arbeidet vektlegges læringsbasert 
teori, atferdsteori for å få til botrening og atferdsendring. 
 

6.5.1  Oppfølgingsarbeidet omfatter å:  
-  bistå beboere med botrening og  boligtilbud uten rus 
 
-  bistå med sosial trening, atferdstrening, atferdsendring 
 
-  bistå med bevisstgjøring rundt eget forbruk og konsekvensene av det 
 
-  motivere og tydeliggjøre veien videre i samarbeid med ansvarsgruppen og det øvrige   
   hjelpeapparatet 
 
-  bistå og motivere i forbindelse med etablering av dagtilbud og fritidsaktiviteter  som et  
    ledd i styrke den sosiale kompetansen 
 
-  bistå og motivere til å holde avtaler,  f.eks tilbud om hente/bringe, praktisk oppfølging  
   bidra i arbeidet med individuell plan, kartlegging/utredning underveis, ansvarsgruppe 
 
-  kartlegging og utredning:  E-40 kan være med på å avklare om det er nødvendig med  
    mer spesialisert behandling på områder som eksempelvis  rus og  psykiatri  
 
 

6.5.2 De viktigste positive endringer som er registrert 
 
-  Mye bedre relasjoner til sitt  familienettverk  
 
-  Trivsel på huset og i egne hybler.   
 
-  Personlig hygiene vesentlig bedret. 
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-  Økonomistyring: Bedre planlegging og disponering med mye hjelp.  
 
-  Kosthold og matlagning mye bedre og mer variert. Innkjøp av mat planlegges og  
    ressursene disponeres bedre.  
 
-  Indretjeneste (rydding, renhold, klesvask).  Det benyttes arbeidsplan. 

 

7.  Planer for å motvirke og forebygge bostedsløshe t  
Kommunen har utarbeidet flere planer for å motvirke og forebygge bostedsløshet i 
Kristiansand.  Det er også utarbeidet flere planer for boligetablering og oppfølging av 
vanskeligstilte. Planene utgjør samlet en stragegisk satsning: 
 
Kommunens handlingsplan 
knyttes til Boligsosial handlingsplan vedrørende fokus på utfordringer i forhold til 
vanskeligstilte husstander. 
  
Boligsosial handlingsplan    
vedtatt i bystyret 02.10.2002 
 
Boligsosial oppfølgingsplan 
 vedtatt i helse- og sosialstyret 17.10.2002  
                                
Ruspolitisk handlingsplan 
knyttes til boligsosial oppfølgingsplan, rusplanen omhandler også problematikk knyttet til 
bolig- og oppfølgingstiltak for rusmiddelmisbrukere. 
 
Opptrappingsplanen for psykisk helse (psykiatriplan) 
fokus på samarbeid mellom kommunen og andrelinjetjenesten i forhold til personer med 
kombinasjonsdiagnoser.   
 
 

8.  Andre tiltak/ utredninger som prosjektet har fr embrakt 
 

8.1.  Natthjem for ungdom 18-25 år:  
Etablering av et akuttiltak natthjem for unge sto på den opprinnelige prosjektplanen. 
Begrunnelsen for å opprette en egen varmestue for de yngre var et ønske om å skjerme disse 
fra det mer garvede rusmiljøet. 
 
Styringsgruppen fattet følgende vedtak: 

” Styringsgruppen ser ikke behov for et eget natthjem for ungdom pr i dag og 
anbefaler at det aktuelle behov for akutt overnattingssted dekkes gjennom ordinære 
overnattingstilbud og eventuelt oppfølgingstjeneste.” 

 

8.2.  Småhusprosjektet 
Småhusprosjektet er 5 boenheter som skal være små fullverdige boliger på ca. 35 kvm. 
Boligene legges nær hverandre og skal være betjent av personale med personalbase i 
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tilknytting til disse. Målgruppen i Småhusprosjektet er tunge rusmisbrukere i aldersgruppen 
30 år + med fartstid i hjelpeapparatet og som har omflakkende og vanskelig bohistorie. 
Konseptet går ut på å etablere egne permanente småboliger litt skjermet fra andre nabolag, der 
kravene til beboernes boevne senkes i forhold til for eksempel å bo i et borettslag. Aktuelle 
tomter utredes fortsatt.  
 

8.3   Bolig med oppfølging for personer under legem iddelassistert 
rehabilitering (LAR) 
Styringsgruppen nedsatte en arbeidsgruppe for å utrede et tiltak for tett oppfølging i 
samlokalisert bolig for fem personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 
Styringsgruppen valgte i stedet å intensivere arbeidet med Småhusprosjektet. 
 

8.4   Utrede muligheten for å leie 20 boenheter på det private markedet  
Styringsgruppen nedsatte i 2003 en arbeidsgruppe for å utrede spørsmålet om  
”Innleie av private boliger for framleie med ca 20 enheter pr år”.   
 

8.5  Kompetanseheving  
- Studietur for prosjektgruppen Stavanger mai 2003:  Hinnabo, Rehab.seksjonen  
- Semiar husleiekontrakter i Bergen desember 2003:  Deltakere: Boligtjenesten 
- Studietur for styringsgruppen til Gøteborg sept 2004:  Altbo-prosjekter 
- Kommunesamling Kristiansand januar 2004  
- Veiledning  v/ psykolog i  barne- og ungdomspsykiatri  for prosjektleder og 

prosjektmedarbeidere 
- Veiledning v/ ADHD-prosjektet, Ruspoliklinikken  

 
 
Kapitel  8 :  Oppsummering 
 
Natthjem  akuttiltak for ungdom 18-25 år                                            
      opprinnelig planlagt som delprosjekt under Prosjekt bostedsløse  
 
Småhusprosjektet  prosjekt med 5-10 småhus for sterkt rusavhengige voksne på planstadiet 
2004.  
 
Bolig med oppfølging for personer under legemiddelassistert behandling  utredet men 
skrinlagt grunnet ressursmangel. 
 
 
Utrede muligheten for å etablere inntil 20 boenheter  som leies på det private markedet  
utredet men skrinlagt. 
 
Kompetanseheving  Studieturer og veiledning for styringsgruppe og prosjektmedarbeidere. 
 
 

9.  Utvikling av andre tiltak for bostedsløse  
Et boligprosjekt med mye oppfølging beregnet for brukere med både rusproblemer og 
psykiske lidelser utredes innenfor psykiatriplanen. Kommunen har også egne helsetilbud 
spesielt rettet mot rusmiddelbrukere og mot forebygging av rusproblemer blant elever i 
videregående skole. Bruk av begge tjenestene har økt. Målet er å utvide tilbudene. 
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10. Arrangementer i prosjektets regi 

- Kommunesamling januar 2004 arrangert i samarbeid med Husbanken  

 
            - Styringsgruppens studietur til Altbo Gøteborg  september 2004. 
 

11.  Prosjektets økonomi 
 

11.1 Statlige midler   
Vedlegg:  Oversiktstabell over statlige tilskuddsmidler 2001-2004. 
Prosjekt bostedsløse finansieres ved prosjektmidler fra Husbanken i perioden 2001-2004.   
 

11.2 Kommunale midler 
Gjennomføring av prosjektet forutsetter at Kristiansand kommune prioriterer kommunale 
ressurser til bolig- og oppfølgingstiltak for de vanskeligst stilte grupper i samfunnet.  Et 
fastere bolig- og oppfølgingstilbud vil legge bedre til rette for samordning av kommunale 
tjenester og det vil gjøre det lettere for kommunens tjenesteapparat å nå frem med riktige 
oppfølgingstiltak.  Oppfølgingen av beboerne forutsettes dekket av personell fra bydelenes  
sosialtjeneste, omsorgstjeneste og helse/ psykiatritjeneste ved behov. Dette forutsettes fulgt 
opp innenfor de ordinære driftsrammer, i og med at dette gjelder personer kommunens 
tjenesteapparat allerede har ansvaret for å følge opp.  
 

11.3 Kommunal egenfinansiering 
Kommunal egenfinansiering har funnet sted gjennom bidrag fra Sosialtjenesten og Ung Etat.                                
Ung Etat har i 2004 også ytt et  ”motivasjonstilskudd” til beboerne i E-40,  for å gjøre 
beboerne mer motiverte til å følge botreningsavtalene.   
 

11.4  Husleie 
Beboerne betaler husleie kr. 3500 pr mnd.  Husleien har blitt dekket gjennom kommunens 
sosialtjeneste. 
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12.  Prosjektets nytteverdi – Erfaringsoverføring p å godt og vondt 
  

12.1  Metodeutvikling 
Prosjektleder har i samarbeid med prosjektgruppen i E-40  utarbeidet metodedokument. 
Metodedokument som grunnlag for fagutvikling og individuelle oppfølging i posjektet  
 

12.2  Modellutvikling 
Som et grunnleggende utgangspunkt benytter Kristiansand  ”normaliserings-modellen”   
ved tildeling av kommunale boliger, også for personer med omfattende oppfølgingsbehov.  
Tildeling av kommunale boliger til vanskeligstilte / bostedsløse skjer i all hovedsak i form av 
normale husleiekontrakter.  Særreglene i Husleielovens § 11-2 benyttes kun i Prosjekt 
bostedsløse /E- 40.  
 

12.2.1 Hvorfor kjedemodellen for dette prosjektet?   
Prosjektet er tuftet på at beboerne har en karriere i hjelpeapparatet.  Kjedemodellen gjelder i 
en overgangsfase til beboerne skal flytte ut i en ”normal”  bolig til slutt.  Målet er 
normalisering via en kjedemodell.   
Alle utvikler seg gjennom en læringsprosess, botrening mot normalitet. Strategien må kanskje 
endres underveis jfr Eventyrveien.  
 

12.2.2 Hvorfor ikke trappemodellen?   
Sanksjoner er ikke motiverende, det å stadig møte veggen. Innledningsvis tenkte vi 
trappemodellen. Etter Byggforsk sin innledning på en samling gikk vi bort fra denne 
modellen.  Den rene ”Trappemodellen er forlatt”. E-40 kan sees som ledd i en  ”kjede” mot 
”normalisering”.  Tenkningen som ligger til grunn er normalisering. 
 

12.3 Nye samarbeidspartnere   
Prosjektet har samarbeidet med eller hatt kontakt med en rekke instanser i kommunen og med 
ADHD-prosjektet ved Ruspoliklinikken.  
 
Oversikten nedenfor er ikke uttømmende, men vil være avhengig av det opplegg som 
skreddersys for den enkelte beboer gjennom individuell plan.  
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Enhet / organisasjon Ansvar / hovedoppgaver 
Ung Etat 
 

Hovedansvar for oppfølging fra fastkurator som ”eier” 
beboeren også i botiden i E-40 
Lede og koordinere ansvarsgruppe 
Oppfølging vedrørende arbeid / fritid i samarbeid med E-
40, Kvalifiseringstjenesten, Varodd Industrier, andre. 

EBT-Boligtjenesten 
 

Behandle og fatte vedtak vedr. søknad til E-40 
Behandle og fatte vedtak om oppfølging 
Ansvar for å fremskaffe bolig etter E-40 

Helsetjenesten 
 

Primærlege 
Oppfølgingstjenester i helse / psykiatrisk sykepleie 
Samarbeid med 2. linjetjenesten (rusbehandling / psykiatri) 

Kvalifiseringstjenesten  
Varodd Industrier o.a. 

Kvalifisering og arbeid 
Oppfølging i forhold til arbeid / tiltak 

ADHD-teamet og BESSIE 
Ruspoliklinikken 

Generell veiledning ift ADHD problematikk 
Oppfølging / veiledning ift enkeltbeboere i ”BESSIE”   

SSK – klinikk for psykiatri/ 
rus 

              Rus- og avhengighetsbehandling / dagtilbud for to   
              beboere i  løpet av 2003 og 2004.  

 
Kapittel 12.   Erfaringsorverføring - positive og negative erfaringer 
 
”Ting tar tid”   Det tar tid å planlegge tiltak og tjenester for en så tung brukergruppe 
 
”Konsensus/ felles problemforståelse i hjelpeapparatet”   krever mye tid, arbeid og 
markedsføring overfor kommunale og andre tjenester om behov og nytte av tiltak 
 
”Prosjektarbeidsformen”   er spennende og utfordrende, men krever mye samordning og 
konsensus / felles problemforståelse og felles innsats på tvers av fagmiljø   
 
”Vær obs på at mangfoldet av prosjekter fører til konkurranse om hvilke prosjekter som 
skal overleve ved prosjektperiodens slutt, sterk konkurranse om ressurser” 
 
”Prosjektleder sitter på siden av beslutningsapparatet / enheten".  Prosjektleder bør ha 
gjennomslagskraft og aksept i fagmiljø.  
 
”Prosjekter og prosjektmedarbeidere bør ha en faglig tilhørighet og oppfølging fra 
fagmiljøet i det ordinære kommunale appparatet”.  Dette har vært et savn og ønske i 
tilbakemeldingene fra prosjektmedarbeiderne.  
 
”Sats på  ekstern veiledning for prosjektet og prosjektmedarbeiderne” fra tidlig fase.  
   
”Sats på  døgnkontinuerlig bemanning for de vanskeligstilte casene fra begynnelsen”  Så 
kan man evt redusere på bemanning etter hvert. 
 
Metodeutvikling:  Metodedokument som grunnalg for fagutvikling og individuelle 
oppfølging i posjektet 
 
Modellutvikling:   Utgangspunkt for prosjetet sentralt var ”Trappemodellen”  Lokalt benyttes 
en form av ”normaliseringsmodell” for etablering i bolig og oppfølging i bolig.  Prosjekt 
bostedsløse benyttet en form for  ”kjedemodell mot normalisering” 
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13. Vedlegg til sluttrapporten  
Vedlegg 1: Evalueringsrapport Prosjekt bostedsløse / Eventyrveien 40, 
 v/ Bedrift og persjonalpsykologi,  Aud-Keila B. Kjær,    januar 2004.                                  
 
 

14. Øvrige dokumenter 
Øvrige dokumenter kan fås ved henvendelse til Kristiansand kommune. Dokumentene er: 
 
Helse- og sosiastyresak   HS-121/01 – datert 13.12.01 
Prosjektplan / prosjektsøknad 2001  til Husbanken – datert 25.05.2001 
(Prosjektplan / prosjektsøknad 2002  til Husbanken – datert 29.11.2001) 
(Prosjektplan / prosjektsøknad 2004 til Husbanken – datert 14.02. 2004) 
Prosjektdirektiv  revidert desember 2003 til styringsgruppen 
(Boligsosial handlingsplan   vedtatt i bystyret 02.10.2002.) 
(Boligsosial oppfølgingsplan  vedtatt i helse- og sosialstyret 17.10.2002) 
Budsjett og økonomitabell for prosjektperioden 2001-2004 
  

Metodedokument fra prosjektleder til styringsgruppa – datert febr. 2004 
 

Rapport av mai 2004  fra Arbeidsgruppen som utredet Natthjem for ungdom 
 
Rapport av mars 2004 fra Arbeidsgruppen som utredet innleie av boliger fra det private 
marked 
 
Rapport 1  fra arbeidsgruppe som utredet Småhusprosjektet 
 
Naboprotester – dokumentasjon om naboprotester og naboforhold 
 
 
 
Kristiansand, 25.01.05 
 
 
 
Ingrun Moen 
(Sign)                                                                                        Knut Inge Apesland 
For Styringsgruppa                                                                             (Sign) 
                                                                                                       Prosjektleder 


