
 
 

 
 

Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Stavanger kommune 
 

1. Oppsummering/ Kortversjon  
 
I Rådmannen sitt forslag til Handlingsplan/økonomiplan 2005 – 2008, Årsbudsjett 2005 står 
følgende: ”Et av de største satsningsområdene innenfor fagfeltet bolig i denne perioden, er 
kampen mot bostedsløshet.” (Oppvekst og levekår under punkt 1.2.4. Bolig) 
 
Prosjekt bostedsløse har som et nasjonalt prosjekt bidratt sterkt til fokus på dette feltet. Dette 
fokuset, der en har fått drahjelp fra sentrale myndigheter,  har gitt ringvirkninger i det lokale 
prosjektet, og hatt vesentlig innvirkning på problemområdet.  Det å opprette et sentralt 
prosjekt sammen med tilhørende øremerkede midler fra sentralt hold har vært et sterkt 
virkemiddel for å sette i gang fokus/satsning lokalt. Når en spør etter prosjektets nytteverdi, 
fremtrer dette med fokus på som en helt sentral nytteverdi. 
 
Stavanger kommune har satt fokus på metode og modellutvikling innen området bostedløse 
rusmisbrukere, gjennomført kartlegging av bostedløse rusmisbrukere, hatt fokus på 
eksisterende tiltak og fått mulighet til å etablere nye tiltak.  
 
Stavanger kommune har gjennom Prosjekt bostedsløse laget en egen strategi mot 
bostedsløshet: Strategisk plan mot bostedsløshet blant rusmisbrukere 2004 – 2006. 
 
Prosjekt bostedsløse i Stavanger har bidratt med å tilstrebe en mer helhetlig tenkning innen 
forebygging og bekjempelse av bostedsløshet. 
 

2. Prosjektets organer 
 
Styringsgruppe: Styringsgruppa for Prosjekt bostedsløse i Stavanger hadde sitt første møte 
05.10.01. I forkant av opprettelsen av styringsgruppa, hadde en vært opptatt av å få til en bred 
sammensatt gruppe med representasjon fra aktuelle instanser med ansvar ovenfor utfordringer 
som ligger innenfor bostedsløshetsproblematikken.  
 
Gruppa hadde i starten denne sammensetningen: Wiggo Wiborg leder av 
styringsgruppa/virksomhetsleder Rehabiliteringsseksjonen, Kari Fotland Husbanken, Ove 
Evertsen Oppvekst og levekår, Gunnar Toresen helse- og sosialsjef Hundvåg, Berit Karin 
Aasland Stavanger Eiendom, Kate Meyer leder hjemmebaserte tjenester Hinna, Steinar Nessa 
Prosjektleder Prosjekt bostedsløse. 
 
I prosjektperioden har en hatt følgende endringer av sammensetningen underveis: Gunnar 
Toresen har gått ut og ble erstattet av Kirsten Harstad helse- og sosialsjef Storhaug/Hundvåg, 
Kate Meyer har gått ut og ikke blitt erstattet, Kari Fotland har gått ut og ble først erstattet av 
Christian Moe som igjen ble erstattet av May-Britt Nordås. 
 
Mandat:  Det foreligger mandat for styringsgruppa i Prosjekt bostedsløse. Mandatet ble 
undertegnet av direktøren for Oppvekst og levekår 18.12.01. og foreligger som vedlegg til 
denne prosjektrapporten. 
 



 
 
Andre organer: Det har vært flere tidsbegrensende arbeidsgrupper i Prosjekt bostedløse i 
Stavanger: 
1.Arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelse av metode/modell dokumentet ”Idegrunnlag 
Metode Innhold - Hinnabo”. Arbeidsgruppa hadde denne sammensetning: Roar Nordås, 
Rogaland fylkeskommune, Stein Magne Paulsen, Blå kors, Gunnar Steen, 
Rehabiliteringsseksjonen, Anne Gro Sandum, Hinnabo, Steinar Nessa, Prosjektleder Prosjekt 
bostedløse. 
 
2. Arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelse av metode for kartlegging av bostedløse 
rusmisbrukere. Arbeidsgruppa hadde denne sammensetning: Eli Karin Fosse, systemansvarlig 
for Socio, Stine Myrmel, sosialkonsulent Rehabiliteringsseksjonen, Jorid Teien, seksjonsleder 
sosiale tjenester Hinna helse- og sosialdistrikt, Karin Huseby, seksjonsleder sosiale tjenester 
Storhaug helse- og sosialdistrikt, Steinar Nessa, prosjektleder for Prosjekt bostedsløse. 
 
3. Arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelse av strategisk plan mot bostedsløshet blant 
rusmisbrukere 2004 – 2006. Arbeidsgruppa hadde denne sammensetning: Ove Evertsen, 
Oppvekst og levekår stab, Eli Karin Fosse, Oppveks og levekår stab, Berit Aasland, Stavanger 
Eiendom, Kirsten Helen Harstad, helse- og sosialsjef Storhaug, Bodil Eike, Økonomi, Wiggo 
Wiborg, virksomhetsleder Rehabiliteringsseksjonen, Steinar Nessa, prosjektleder Prosjekt 
bostedsløse. Unni Borg, Oppvekst og levekår stab var med i en del av perioden gruppa var i 
arbeid.  
 
Administrativ forankring i kommunen: Prosjekt bostedløse har vært administrativt 
forankret i Rehabiliteringsseksjonen i betydningen av at prosjektleder har hatt kontor der og 
hatt virksomhetsleder for Rehabiliteringsseksjonen som nærmeste overordnet. 
Rehabiliteringsseksjonen ligger under avdeling Oppveks og levekår, og 
Rehabiliteringsseksjonen rapporterer til direktør for Oppvekst og levekår/Rådmannen. 
 
Politisk forankring i kommunen: Prosjekt bostedløse har gitt orientering  til 
kommunalstyret for Levekår. Ut fra sakenes karakter har aktuelle saker blitt behandlet i 
respektive politiske organ. Selv om Prosjekt bostedløse som prosjekt har hatt relativt lite 
politisk fokus, kan det sies at det politiske fokuset på å motvirke og forebygge bostedløshet 
har vært sterkt.   
 
Politiske vedtak: Her kan nevnes: Strategisk plan mot bostedsløshet blant rusmisbrukere 
2004 – 2006, Oppdragsavtale med Kirkens bymisjon om drift av botilbud for sterkt 
rusbelastede kvinner, Botilbud for kvinner med sterk rusbelastning – politisk avklaring,  
Prosjekt bostedsløse i Stavanger – en orientering, Bolig som alternativ til hospits. m.m 
 
Fremtidig organisering: Det foreligger ikke konkrete planer om å opprettholde 
styringsgruppa for Prosjekt bostedløse etter prosjektperioden. Prosjektorganiseringen har 
bidratt til tverrfaglig/tverretatlig fokusering på det å motvirke og forebygge bostedsløshet. 

 

3. Prosjektets planer 
 
Diverse søknader/prosjektskisser:  
Viser til søknad av 24.05.01. samt Husbankens tilsagnsbrev av 08.08.01. 
Viser til søknad av 18.12.01. samt Husbankens tilsagnsbrev av 19.04.02. 
Viser til søknad av 03.02.03. samt Husbankens tilsagnsbrev av 15.05.03. 
Viser til søknad av 05.02.04. samt Husbankens tilsagnsbrev av 31.03.04.  
 
 
 



 
 
Samsvar mellom opprinnelig plan, justert plan og gjennomføring: Det har fra opprinnelig 
plan, til justerte planer og gjennomføring vært et klart fokus på bostedløse rusmisbrukere. På 
tiltakssiden har en vært ”prosessorientert” slik at en har innlemmet nye konkrete tiltak i 
prosjektet underveis.  
 
Utfordringer/problemer som prosjektet har møtt: Prosjekt bostedsløse fikk tiltaksmidler 
til utvikling av botiltak for kvinner i 2001. De første beboere flyttet inn i starten på 2003. En 
ser gjerne at ”ting tar tid” i slike saker. I denne saken fikk vi bl.a utfordringer med å få på 
plass en oppdragsavtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Rogaland. Tiltaket ble midlertidig 
opprettet i Lysefjordgt i påvente av at Stokkav 33 skulle ferdigstilles. Det har også vært en 
utfordring å tilstrebe å nyttiggjøre seg Husbankens tiltaksmidler optimalt. Vi hadde forslag 
om å bruke deler av disse midlene til to stillinger som skulle jobbe med metodeutvikling på 
sosialkontornivå. Stavanger kommune fikk i etterkant midler via Shd til oppfølging av 
bostedsløse i bolig. En konkluderte da med at en ønsket å omsøke midlene til noe annet, og vi 
søkte og fikk innvilget midlene til utprøving av lavterskel botilbud for rusmisbrukere – 
skjeive hus. Vi hadde sett for oss plassering av disse boligene i Jørgen Eriksensgt, men pga 
eksisterende reguleringsplan er det avklart at denne plassering er uaktuell, selv om skjeive hus 
er et prøveprosjekt. En jobber nå med å avklare tomtespørsmålet i håp om å finne en snarlig 
løsning. Dette er eksempel på at planleggingstida gjerne blir betraktelig lengre enn ønskelig i 
prosjektsammenheng. 
 
Naboprotester: Botiltak for kvinner har blitt opprettet i prosjektperioden, først midlertidig i 
Lysefjordgt i påvente av ferdigstillelse av Stokkav 33. I forbindelse med oppstart i Stokkav 33 
fikk en klar utfordring knyttet til dette med at folk ikke vil ha slike beboere boende i 
nabolaget – not in my backyard. En klar politisk holdning til at dette botiltaket skulle 
etableres medvirket til at naboprotestene ikke fikk gjennomslag i betydningen av å stoppe en 
etablering av tiltaket.   
 
Gjennomslag for forslag/planer: Prosjekt bostedløse tok, i samsvar med mandatet, initiativ 
til kartlegging av bostedsløse rusmisbrukere. En foreslo at dette ble gjort via kommunen sitt 
datasystem for sosialtjenesten. En fikk gjennomslag for denne kartlegging som en del av 
sosialtjenesten sitt saksbehandlersystem. Kartleggingen ble på den måten en fortløpende 
kartlegging og er fortsatt i bruk. Oppvekst og levekår foreslo å omdisponere interne midler til 
satsning på å redusere hospitsbruken. Dette fikk politisk gjennomslag og Bolig som alternativ 
til hospits ble en del av Prosjekt bostedsløse i Stavanger. Viser ellers til Strategisk plan mot 
bostedløshet blant rusmisbrukere 2004 – 2006, og i denne sammenheng til tiltaksdelen og 
gjerne spesielt til dette med skjeive hus. 
 

4. Prosjektets tiltak   
 
Hinnabo: Hinnabo er et botilbud for 8 vanskeligstilte bostedsløse rusmisbrukere for menn, 
med egne leiligheter på 51 kvadratmeter. Målgruppen er bostedsløse rusmisbrukere som er 
motivert for å endre adferd. Det kreves ikke at beboer er rusfri/nøktern for å bo på Hinnabo. 
Hinnabo har 3,25% miljøarbeiderstillinger og bruker vektertjeneste på natt. Hinnabo inngår i 
en boligkjede/boligtrapp der målet er å trene beboer til å mestre en mer selvstendig 
livssituasjon. Etter utflytting vil det oftest være naturlig med videre bo-oppfølging. Hinnabo 
ligger i fine omgivelser i Frederikke Quamsgt 12 på Hinna. 
 
Boligene inngår i Rehabiliteringsseksjonen sine utleieboliger. Rehabiliteringsseksjonen leier 
boligene av Stavanger Eiendom og Rehabiliteringsseksjonen leier de videre ut. 
 
17 stk har bodd – bor i tiltaket.(des –04) De første flyttet inn våren 2001. Over halvparten av 
de 17 personene har bodd i tiltaket mer enn et år. Tre personer har bodd over tre år i tiltaket. 



 
 
Noen har bodd bare noen måneder. Beboerne har bakgrunn fra eksempelvis Lagård Dag og 
Nattlosji, hospitstilværelse, gata, m.m. 
 
En spør seg hva har skjedd med de som har flyttet ut? Har disse fått en videre stabil 
bositusajon? En finner at noen  har gått fra Hinnabo til kommunal bolig med oppfølging/annet 
botiltak med oppfølging, men en ser også eksempler på at personer etter utflytting ikke har 
oppnådd ønsket bostabilitet. Tre personer har fått oppsigelse med påfølgende ufrivillig 
uteblivelse fra Hinnabo.  
 
Det har ikke vært store problemer knyttet til naboforhold. Dette kan ha noe med at plassen, 
også tidligere før nybygget kom, har blitt brukt til vanskeligstilte rusmisbrukere. 
 
Hinnabo har ikke mottatt tiltaksmidler fra Prosjekt bostedsløse. Tiltaket var planlagt før 
Prosjekt bostedløse ble etablert. Kommunen hadde derfor finansiert driften og tiltaket har 
inngått i den ordinære kommunale drift. (Brukte midler en fikk i startfasen av Prosjekt 
bostedsløse til etablering på Hinnabo) 
 
En har likevel valgt at Hinnabo er en del av det lokale prosjektet. En har fokusert på 
metodeutvikling i tiltaket, og Hinnabo inngår som en sentral del av kommunens modell i det å 
bekjempe bostedsløsheten. 
 
Viser til finansiering av boligene, opplysninger av 13.02.02.: 
 
Viser til diverse kostnader  
 
Kostnad kr 9 129 868 
Tilskudd kr 2 288 000 
Låneopptak kr 6 841 868 
 
Årlige utgifter: 
Driftskostnader:  kr  90 200 
Vedlikeholdskostnader: kr  48 000 
Kapitalkostnader kr 478 900 
 
Totalt:   kr 569 100 
 
 
Botiltak for kvinner, Stokkav 33:  Tjenestetilbudets målgruppe: Botiltaket skal være et 
omsorgstilbud for kvinner som har en livssituasjon som er preget av utnytting, mishandling og 
overgrep. Disse kvinnene har misbrukt rusmidler i mange år, og har ofte en psykisk lidelse i 
tillegg. Målgruppen karakteriseres av manglende bokompetanse og liten eller ingen 
motivasjon for behandling.  
 
Botiltaket skal gi kvinnene en stabil og trygg bosituasjon med muligheter for botrening, 
utvikling av bokompetanse og sosial trening m.m. 
 
Botiltaket er ikke en permanent bolig for beboerne. Etter en stabiliseringsperiode som 
sannsynligvis vil kunne strekke seg fra ett år og oppover, må kvinnene vurderes til tildeling av 
egen selvstendig leilighet med oppfølging gjennom kommunen. Botiltaket organiseres derfor 
slik at det muliggjør kortids leiekontrakter etter husleielovens § 11-2. 
 
Botiltak for kvinner driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Rogaland på oppdragsavtale med 
Stavanger kommune. Tiltaket skal ha en grunnbemanning på inntil 6 stillinger og har 
døgnbemanning. Tiltaket har 10 hybler. (I følge oppdragsavtalen skal tiltaket også ha 
oppfølging i 2 boliger, men har for tiden avtale om 10 plasser) Det er Stavanger kommune 
som tildeler plassene i botiltaket i samarbeid med oppdragstaker, men tiltaket som skriver 
husleiekontrakter med beboerne. Botiltaket har en ressursgruppe med deltakelse fra Stavanger 



 
 
kommune. Stiftelsen eier boligene. De ble finansiert med Husbankenes låne- og 
tilskuddsordning, 50% tilskudd, 50% lån. 
 
Tiltaket startet i slutten av 2002. Tiltaket startet opp midlertidig i Lysefjordgt mens en ventet 
på klargjøring av Stokkav 33. SKBR valgte i april 2004 å stenge tiltaket midlertidig. Sitat 
evalueringsrapport: "Etter at  styret i SKBR fikk rapport om situasjonen på huset i styremøtet 
18.02.04., der det bl.a. ble avdekket brudd på husordensreglene i forhold til omsetning av 
illegale stoffer og kjøp/salg av seksuelle tjenester, valgte styret midlertidig å stenge 
botilbudet. Utflyttingsprosessen tok tid, og huset ble stengt for beboere 21.04.04.” Botiltak for 
kvinner ble reåpnet 07.06.04. Selv om en gjerne kan si at tiltaket ikke har hatt en 
”strømlinjeformet” utvikling, ligger det viktige elementer i det å prøve ut ting i tråd med 
tankegangen i metode og modellutviklingsprosjekter. 
 
Etterspørsel etter dette tiltaket/plassene har vært klart mindre enn forventet. Det har vært mye 
fokus på ledige plasser i tiltaket. Det har til sammen bodd – medreknet de som bor i dag 
(01.12.04.) - 19 kvinner i tiltaket. En stiller gjerne spørsmål med bostabiliteten, og om 
oppholdet har ført med seg stabiliserende faktorer. Dette med bostabilitet må sies å kunne 
være relativt, ikke minst ovenfor en gruppe preget av ustabilitet på mange områder. Det er 
heller ikke ensbetydende at beboer faktisk bebor boligen til en hver tid selv om en disponerer 
denne. En ser likevel at en stor andel har bodd/bor ca et halv år eller lengre. En må kunne anta 
at et opphold som dette har gitt visse stabiliserende faktorer. En ser at beboere har fått seg 
bolig etter utflytting, gjerne sammen med kjæreste. 
 
Stavanger kommune har fått tiltaksmidler fra Prosjekt bostedsløse til å delfinansiere dette 
tiltaket fra 2002. På grunn av sen oppstart benyttet en prosjektmidler til dette først i 2003. 
Dette medfører at en også kan delfinansiere tiltaket med prosjektmidler også i 2005. 
 
Ved etablering av tiltaket i Stokkaveien 33 møtte en utfordringer i forhold til 
naboproblematikken. En klar politisk holdning til at dette botiltaket skulle etableres medvirket 
til at naboprotestene ikke fikk gjennomslag i betydningen av å stoppe en etablering av tiltaket.   
 
Tiltaket har fått negativ medieomtale, noe som kan ha virket stigmatiserende på målgruppa. 
 
Kommunalminister Erna Solberg har besøkt tiltaket. 
 
Viser ellers til F-sak om Botiltak for kvinner som vedlegg. 
 
 
Opp og lev: Hovedideen med prosjekt Opp og lev er å tilby en utsatt ungdomsgruppe (4 stk i 
alderen 18 – 25 år)  hjelp på flere av dagliglivets arenaer samtidig, innenfor en samordnet 
modell. 
 
En 4 mannsbolig i Bergyltveien 17 på Hundvåg ble i mai 2003 stilt til disposisjon for å gi bo-
oppfølging i bolig. Rehabiliteringsseksjonen har gitt bo-oppfølging, Arbeidstreningsseksjonen 
har hatt målsetting å gi arbeidstrening på dagtid, og Ungdomsseksjonen har hatt målsetting å 
gi fritidsoppfølging slik at dette til sammen skulle gi et helhetlig tilbud om bolig,- arbeids,- og 
fritidsoppfølging. Målsettingen er å gi disse ungdommene en større mulighet til å mestre 
overgangen til arbeidsliv og en mer selvstendig voksenrolle. 
 
Prosjektet har møtt sine største utfordringer i å få deltakere i tråd med prosjektskissen i 
betydningen av bostedløse som ”kan sies å være i faresonen for å utvikle et rusproblem”, og 
nok beboere. 9 personer har bodd – bor – i tiltaket. Flere har gått ut av prosjektet pga 
rusproblemer. Tiltaket har fra oppstart til utgangen av okt-04 hatt ca 80% belegg. 
 



 
 
Dette tiltaket er kommet til underveis i prosjektperioden og mottar ikke tiltaksmidler fra 
Prosjekt bostedsløse. Boligene en en del av Stavanger Eiendom sin boligmasse og 
oppfølgingen skjer via kommunen sitt hjelpeapparat. Boligene blir leiet ut fra Stavanger 
Eiendom etter husleielovens § 11.2.  
 
Botiden har variert fra ca 2,5 mnd til ca 1 år. I evalueringen av desember 2004 fremkommer et 
behov for tettere oppfølging for å lykkes i å gi disse ungdommene en større mulighet til å 
mestre overgangen til arbeidsliv og en mer selvstendig voksenrolle.  
 
Det har også vært noe naboklager og politibesøk i Bergyltv 17, men neppe mer enn bo-miljøet 
har taklet på en tilfredsstillende måte. 
 
Viser til evaluering, av desember 2004, som vedlegg. 
 
 
Bolig som alternativ til hospits: Dette er et prøveprosjekt der en har en målsetting om å gi 
miljøarbeidertjeneste til oppfølging av bostedløse rusmisbrukere i kommunal bolig hvor de 
bostedsløse rekrutteres fra hospits og pensjonat. Ved tildeling av bolig vektlegges relativt lang 
oppholdstid på hospits/pensjonat. Det er tilsatt 2 miljøarbeidere på Rehabiliteringsseksjonen 
som skal dekke bo-oppfølgingstjenester for minst 20 bostedsløse i kommunal bolig etter 
søknad fra helse- og sosialdistriktene.  
 
Stillinger  er opprettet ved  omdisponering av kommunale midler. Disse to stillingene er 
derfor midlertidige stillinger. Prosjektet mottar ikke tiltaksmidler fra Prosjekt bostedsløse. 
 
De første beboere flyttet inn i prosjektet i november 2002. Fra evalueringen av prosjektet i f-
sak i des 2003 nevner vi følgende:  
 
”Prosjektet har ført til at mange som tidligere bodde på hospits og hos venner/bekjente nå har 
fått en stabil og verdig bosituasjon. Tiltaket vurderes å gi en bedre kvalitet på tjenesten til 
gruppen og er også en rimeligere økonomisk løsning enn å benytte hospits. Det er viktig at de 
som er rekruttert i prosjektet fortsatt får oppfølging av miljøarbeidere slik at de kan fortsette å 
bo i egen bolig. Når flere har fått stabilisert seg, vil miljøarbeiderne etter hvert kunne følge 
opp flere bostedsløse i bolig. 
 

Ut fra dette vurderes prøveprosjektet som faglig vellykket og en tilrår at prosjektet forsetter i 
ytterligere ett år med samme finansiering som selve prøveprosjektet.  
Prosjektet vil, sammen med andre tilbud til hospitsbrukere, være en nøkkel til å avvikle bruk 
av hospits innen 2007. ” 
 
I desember 2004 har 29 personer vært inne i prosjektet. Det bor 21 personer i 20 boliger. En 
ser at en rekke personer har bodd i tiltaket fra de kom inn i dette. Noen har byttet bolig uten å 
falle ut av prosjektet Bolig som alternativ til hospits. Av de 8 som har gått ut har flere gått 
over til behandlingsinstitusjon. 
 
Boligene i dette prosjektet er ordinære kommunale boliger, hvor Rehabiliteringsseksjonen 
leier disse av Stavanger Eiendom, hvorpå seksjonen leier de videre ut til bostedsløse.  

 

Rehabiliteringsseksjonen fokuserer på samarbeid med naboer for å redusere 
naboklager/utkastelser fra bolig. En møter gjerne klageren på et tidlig tidspunkt for å 
kartlegge klageomfanget, i håp om at det kan  redusere en negativ utvikling. En ønsker å ha 
en høy terskel for kaste folk ut, og i praksis har Rehabiliteringsseksjonen få utkastelser.  
 
 
 



 
 
Kartbo: Kartbo er en forkortelse for Kartlegging av bostedsløse rusmisbrukere ved 
sosialtjenesten i Stavanger kommune. En har brukt sosialtjenesten sitt dataverktøy som 
utgangspunkt for å få fram viktig informasjon om bostedsløse rusmisbruker. Gjennom å legge 
inn opplysninger/oppdatering på dataprogrammet har en fått en kartlegging som ikke bare gir 
en situasjonsbeskrivelse på et gitt tidspunkt, men en kan ved å ta ut rapporter få opplysninger 
når en måtte ønske det, og en har på den måten fått til en kontinuerlig kartlegging. Antall 
bostedløse rusmisbrukere, hvem som trenger bolig nå/innen 6 måneder, de som trenger bolig 
på et senere tidspunkt, oppholdssted, og gradert behov for evt bo-oppfølging er sentrale 
element i kartleggingen. Kartbo kan benyttes i planleggingen av framtidige tiltak for 
bostedløse rusmisbrukere. 
 

5. Plan for å motvirke og forebygge bostedsløshet.  

 
Prosjekt bostedløse sentralt har hatt sterk fokus på utviklingsarbeid. Prosjektet har som et 
hovedmål å utvikle metoder og modeller for å motvirke og forebygge bostedsløshet. 
Stavanger kommune så behovet for et strategidokument på dette området og opprettet en  
tverretatlig arbeidsgruppe bestående av representanter fra Stavanger Eiendom, Økonomi, 
helse- og sosialdistrikt, Rehabiliteringsseksjonen og Prosjekt bostedsløse under ledelse av 
direktøren for Oppvekst og levekår med mandat å lage en plan over strategier og tiltak mot 
bostedsløshet. Dette arbeidet førte til planen: Strategisk plan mot bostedsløshet blant 
rusmisbrukere 2004 – 2006. Planen ble behandlet politisk i mars 2004. Planen skisserer opp 
både boligtiltak, tjenestetiltak og samarbeidstiltak, jmf Husbankens mal for modellutvikling 
der en fokuserte på boligkriterier, tjenestekriterier og samarbeidskriterier.  

Vedr. planens innhold viser en til saksutredningen under Planens innhold: 

”Direktøren fremmer i planen følgende forslag til visjon for arbeidet med bostedsløse:  

 
Alle skal ha mulighet for å disponere en egnet bolig uavhengig av økonomiske, fysiske, 
helsemessige eller sosiale forutsetninger. 
 
Visjonen er ment å kunne være universell for boligpolitikken i Stavanger kommune og ikke 
selektivt for bostedsløse rusmisbrukere. 

Hovedmålsettingene i planen er at:  

 
- Stavanger kommune skal kunne tilby verdige botilbud med tilpasset bo-oppfølging 
og dekke boligbehovet for bostedsløse rusmisbrukere. 
- Stavanger kommune vil føre en politikk som i størst mulig utstrekning integrerer de 
bostedsløse inn i ordinære boområder. De bostedsløse med liten integreringsevne gis 
tilbud om døgnovernatting eller botilbud i et av kommunens botiltak med stasjonær 
bemanning. 

 

Plan har fulgt opp med resultatmål, strategier og med konkrete tiltak for å nå disse målene. 
Direktøren gjengir ikke planens videre innhold i detalj her, men vil bare drøfte noen kritiske 
punkter knyttet til gjennomføringen av planen:  

- Bolig som begrensende faktor  

Det legges opp til i denne planen å foreta 50-60 tildelinger i bolig til bostedsløse årlig over 
den neste treårsperioden. Ca. 30 boliger vil fremskaffes gjennom omdisponeringer og 10 



 
 
boliger gjennom retildelinger av den kommunale boligmassen. Ca. 20 boliger årlig vil være 
nyanskaffelser gjennom etablering av lavterskel botilbud, bruk av Ungkarshjemmet, 
etablering av botilbud for dobbelt-/trippeldiagnose og etableringa av spesialenhet rus på et 
sykehjem.  

Både i forhold til prosjektet fra bolig til hospits og for driften av Hinnabo ser direktøren at 
etter hvert som beboere blir stabile og integrerte i bolig og bo-miljø, kan miljøarbeiderne ha 
ansvar for flere og flere beboere. Direktøren vil følge nøye med utviklingen her og se på 
alternative innsatsområder som for eksempel styrking av samarbeidsrutiner og kontakt med 
bomiljøene eller oppfølging av bostedsløse som bor i midlertidige døgnovernattingsplasser. 
Avhengig av budsjettsituasjonen kan et alternativ være å se på mulige innsparinger her.  

- Redusert hospitsbruk  

Bystyrets vedtak om å avvikle all langtids hospitsbruk innen 2007 vil trolig ikke kunne nås 
ensidig gjennom denne planen. Dersom et hybelhus for bostedsløse kan realiseres i 2006 vil 
dette sammen med de tiltak som er foreslått i denne planen gjøre det mulig å komme nært opp 
mot en slik målsetting.  

Følgende resultatmål foreslås ved utgangen av planperioden: 

1. Bostedsløse uten behov for oppfølgingstjenester skal få tilbud om bolig innen 3 
måneder fra vedtak om boligtildeling. 
2. Bostedsløse med behov for oppfølgingstjenester skal få tilbud om egnet bolig innen 
6 måneder.  
3. Bostedsløse uten evne og /eller vilje til å bo i regulær bolig skal få tilbud om 
døgnovernatting eller lavterskel botilbud. 
4. Bostedsløse med behov for botilbud som varig omsorgstiltak skal gis nødvendig 
helsehjelp i bolig med stasjonær bemanning eller i sykehjem. 

 

- Andre grupper bostedsløse  

Den foreliggende plan omhandler bostedsløse rusmisbrukere. Ikke alle som får tilbud om 
hospitsplass er rusmisbrukere. En del personer med opphold på hospits har psykiske lidelser 
som ikke dekkes av virkemidler innen for verken denne planen eller psykiatriplanen. Det vil 
bli nødvendig å foreta en grundig kartlegging også av hvem som faller utenfor disse 
satsingene og bidra til et verdig botilbud og kortest mulig opphold på hospits.  

- Oppfølging av bomiljøene  

Med hovedmålsetting å føre en politikk som i størst mulig utstrekning integrerer de 
bostedsløse inn i ordinære boområder byr hjelpeapparatet på store utfordringer både med 
hensyn til sosialiering av den enkelte beboer, men også å skape legitimitet og aksept for denne 
integreringen i bo- og nærmiljøene. Med mer enn en fordobling av antallet boliger til dette 
formålet i planperioden vil denne utfordringen bli betydelig forsterket. Naboers frykt og 
negative reaksjoner må tas på alvor gjennom et godt samarbeid og effektive og raske 
reaksjonsmønstre fra kommunens side.” 

Planen følger som vedlegg. 
 
I Stavanger kommune sin Boligplan 2005 – 2010 viser en også til Strategisk  plan mot 
bostedsløshet blant rusmisbrukere 2004  - 2006.     
 



 
 

6. Andre tiltak/Utredninger som prosjektet har frembrakt 
 
Her nevner vi følgende: 
 
Informasjon: En rekke norske kommuner har besøkt Stavanger kommune for å få informasjon 
om hvordan kommunen driver satsningen for bostedløse og Prosjekt bostedløse har vært 
sentral i planleggingen av slike samlinger. Kommunen har også hatt besøk fra Danmark.  
 
Kompetanseheving: Diverse samlinger med miljøarbeidertjenesten ved 
Rehabiliteringsseksjonen. Prosjekt bostedsløse har dekket utgifter for å øke intern 
kompetanse. 
 
Lokale evalueringer: Prosjektet har deltatt i prosjektgruppe knyttet til prosjektet Opp og Lev 
og har i samarbeid med prosjektgruppa evaluert prosjektet i desember 2004. 
Prosjektet har deltatt i evaluering av Botiltak for kvinner som Stiftelsen Kirkens Bymisjon i 
Rogaland drifter på oppdragsavtale med Stavanger kommune. 
 
Andre ting: Deltatt i arbeidsgruppe sentralt som har sett på samarbeidet mellom offentlige og 
private vedr tiltak for bostedløse, jmf rapport fra KPMGs. Deltatt i arbeidsgruppe med bl.a. 
representant fra Krd der en har sett på bruken av husleiekontrakter etter § 11.2. 
Prosjekt bostedsløse har bidratt i forkant av en spørreundersøkelse gjennomført av Fafo 
Prosjektleder har deltatt med innlegg på samlinger i regi av Husbanken og Fylkesmannen i 
Rogaland, nevner bl.a konferanse i Kristiansand (Husbanken og Kristiansand kommune) og 
samling for kommunene i Rogaland og i regi av Husbanken og  Fylkesmannen i Rogaland.  
 

7. Utvikling av andre tiltak for bostedsløse parallelt med prosjektperioden 
 
Prosjekt bostedsløse i Stavanger har hatt et klart fokus på bostedsløshet blant rusmisbrukere. 
Det er viktig å presisere at Stavanger kommune har et klart videre perspektiv i fokuset på 
forebygging og bekjempelse av bostedløshet. Og det er viktig å få fram at kommunen har 
jobbet med en rekke tiltak for bostedløse som ikke har vært i regi av prosjektet. Her nevner vi 
følgende eksempler: Kvalitetsavtaler med byens hospitser, plan mot redusert bruk av hospits, 
oppdragsavtale med Frelsesarmeen om kjøp av omsorgsplasser,  nytt botilbud for bostedsløse 
i Auglendsdalen (rus/psykiatri/puh – 8 boliger med innflytting på nyåret 2005) 
 

8. Arrangementer i prosjektets regi. 
 
Av arrangementer i prosjektets regi nevner vi følgende:  
Studietur til Kristiansand 07.11.01., Studietur til Aalborg 04.03.02. – 07.03.02., Studietur til 
Oslo 08.11.04. – 09.11.04. I Strategisk plan mot bostedløshet blant rusmisbrukere 
fremkommer at Prosjekt bostedløse i Stavanger vil ta initiativ til å videreutvikle et samarbeid 
med frivillige organisasjoner i første omgang som et uformelt møtested for å ta opp 
utfordringer som ligger i boligspørsmål og oppfølging i bolig. (Brobygging) En har hatt flere 
samlinger og foraet videreføres/en har satt opp tid for ny samling etter prosjektets avslutning. 
 

9. Prosjektets økonomi 
 
Statlige midler: Stavanger kommune har fått midler til prosjektledelse: 2001 kr 540.000, 
2002 kr. 500.000, 2003 kr. 500.000, og 2004 kr. 500.000. 
Stavanger kommune har fått tiltaksmidler: 2001 kr. 800.000, 2002 kr. 850.000, 2003 kr. 
850.000, 2004 kr. 850.000 



 
 
 
Sannsynlig overføring til 2005: Av midlene til prosjektledelse søkes det om overføring kr. 
60.748 til videre utviklingsarbeid for bostedløse. (Summen må ses på i forbindelse med 
regnskapsavslutning for 2004) 
 
Av tiltaksmidlene har en brukt kr. 800.000 (2003) til Botiltak for kvinner samt at en for 
inneværende år vil nytte kr. 800.000. En har i tilsagnsbrevet i 2004 fått aksept for å bruke 
tiltaksmidler til Botiltak for kvinner også i 2005. Dette må fremkomme ved søknad om 
overføring av midler til 2005.  
 
En har da igjen kr. 950.000 som ubrukte tiltaksmidler. Stavanger kommune har bedt om 
bekreftelse fra Husbanken på å få overført ubenyttede tiltaksmidler fra 2003 på til sammen kr. 
900.000 til utprøving av et 2-årig lavterskel botilbud for rusmisbrukere med redusert evne til å 
bo. (Skjeive hus) De resterende kr. 50.000 må søkes overført. 
 
Kommunale lønnsmidler: Når det gjelder kommunale midler i prosjektene knyttet til Prosjekt 
bostedløse i Stavanger så har Hinnabo p.t. 3.25% stilling samt securitasavtale på natt, Bolig 
som alternativ til hospits 2 stillinger, og Botiltak for kvinner har i oppdragsavtalen med 
oppdragstager bemannet med inntil 6 stillinger. 
 

10. Prosjektets nytteverdi  
 
Fokus på fagområdet/bostedsløshet: I Rådmannen sitt forslag til Handlingsplan/økonomiplan 
2005 – 2008, Årsbudsjett 2005 står det under Oppvekst og levekår under punkt 1.2.4. Bolig: 
”Et av de største satsningsområdene innenfor fagfeltet bolig i denne perioden, er kampen mot 
bostedsløshet.” 
 
Prosjekt bostedsløse har som et nasjonalt prosjekt bidratt sterkt til fokus på dette feltet. Dette 
fokuset, der en har fått drahjelp fra sentrale myndigheter,  har gitt ringvirkninger i det lokale 
prosjektet, og hatt vesentlig innvirkning på problemområdet.  Det å opprette sentrale prosjekt 
sammen med tilhørende øremerkede midler fra sentralt hold er sterke virkemidler for å sette i 
gang fokus/satsning lokalt. Når en spør etter prosjektets nytteverdi, fremtrer dette med fokus 
på som en helt sentral nytteverdi. 
 
Metodeutvikling: En av Prosjekt bostedløse sine hovedmålsettinger har vært  å utvikle 
metoder for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Prosjekt bostedløse i Stavanger har 
fokusert på dette, og har laget tre dokument der en har ønsket bli bevisst på, og videreutvikle 
metodearbeidet i lokale prosjekt, som igjen kan brukes/overføres til aktuelle arenaer. Dette 
gjelder: ”Hinnabo – Idegrunnlag – Metode – Innhold”, ”Hinnabo – Fra idegrunnlag til 
praktisk botrening”, og ”Bolig som alternativ til hospits – Metodisk tilnærming ved 
individuell bo-oppfølging”. 
 
Modellutvikling: Her viser en til Strategisk plan mot bostedsløshet blant rusmisbrukere 
2004 – 2006. Stavanger kommune har en brei skala i tiltak for bostedløse rusmisbrukere. 
Prosjekt bostedløse har deltatt både innenfor botiltak der det er behov for stasjonær 
bemanning (Botiltak for kvinner) og botiltak med ambulerende miljøarbeidertjeneste. I 
kartlegging av bostedløse rusmisbrukere så en en klar tendens til at de fleste bostedløse 
rusmisbrukere hadde bruk for bolig med hjelp fra det ordinære 
hjelpeapparat/heimetjenester/ambulerende miljøarbeidertjeneste og at gruppa som trenger 
bolig med stasjonær bemanning er i mindretall. En ser av den strategiske planen at en nå 
fokuserer sterkest på egen bolig med tilpasset bo-oppfølging, men at også de som trenger 
bolig med stasjonær bemanning er en del av planen. 
 



 
 
Kompetanseheving: Prosjekt bostedløse i Stavanger har bidratt med kr. 60.000 for 4 personer 
som har deltatt i videreutdanning i boligsosialt arbeid ved Høgskolen i Trondheim. Tre av 
disse gikk opp til eksamen.  
Fokuset på og arbeidet med metodisk arbeid har bidratt til en kompetanseheving. Her bør en 
se dette i sammenheng med mange møter der en fokuserer på boligsosialt arbeid. Stavanger 
kommune har hatt en rekke besøk fra andre kommuner for å se på hvordan kommunen 
arbeider innenfor dette feltet, og slik bidratt med kompetanseheving. 
 
”Nye” samarbeidspartnere: En har ønsket i Prosjekt bostedløse lokalt å utvikle et tettere 
samarbeid med hjemmebaserte tjenester. Dette har ikke lykkes i den utstrekning en skulle 
ønsket seg. Det vil derfor være en utfordring å videreutvikle et samarbeid på dette området 
etter prosjektperioden. 
 
Har tiltak for bostedsløse økt: En har sett en klar økning i tiltak for bostedsløse rusmisbrukere. 
Flere har fått bolig med miljøarbeidertjeneste og tiltak med stasjonær bemanning har økt. 
Ut fra Kartbo ser en en klar utvikling der tallet på bostedløse rusmisbrukere har gått ned. 
 
Tallet på hospitsbrukere har også gått ned og en må se dette i sammenheng med Prosjekt 
bostedløse og den generelle satsningen i kommunen på dette området, jmf plan for redusert 
bruk av hospits. I Rogalands avis 15.12.04. fremkommer følgende: ”Fram til slutten av 
november har 152 personer vært innom et hospits. Flere har bodd andre steder i perioder. 
Kommunen har redusert bruken av hospits ganske kraftig. På samme tid i fjor hadde 206 
personer bodd på hospits, sier Fosse” 
 
Planmessig arbeid over tid lykkes ofte med gode resultater. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vedlegg. 
Mandat for Prosjekt bostedløse av 18.12.01. 
Diverse søknader om tilskudd til utviklingsarbeid og tilsagn om midler.  
Strategisk plan mot bostedløshet blant rusmisbrukere 2004 – 2006. 
Evaluering av Opp og Lev - desember 2004  
F-sak om Botiltak for kvinner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positive og negative erfaringer som andre kommuner kan bruke. 
Har den tverrfaglige forankring hatt ringvirkninger. 
 

Benevnelse (fylles ut for hvert tiltak) 

Beskrivelse fra  tiltaksbeskrivelsen. 
Brukergruppe 
Finansiering av boligene 
 
Driftskostnader 
Bruk av Husbankens ordinære ordninger. 
Kontraktsform etter husleieloven 
Erfaringer: Bostabilitet – (Her benyttes oppsummert brukerdokumentasjon.) 
  Mediaomtale 

Naboforhold  
  Oppfølging – faglig innhold, hyppighet, individuell/felles 

Tiltakets videreføring etter prosjektperioden. 
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