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1. Oppsummering/ Kortversjon  

Prosjektets mål: 
 
"Utvikle faglige og organisatoriske tilnærminger som bidrar til å bryte den onde sirkelen for de særlig 
vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø kommune, som bidrar til at kommunen blir en foregangskommune 
i Norge" 
  
Prosjektets mandat: 
 
1. Utvikle metoder og modeller for å motvirke og forebygge bostedsløset blant de særlig 

vanskeligstilte i Tromsø kommune. 
2. Gi mulighet for utprøving av lokale helhetlige løsninger på tvers av eksisterende grenser. 
3. Erfarings og kunnskapsformidling mellom de ulike tjenestestedene i Tromsø kommune. 
4 Utvikle og styrke samarbeidet mellom omsorgstjenestene og andre hjelpetiltak i kommunal regi. 
5. Utrede alternative boligtilbud og oppfølging som primær målgruppen har behov for. 
6.   Etablere en service og brukerorientert oppfølgningstjeneste. 

Prosjektets bakgrunn: 
 
Tromsø startet arbeidet med sine 2 boligprosjekter for vanskeligstilte bostedsløse våren 2001. 
Prosjektskissen ble behandlet i helse- og sosialkomiteen våren 2001 og formannskapet høsten 2001. 
Prosjektskissen og organiseringen, som er utviklet av prosjektleder og styreleder i Stiftelsen 
Kommunale Boliger, ble enstemmig vedtatt i begge politiske fora. Prosjektledelsen hadde i startfasen 
knyttet til seg en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner og brukerrepresentant. Målsettingen med 
prosjektet var å utvide boligtilbudet for vanskeligstilte bostedsløse med et lavterskeltilbud og et varig 
botilbud. De 2 prosjektene ble og presentert for Husbanken i Hammerfest, som hadde gitt positiv 
respons på prosjektene. 
 
Bakgrunnen for at de to boligprosjektene ble startet opp, var at det tilbudet en hadde for denne 
målgruppen i Tromsø ikke fungerte hensiktsmessig. Dette på grunn av en økning av antall 
vanskeligstilte bostedsløse, samtidig som et større antall vanskelig bostedsløse ikke hadde 
evne til å fungere i egen bolig. Det var derfor nødvendig å etablere et lavterskeltilbud for de 
mest vanskeligstilte bostedsløse. For å kunne etablere et slikt tilbud var det nødvendig å 
erverve lokaler sentralt i byen. I jakten på en egnet bygård ble Grønnegata 103 vurdert som 
det beste alternativet blant de tilbudene prosjektet fikk. 
 
I tillegg til at en kunne etablere et natthjem i bygården, kunne en etablere en kafe og dagtilbud 
for denne målgruppen. I tillegg ville det være hensiktsmessig å etablere basen for 
miljøarbeidertjenesten i de samme lokalene. Bygården rommer og 18 leiligheter for 
vanskeligstilte bostedsløse beregnet på bostedsløse som ønsker å bo sentralt. 
 
I kontakt med bostedsløse over lengre tid var det mange blant den gruppen som uttrykte ønske 
om et varig botilbud lokalisert utenfor sentrum. Tromsø kommune hadde over flere år 
benyttet seg av hospitstilbudet på Ørretholmen. Da den private aktøren ønsket å avvikle 
botilbudet på Ørretholmen, var det naturlig for prosjektledelsen å arbeide for å erverve 
området for å utvikle et varig botilbud for vanskeligstilte bostedsløse. Dette på grunn av 
områdets kvaliteter som boområde, og at en kunne møte aktuelle beboeres ønsker om et 
botilbud unna sentrum. Etterspørselen på en bolig på Ørretholmen har vist seg å være stor.
           
 



 
 

3 

 
 
 

Prosjekts konklusjon: 
 
En viktig suksessfaktor for arbeidet med tiltak for vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø kommune har 
vært at prosjektet er godt forankret i den politiske ledelsen, samtidig som den politiske ledelsen har et  
enstemmig kommunestyrevedtak å forholde seg til. 
Dette har ført til en positiv forventning i det offentlige rom om at nå har Tromsø kommune satset på å 
gi vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø et godt botilbud. Media i Tromsø har og vært en viktig faktor 
for å sette et positiv fokus på denne problematikken. Blant annet er Ørretholmen i flere sammenhenger 
blitt presentert som et attraktivt boområde i Tromsø. De positive forventningene til de to 
boligprosjektene og den positive fokuseringen i det offentlige rom, kan ha vært en av grunnene til at 
prosjektledelsen kun har fått positiv respons fra nabolaget til prosjektene. 
 
Økt innsats for tiltak overfor bostedsløse ligger i omfordeling av innsparte midler på hospits fra 
sosialtjenesten til Rus- og psykiatritjenesten.   

2. Prosjektets organer. 

Styringsgruppe 
Mandat 
 
1. Utvikle metoder og modeller for å motvirke og forebygge bostedsløset blant de særlig 

vanskeligstilte i Tromsø kommune. 
2. Gi mulighet for utprøving av lokale helhetlige løsninger på tvers av eksisterende grenser. 
3. Erfarings og kunnskapsformidling mellom de ulike tjenestestedene i Tromsø kommune. 
4 Utvikle og styrke samarbeidet mellom omsorgstjenestene og andre hjelpetiltak i kommunal regi. 
5. Utrede alternative boligtilbud og oppfølging som primær målgruppen har behov for. 
6.   Etablere en service og brukerorientert oppfølgningstjeneste. 
 
Styringsgruppas sammensetting – oppnevnt av rådmannen våren 2002. 
 
Marianne Knapp – leder - Eiendom og utbygging 
Aslaug Nikolaisen - leder -Boligkontoret 
Arne Morten Moe – leder -Rustjenesten 
Torbjørn Lahti – leder - Psykiatritjenesten 
Lene Edvardsen – Husbanken 
Jan Iversen – brukerrepresentant 
 
Styringsgruppa ble i 2003 styrket med representant fra sosialtjenesten ved leder Elisabeth 
Kræmer. Videre ble ble Rigmor Richardsen fra Husbanken medlem i styringsgruppa i 2003. 
På grunn av boligsjefens permisjon fra boligkontoret ble Janne Ulfstein boligkontorets 
representant i 2003. På grunn av sykdom ble Vidar Hårvik ny brukerrepresentant i 2004. 
 
Framtidig organisering av miljøarbeidertjenesten 
 
For å styrke oppfølgingstjenesten knyttet til de nye boligprosjektene nedsatte enhetsleder for rus- og 
psykiatritjenesten ei arbeidsgruppe våren 2004 som hadde som mandat å 
 
    1. utarbeide en helhetlig strategi og modell for oppfølgingstjenestens brukere 
    2. utvikle en service og brukerorientert oppfølgingstjeneste 
    3. utarbeide en organisasjonsplan for oppfølgingstjenestens virksomhet 
    4. vurdere samarbeidsopplegg med humanitære organisasjoner 
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Arbeidsgruppa hadde følgende sammensetning: 
 
Brynly Ballari, prosjektleder – leder for arbeidsgruppa 
Arne Solheim, avdelingsleder miljøarbeidertjenesten 
Tor Arne Korneliussen, miljøarbeider 
Gerd Eilertsen, miljøarbeider 
Unni Merete Hansen, miljøterapeut 
Siv Oware, tillitsvalgt Fagforbundet 
Marit Ingebrigtsen, tillitsvalgt FO 
 
Arbeidsgruppa avleverte sin innstilling juli 2004. Fra 1. september 2004 er miljøarbeidertjenesten 
etablert som en mobil serviceorientert og brukerorientert oppfølgingstjeneste organisert innenfor Rus- 
og psykiatritjenesten. Bakgrunnen for omorganiseringen er å tilpasse denne tjenesten i samsvar med de 
føringer som er gitt i Rus- og psykiatritjenestens visjon og målsettinger. Dette innebærer at  
miljøarbeidertjenesten skal gi vanskeligstilte bostedsløse en sjanse til å å vise at de kan ta ansvar for 
sin egen situasjon, og på denne måten gi denne målgruppen mulighet for å disponere en egnet bolig 
uavhengig av økonomiske, fysiske, helsemessige eller sosiale forutsetninger. Ved å utvide botilbudet 
er det og nødvendig å effektivisere ressursene ved omorganiseringen ved å vektlegge tjenesteytingen 
overfor brukerne. Se vedlagte organisasjonsplan.  
 
Felles inntaksteam for Ørretholmen 
 
I forbindelse med inntak av beboere på Ørretholmen har styringsgruppa oppnevnt et tverretatlig 
inntaksteam med representanter fra sosialtjenesten, boligtjenesten og rus- og psykiatritjenesten. 
Inntaksteamet har ansvar for inntaket på Ørretholmen. Det er og utarbeidet inntakskriterier for inntak 
av beboere på Ørretholmen. Disse skal evalueres av inntaksteamet før det foretas inntak i de 12 nye 
boligene, som vil værte klar for innflytting april 2005.  
 
Etablering av oppsøkende team: 
 
Fra 1. september 2004 ble det etablert et oppsøkende team som har som mål å drive oppsøkende 
virksomhet blant personer som sliter med psykiske problemer og/eller rusproblemer, og som ikke har 
kontakt eller uhensiktsmessig kontakt med det ordinære hjelpeapparatet.  Prosjektet, som skal 
evalueres om 2 år er et samarbeidsprosjekt mellom helseforetakene i Troms og Tromsø kommune. 
Teamet består av 4 fagpersoner – 3 tilsatt av kommunen og 1 av helseforetakene. 

Forankring i kommunen/organisasjonen 
 
Oppdragsgiver: Politisk: kommunestyret – kommunestyrevedtak januar 2002 
                            Administrativt: rådmannen 
 
Prosjektleder plassering i organisasjonen: 
 
I 2002 og 2003 rapporterte prosjektleder til rådmannen. Fra 2004 rapporterte prosjektleder til 
enhetsleder for Rus- og psykiatritjenesten. 

Fremtidig organisering 
 
Sammenslåingen av rustjenesten og psykiatritjenesten til en felles tjeneste, som ble gjennomført 1. 
september 2004, vil sikre en større samordning av tiltak overfor denne målgruppen, og en har en større 
mulighet for å gi et helhetlig tilbud. Sammenslåingen har alt hatt en positiv innvirkning på 
samhandlingen innad i tjenesten. 
 
 



 
 

5 

 
 
 
 

Det felles inntaksteamet som er etablert i forbindelse med inntak av beboere på Ørretholmen forsetter 
å fungere som i prosjektperioden. Det er og nedsatt en arbeidsgruppe, som skal utrede behovet for et 
felles inntaksteam for alle kommunale boliger i Tromsø. 
 
Etablering av natthjem i Grønnegata 103. krever en del utredninger, som kan stille krav til  
organisasjonsmessig og budsjettmessig omorganisering. Dette vil i hovedsak berøre Rus- og 
psykiatritjenesten og Sosialtjenesten. Jfr. kommunestyresak januar 2002. 
 
Husbanken vil ta initiativ overfor politisk ledelse og rådmannen i Tromsø kommune for drøfte 
organisering av framtidig samarbeidsform.  

3. Prosjektets planer. 

Tromsø startet arbeidet med sine 2 boligprosjekter for vanskeligstilte bostedsløse våren 2001. 
Prosjektskissen ble behandlet i helse- og sosialkomiteen våren 2001 og formannskapet høsten 
2001. Prosjektskissen og organiseringen, som er utviklet av prosjektleder og styreleder i 
Stiftelsen Kommunale Boliger, ble enstemmig vedtatt i begge politiske fora. Prosjektledelsen 
hadde i startfasen knyttet til seg en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner og 
brukerrepresentant. Målsettingen med prosjektet var å utvide boligtilbudet for vanskeligstilte 
bostedsløse med et lavterskeltilbud og et varig botilbud. De 2 prosjektene ble og presentert for 
Husbanken i Hammerfest, som hadde gitt positiv respons på prosjektene. 
 
Bakgrunnen for at de to boligprosjektene ble startet opp, var at det tilbudet en hadde for denne 
målgruppen i Tromsø ikke fungerte hensiktsmessig. Dette på grunn av en økning av antall 
vanskeligstilte bostedsløse, samtidig som et større antall vanskelig bostedsløse ikke hadde 
evne til å fungere i egen bolig. Det var derfor nødvendig å etablere et lavterskeltilbud for de 
mest vanskeligstilte bostedsløse. For å kunne etablere et slikt tilbud var det nødvendig å 
erverve lokaler sentralt i byen. I jakten på en egnet bygård ble Grønnegata 103 vurdert som 
det beste alternativet blant de tilbudene prosjektet fikk. 
 
I tillegg til at en kunne etablere et natthjem i bygården, kunne en etablere en kafe og dagtilbud 
for denne målgruppen. I tillegg ville det være hensiktsmessig å etablere basen for 
miljøarbeidertjenesten i de samme lokalene. Bygården rommer og 18 leiligheter for 
vanskeligstilte bostedsløse beregnet på bostedsløse som ønsker å bo sentralt. 
 
I kontakt med bostedsløse over lengre tid var det mange blant den gruppen som uttrykte ønske 
om et varig botilbud lokalisert utenfor sentrum. Tromsø kommune hadde over flere år 
benyttet seg av hospitstilbudet på Ørretholmen. Da den private aktøren ønsket å avvikle 
botilbudet på Ørretholmen, var det naturlig for prosjektledelsen å arbeide for å erverve 
området for å utvikle et varig botilbud for vanskeligstilte bostedsløse. Dette på grunn av 
områdets kvaliteter som boområde, og at en kunne møte aktuelle beboeres ønsker om et 
botilbud unna sentrum. Etterspørselen på en bolig på Ørretholmen har vist seg å være stor.
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                                                                  Servicehuse t til høyre 
 
I 2002 ble Tromsø kommune invitert til å delta i Prosjekt bostedsløse, og det ble avholdt møte 
med den sentrale prosjektledelsen fra Husbanken medio januar 2002. Dette medførte at en 
måtte utarbeide en ny prosjektskisse tilpasset de krav en stilte fra den sentrale  
prosjektledelsen. Blant annet innebar det at en måtte organisere prosjekt på en annen måte. 
Prosjektet måtte knyttes nærmere til sentraladministrasjonen, og det måtte oppnevnes en 
styringsgruppe med representanter fra de ulike tjenestene i kommunen og fra Husbanken i 
Hammerfest. 
 
Tromsø kommune etablerte en ny organisasjon fra 1. januar 2002 med ny administrativ 
ledelse, noe som førte til at en trengte en del ekstra tid til å prosjektet plassert i organisasjonen 
og få etablert styringsgruppa for prosjektet. Organisatorisk ble prosjektet etablert juli 2002. 
Rådmannen oppnevnte styringsgruppa med enhetsledere som representanter, og prosjektet ble 
knyttet til rådmannen. 
 
På grunn av at 2 av representantene fra sentrale tjenester for denne målgruppen ikke var 
begynt i sine stillinger kom ikke styringsgruppa i reell funksjon før i februar 2003. 
 
Arbeidet med å organisere prosjektet i henhold til de formelle krav Prosjekt bostedsløse 
krevde og til prosjektleders deltakelse i det sentrale prosjektet medførte at en det første 
halvåret i 2002 måtte en nedprioritere arbeidet med de 2 konkrete boligprosjektene. 
 
På grunn av at prosjektet måtte forholde seg til en ny eier i forbindelse med overtakelsen av 
Grønnegata 103, som blant annet medførte flere runder i rettsapparatet, måttet en prioritere 
utbyggingen av Ørretholmen. Dette har blant annet medført at forbruket av hospitsplasser 
ikke har blitt redusert i den grad en hadde forventet. 

Gjennomføringen av de 2 kommunale prosjektene er nå i sluttfasen, og de vil hovedsak bli 
gjennomført i samsvar med opprinnelig plan. På Ørretholmen har en imidlertid måttet justere 
ned antallet boliger i forhold til opprinnelig plan. Det for ikke å utvikle en getto, men å gjøre 
Ørretholmen til et attraktivt boområde for målgruppa. Denne endringen er et resultat av en 
konstruktiv dialog i styringsgruppa, og at prosjektledelsen har vektlagt dette. 
 
Tidsplanen for ferdigstillelsen av de 2 prosjektene har imidlertid blitt en del endret i forhold til 
opprinnelig plan, noe som i hovedsak skyldes en del byråkratiske krav til gjennomføring av så store 
byggeprosjekter, samt en del uforutsette ting som en ikke hadde tatt høgde for. 
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Et enstemmig kommunestyrevedtak bak prosjektet har gjort det lett for prosjektledelsen å ta de 
justeringer som har vært nødvendig, både i planperioden og gjennomføringsperioden. Blant annet har 
en gjennom prosjektperioden funnet det nødvendig å omorganisere oppfølgingstjenesten for 
vanskeligstilte bostedsløse som får tildelt bolig, dersom de nye boligtilbudene skulle bli et godt 
botilbud for målgruppa. Gjennom omorgasiseringsprosessen har en i dag etablert en mobil service og 
brukerorganisert booppfølging.  

4. Prosjektets tiltak   
 

Ørretholmen: 
 

Tiltak  Ørretholmen – et varig botilbud 
Hva tiltaket går ut 
på 

Total antall boenheter: 25 – 28. Første byggetrinn innholder 6 
leiligheter i rekke og 4 leiligheter i to tomannsboliger. Andre 
byggetrinn inneholder 12 leiligheter i rekke i to etasjer. Tredje 
byggetrinn inneholder 3 – 5 leiligheter som enmannsboliger. Huset 
som i dag inneholder 3 hybelleiligheter, er planlagt som ”servicehus” 
med plass til ulike tjenester for beboerne. Huset vil også romme plass 
for miljøarbeidertjenesten. Det vil også bli etablert arbeidsaktiviteter på 
området, bl. a. vil en skape aktivitet rundt ørretdammene og 
eiendommens tilgang til sjøen. Eiendommen har allerede egen sjøbu. 
Første byggetrinn er nå ferdig. Medio juni 2004 flyttet det inn 10 nye 
beboere. Det var 27 personer som søkte om å få bolig i denne omgang 
med hovedbegrunnelse om at de ønsket bolig på Ørretholmen. 
Arbeidet med andre byggetrinn, som omfatter 12 nye leiligheter, startet 
opp august 2004. De 12 nye leilighetene er klare for innflytting april 
2005.   
 

Målgruppe Bostedsløse som ønsker et varig bosted og som har bodd på hospits 
eller har hatt midlertidig botilbud med dårlig standard. Bostedsløse 
som har hatt et omfattende rusproblem, og som ønsker å bo utenfor 
sentrum. 

Antall ansatte I dag er det en person som har det daglige ansvaret for driften av 
Ørretholmen. I tillegg er det 3 personer som følger opp 
oppfølgingsavtalene til konkrete beboere. 

Når tiltaket er 
igangsatt/klart for 
drift 

Første byggetrinn oppstart våren 2003 – klart for innflytting medio juni 
2004. Andre byggetrinn oppstart høsten 2004 – klar for innflytting 
første halvår 2005. Planløsningen for andre byggetrinn ble godkjent av 
styringsgruppa 8. juni 2004. Reguleringsplanen for Ørretholmen ble 
godkjent august 2004. Byggestart av tredje byggetrinn er ikke 
tidsfestet. 

Samarbeidsparter på 
tiltaket 

Rus/psykiatritjenesten har det administrative ansvar for driften av 
tiltaket. Miljøarbeidertjenesten har det daglige ansvaret for driften av 
Ørretholmen. I forbindelse med inntak vurderer en samarbeid med 
hjelpeinstanser, dersom beboere har behov for bistand utover ordinær 
booppfølging. I dag bistår psykiatritjenesten og oppsøkende team med 
tiltak i forhold til enkelt beboere. Et etablert tverrfaglig inntaksteam 
foretar inntak.   
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Ørretholmen: er et område på vel 30 mål vakker naturtomt med tilgang til sjø. På eiendommen er det 
og ørretdammer med flott ørret. Både tilgangen til havet og ørretdammene gir gode muligheter for 
aktiviteter for beboerne. Eiendommen har eget båtnaust og verksted. Eiendommen ligger tett opp til 
skog og fjellområder. Ørretholmen ligger ca 15 kilometer fra sentrum og 6 kilometer fra nærmeste 
kjøpesenter med postkontor. Om dagen er det gode bussforbindelser, både til sentrum og til 
kjøpesenteret. 
 
I planleggingen av utbyggingen av Ørretholmen har prosjektledelsen hatt et nært samarbeid med 
arkitekt, entreprenør og fagmiljøet i kommunen. 

 
Målsettingen med utbyggingen av Ørretholmen er å etablere et varig botilbud for bostedsløse i 
Tromsø. Målgruppen er bostedsløse med primært rusproblemer som ønsker en bolig som er deres i et 
bomiljø hvor rammebetingelsene gir de mulighet til å kunne fungere på en hensiktsmessig måte. De 
fleste som ønsker en bolig på Ørretholmen gir klart uttrykk for at de for første gang får mulighet til å 
etablere seg i egen bolig, som de selv kan ta ansvar for. Mange gir og uttrykk for at beliggenheten er 
ideell på grunn av avstanden til byen med gode bussforbindelser til foretning og post.  
 
Stiftelsen Kommunale boliger har ervervet området og bygger ut området i samarbeid med Tromsø 
kommune, som leier området av stiftelsen. Erverv av området og utbyggingen er finansiert av 
Husbanken. Med att hele prosjektet ikke er ferdigstilt er det på nåværende tidspunkt vanskelig å gi et 
bilde avdriftskostnadene. 
 
Beboerne tildeles bolig ved å underskrive ordinær husleiekontrakt og en oppfølgingsavtale med 
miljøarbeidertjenesten.  
 
Av de 13 beboerne som har fått tildelt bolig på Ørretholmen er det kun en person som har flyttet ut. 
Han kom fra hospits da han fikk bolig på Ørretholmen, men er nå flyttet i egen bolig i privat regi. De 
som bor her nå har så langt gitt uttrykk for at her ønsker de å bo. 

 
Ørettholmen har vært mye fokusert i media, både før utbygging og etter at beboerne har flyttet 
inn. Så langt har medieomtalene vært svært positive. Det har vært avholdt informasjonsmøte 
med nabolaget, og prosjektet ble ønsket velkommen av naboene. Det har heller ikke vært 
noen klager fra naboene etter at beboerne flyttet inn. 
 
Det er utarbeidet inntakskriterier og husregler for Ørretholmen. Ørretholmen bestyres av en 
person på dagtid. Miljøarbeidertjenesten har det faglige ansvaret for oppfølging av beboerne. 
 
Tiltaket er ett permanent botilbud for vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø og vil bli videreført 
etter prosjektperioden. 
 
Utbyggingen av Ørretholmen er finansiert av husbanken ved lån og tilskudd. Husbanken har 
og bistått aktivt i utviklingen av Ørretholmen som et boprosjekt med ulik fagkompetanse. 
Gjennom utviklingsarbeidet i prosjektet har Husbanken endret reglene for statlig bostøtte, slik 
at beboere i boliger under 40 m får statlig bostøtte.  
 
Det er lagt vekt på at Ørretholmen skal være et bomiljø av høy kvalitet. Derfor har en bestemt 
at området skal ha en begrenset utbygging, samt at boligene skal være av høy kvalitet. 
 
Så langt har de som har fått bolig på Ørretholmen gitt uttrykk for at det er et godt botilbud, og 
ingen har så langt ytret ønske om å flytte. Rus- og psykiatritjenesten legger opp til en 
registrering av hva som skjer med beboerne på Ørretholmen, slik at en etter et par år kan 
evaluere om dette botilbudet har fungert i forhold til målsettingen. 
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                                                                          En tomannsbolig 
 
 
 
Grønnegata 103: 

 
Tiltak Grønnegata 103 – en bygård med ulike tilbud 
Hva tiltaket går ut på Natthjem, gjennomgangsleiligheter, kafe, aktivitetsrom, base for rustjenesten 
Målgruppe Bostedsløse – primært rusmisbrukere/ kombinasjonen rus/psykiatri 
Antall personer 18 natthjemsplasser/akkuttplasser, 18 leiligheter  
Når tiltaket er 
igangsatt/klart for drift 

Utbyggingsplanene for bygården er ferdig utarbeid. Utbygging av bygården startet 
juni 2004. Planlagt klar for drift juni/juli 2005. Planløsningen er godkjent av 
styringsgruppa mars 2004.  

Samarbeidsparter på 
tiltaket 

Rus/psykiatritjenesten har det administrative ansvar for driften av tiltaket. 
Miljøarbeidertjenesten skal ha det daglige ansvaret for driften av bygården. I 
forbindelse med inntak vurderer en samarbeid med andre hjelpeinstanser, dersom 
beboerne har behov for bistand utover ordinær booppfølging.   
Prosjektledelsen er i dialog med Kirkens bymisjon og Blå Kors om drift av kafeen 
på kveldstid.  

 
Stiftelsen kommunale boliger og Tromsø kommune startet sitt arbeid med å planlegge og å utvikle 
prosjektet med Grønnegata 103 i 2001. Arkitekt ble engasjert og det ble avholdt møter og opprettet 
dialog med fagmiljøet i kommunen i forbindelse med mer detaljert utforming av innholdet i  
 
Grønnegata 103. Blant annet var det viktig å få signaler om hvilke målgrupper som var aktuelle for 
dette prosjektet. Det var og viktig å vurdere virksomheten i Grønnegata 103 i sammenheng med 
tilbudet som skulle utvikles på Ørreholmen. Brukerrepresentanter deltok i denne prosessen. 
 
Styreleder for stiftelsen kommunale boliger og prosjektleder har i 2002 hatt en tett dialog i samarbeid 
med andre aktuelle aktører for å utvikle de to prosjektene optimalt. Spenningsfeltet har stått mellom de 
byggetekniske utfordringene og de faglige utfordringene. 
 
I forhold til Grønnegata 103 fikk prosjektledelsen en ny utfordring i mai 2002, da det ved en 
tilfeldighet ble kjent at Grønnegata 103 var solgt til en ny gårdeier – dette til tross for at Stiftelsen 
Kommunale Boliger hadde en intensjonsavtale med tidligere eier.  
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Det ble mye mediastyr omkring saken, noe som heldigvis ga oss gode argumenter for å gå i dialog 
med den nye eier for å sikre eiendommen. Kommuneadvokaten kom med i saken for å støtte 
prosjektledelsen juridisk. Prosjektledelsen hadde både media og befolkningens sympati i denne saken. 
 
Forsøk på forhandlinger om å finne fram til en minnelig løsning viste seg etter hvert å være nyttesløs. 
Den nye gårdeieren satte i gang utbygging av Grønnegata 103, noe som førte til at kommuneadvokaten 
fremmet sak for namsretten primo juli 2002 om full stopp i utbyggingen. Namsretten ga Tromsø 
kommune medhold. Etter dommen forsøkte prosjektledelsen på nytt å komme fram til en minnelig 
løsning. Dette førte ikke fram, og prosjektleder måtte legge fram sak for kommunestyret september 
2002 om at Tromsø kommune ville bruke forkjøpsretten i henhold til Lov om utleiegårder. Dette ble 
vedtatt. 
 
Etter 3 runder i retten kom en i oktober 2003 fram til en minnelig avtale. Stiftelsen Kommunale 
Boliger overtok Grønnegata 103 primo november 2003. Planleggingsarbeidet startet umiddelbart, og 
arbeidet med utbyggingen av Grønnegata 103 er kommet godt i gang. Beregnet ferdigstillelse juni/juli 
2005.  
 
Utbyggingen av Grønnegata 103 er finansiert av Husbanken ved lån og tilskudd. Husbanken har bistått 
aktivt i utviklingen av Grønnegata 103 med ulik fagkompetanse. Gjennom utviklingsarbeidet i 
prosjektet har Husbanken endret reglene for statlig bostøtte, slik at beboere i boliger under 40 m får 
statlig bostøtte.  

5. Plan for å motvirke og forebygge bostedsløshet .  

Det er utarbeidet en strategiplan for å motvirke og forebygge bostedsløshet blant 
vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø kommune. Planen, som er godkjent av styringsgruppa, er 
nå til politisk behandling. Visjonen for Tromsø kommune er å Utvikle faglig og 
organisatoriske tilnærminger som bidrar til å bryte den onde sirkelen for de særlig 
vanskeligstilte bostedsløse, og som bidrar til at kommunen blir en foregangskommune i 
Norge. 

Målet er at Tromsø kommune skal kunne tilby et kvalitativt godt botilbu med tilpasset 
booppfølging og å dekke boligbehovet for vanskeligstilte bostedsløse. 

Tromsø kommune vil føre en boligpolitikk som har utbygd et helhetlig botilbud som sikrer at 
alle som har behov skal kunne tilbys en hensiktsmessig bolig av varig karakter. Videre skal 
Tromsø kommune ha et lavterskeltilbud som sikrer at ingen skal bli avvist på gata eller til 
hospits. Se vedlagte plan.  

6. Andre tiltak/Utredninger som prosjektet har frem brakt 
 
Det er utarbeidet en ny organisasjonsplan for miljøarbeidertjenesten, som har ansvar for oppfølgingen 
av bostedsløse i Tromsø kommune. Det er gjort organisatoriske endringer, samtidig som ar valgt faglig 
metode for virksomheten. I forbindelse med dette arbeidet var arbeidsgruppa og leder for 
styringsgruppa på en studietur i Bergen og Stavanger for å få et innblikk i hvordan de organiserte 
arbeidet i forhold til denne målgruppa. Se vedlagte organisasjonsplan for miljøarbeidertjenesten. 
 
I samarbeid med Nord-Norge skolen har prosjektledelsen utarbeidet et kursopplegg tilpasset 
vanskeligstilte bostedsløse som har fått tildelt eller skaffet seg egen bolig – ”Hjelp! Jeg har fått egen 
bolig”. Kursopplegget har vært presentert for ansatte i miljøarbeidertjenesten og for noen beboere. 
Kursopplegget har og vært presentert på 2 konferanser med positive tilbakemeldinger. Målsettingen 
med kursopplegget er å gi vanskeligstilte bostedsløse kompetanse til å bo. Se vedlagte kursopplegg. 
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I forbindelse med utarbeidingen av Boligsosial handlingsplan for Tromsø kommune 2003 – 2010 har 
en fått et eget kapittel som behandler perspektiver og modeller på det kommunale boligtilbudet og 
bostedsløshet, samt at planen gir føringer på at det er viktig å prioritere denne målgruppa. 
 
I gjennom arbeidet med å utvikle botilbud for vanskeligstilte bostedsløse har en sett behovet for å 
styrke kompetansen blant tjenestens ansatte. Medarbeidere gis tilbud om videreutdanning i psykisk 
helsearbeid og rusarbeid, og det gjennomføres fagseminarer med tema fokusert på boligsosialt arbeid. 
Videre gis medarbeidere muligheten for å reise på studieturer for å hente inn erfaringer fra kommuner 
eller institusjoner.  
 
Rus- og psykiatritjenesten legger stor vekt på å utvikle sine tjenester i samhandling med brukerne, og 
tjenesten har etablert et eget brukerråd. I forbindelse med utbyggingen av 32 boliger for personer med 
psykiske problemer er det etablert et samarbeids prosjekt mellom UNN, Tromsø kommune og 
pårørende til de som skal flytte inn i boligene. Prosjektet Aktive pårørende er et 2-årig prosjekt som 
har som mål å legge til rette for at flyttingen fra institusjon til egen bolig blir god. 
 

7. Utvikling av andre tiltak for bostedsløse parallelt med 

prosjektperioden 

 

I samarbeid med entreprenøren Senja Elementer og arkitektene 70 Nord har prosjektledelsen 
deltatt i et prosjekt som har utviklet en prototype på et mobilt hus – XBO. Prototypen har vært  
presentert i Tromsø og er midlertidig plassert i byen. Det har hele tiden bodd folk i boligen. 
XBO kan være et nyttig tilfang som boalternativ for denne gruppen på grunn av boligens 
mobilitet.  
 
For å styrke boligoppfølgingen i kommunale boliger har boligkontoret søkt Husbanken om 
prosjektmidler til å etablere en boveilederstilling for å styrke oppfølgingen av beboere i  
kommunale boliger og i private utleieboliger. Husbanken har innvilget økonomisk støtte til 
prosjektet. 
 
Rus- og psykiatritjenesten har tatt initiativ til å utvide botilbudet for vanskeligstilte 
bostedsløse ved samordne utnyttelsen av botilbudet for rusmisbrukere og utbyggingen av 
psykiatriboligene. Prosjektleder har i samarbeid med leder for miljøarbeidertjenesten og 
arkitekt satt i gang en gjennomgang av eksisterende hybelhus for å se på mulighetene til å 
ombygge de i samsvar med krav som Tromsø kommune stiller til boliger som skal tildeles 
vanskeligstilte bostedsløse. 
 
I prosjektperioden har prosjektledelsen hatt kontakt med private aktører på dette området som 
har ønsket å se på muligheten for å tilby boliger for denne målgruppen. Dette er initiativ som  
viser at det i Tromsø i det offentlige rom er fokus på boligtiltak for vanskeligstilte 
bostedsløse. 

8. Arrangementer i prosjektets regi. 

Prosjektet har i samarbeid med Husbanken arrangert en kommunesamling for hele landet i 
Tromsø 9. og 10. desember 2004. Videre har prosjektledelsen hatt ansvaret for 2 
prosjektledersamlinger i Tromsø i løpet av prosjektperioden.  

 
Prosjektet har hatt ansvaret for en del kurs for fagpersonell med ulike tema. 
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Våren 2003 arrangert prosjektet en ukes studietur i Aalborg for styringsgruppa og 2 sentrale 
politikere. Studieturen var nyttig for det videre arbeidet i prosjektet, samt at de politiske 
representantene fikk en bedre forståelse for hvilke utfordringer denne gruppa står overfor på 
dette området. 
 
Prosjektledelsen har bistått Harstad kommune i arbeidet med å utvikle et botilbud for 
vanskeligstilte bostedsløse i Harstad kommune. 
 
Husbankens fagdag i Alta 24. oktober 2002 – Tema: Sosial boligpolitikk i praksis 
Husbankens fagdag i Kirkenes 6. og 7. mai 2003 – Tema: Kommunale utleieboliger 
Fylkeskonferanse for Troms 4. og 5. mai 2004 – Tema: Boligsosialt arbeid 
 
I forbindelse med arbeidet med utarbeidelsen av ny organisasjonsplan for 
miljøarbeidertjenesten ble det arrangert en studietur for arbeidsgruppa og leder for Rus- og 
psykiatritjenesten til Bergen og Stavanger mai 2004. 
 
Prosjektleder har deltatt på studieturer i det sentrale prosjektets regi i Danmark, Scotland og 
Helsingfors. Videre har prosjektleder deltatt på studietur i Helsingfors og Tallin i Nordplan 
regi. 
 
Oppsøkende team har deltatt på en ukes studietur i Skelefteå høsten 2004. 

9. Prosjektets økonomi 
 
Tromsø kommune har mottatt kr 2 400 000,- i statlige midler til ulike tiltak i prosjektperioden. 
Tilskuddet har i hovedsak gått til kompetanseutvikling og kompetanseheving, spesielt innenfor Rus- 
og psykiatritjenesten. Dette er i samsvar med søknadene til Husbanken. Tromsø kommune har fått 
tildelt kr 1 600 000,- i statlige midler til drift av prosjektet i prosjektperioden. Kr 1 050 000,- er 
mottatt. 
 
På grunn av prosjektleders lønnsavtale med kommunen og ekstra reisekostnader på grunn av geografi 
har en brukt ca kr 300 000,- av kommunale midler til drift av prosjektet i løpet av prosjektperioden. 
Som rapporten viser har Prosjekt bostedsløse initiert en rekke utviklings- og omstillingsprosjekter i 
kommunen i prosjektperioden. Dette har medført at det i tilknytning til Prosjekt bostedsløse i Tromsø 
har vært brukt kommunale ressurser, både til personalinnsats og til drift. Pr dato er vanskelig å gi  
eksakte tall på den kommunale innsatsen, men den kommunale innsatsen har imidlertid vært betydelig. 

10. Prosjektets nytteverdi  
 
Miljøarbeidertjenesten, som har ansvaret for oppfølgingstjenesten i boliger for bostedsløse, 
har gjennom omorganiseringen av tjenesten valgt en arbeidsmetode som skal være basis for 
utøvelse av tjenesten. Med utgangspunkt i den kompetansen medarbeiderne har i dag og med 
de erfaringer en har fra tidligere, har miljøarbeidertjenesten valgt å ha OOT – oppgave 
orientert tilnærming som arbeidsmetode. 
 
En har igjennom prosjektperioden arrangert fagkurs for medarbeidere i tjenesten. Blant annet 
er alle medarbeiderne i sosialtjenesten ved Sosialmedisinsk senter sertifisert på bruk av 
ADDIS. Videre har prosjektledelsen ved deltakelse på fagmøter og på arbeidsseminarer 
fokusert på utfordringer knyttet til det å arbeide med bostedsløse. Det har i prosjektperioden 
vært et spesielt fokus på boligsosialt arbeid som arbeidsmetode, noe som har ført til en større 
bevissthet på utfordringer knyttet til det å yte tjenester i boliger for denne gruppen.   
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Den tverrfaglige forankringen av styringsgruppa har vært viktig for å utvikle et helhetlig 
tilbud for vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø, noe som blant annet har ført konkrete tiltak 
hvor en ser nødvendigheten av å samhandle. Blant annet har en etablert et felles inntaksteam 
for det ene boligprosjektet. Det er etablert en arbeidsgruppe som skal arbeide med å etablere 
et felles inntaksteam for alle kommunale boliger i Tromsø. 
 

 
                                           Ørretholmen i vinterprakt 
 
Gjennom arbeidet med styrke boligtilbudet for mennesker med psykiske problemer har en 
erfart at mange av dem kommer innenfor kategorien vanskeligstilte bostedsløse. Derfor er det 
i forbindelse med utbyggingen av psykiatriboliger tatt høgde for å se dette tilbudet i 
sammenheng styrkingen av boligtilbudet for vanskeligstilte bostedsløse. Blant annet arbeides 
det konkret med å totalrenovere Rektor Horstsgt 12, og det arbeides med å overta Grønnegata 
105 – en bygård sentralt beliggende i Tromsø. I kommunestyrevedtak januar 2002 ligger det 
føringer om å skaffe til veie 100 boliger for vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø kommune.  
 
En viktig suksessfaktor for arbeidet med tiltak for vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø 
kommune har vært at prosjektet er godt forankret i den politiske ledelsen, samtidig som den 
politiske ledelsen har et  enstemmig kommunestyrevedtak å forholde seg til. 
Dette har ført til en positiv forventning i det offentlige rom om at nå har Tromsø kommune 
satset på å gi vanskeligstilte bostedsløse i Tromsø et godt botilbud. Media i Tromsø har og 
vært en viktig faktor for å sette et positiv fokus på denne problematikken. Blant annet er 
Ørretholmen i flere sammenhenger blitt presentert som et attraktivt boområde i Tromsø. De 
positive forventningene til de to boligprosjektene og den positive fokuseringen i det offentlige 
rom, kan ha vært en av grunnene til at prosjektledelsen kun har fått positiv respons fra 
nabolaget til prosjektene. 
 
Økt innsats for tiltak overfor bostedsløse ligger i omfordeling av innsparte midler på hospits fra 
sosialtjenesten til rus- og psykiatritjenesten, jfr. vedtak i kommunestyret januar 2002.  
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I forbindelse med sluttevalueringen av prosjektet i Tromsø kom det fram synspunkter om at 
sosialtjenesten burde ha vært representert i styringsgruppa fra starten av prosjektet.  

Erfaringer har og vist at det har vært en styrke for prosjektet at sosialtjenesten ble representert 
i styringsgruppa det siste året i prosjektperioden, blant annet på grunn av at mange av 
sosialtjenesten brukere er reelle søkere til botilbud for vanskeligstilte bostedsløse.  

Sosialtjenesten har og spilt en sentral rolle i forbindelse med inntak av beboere til de nye 
boligene på Ørretholmen. 

 

 
                                                                                Utsikt fra terrassen 

Vedlegg. 
 
Foreslår vi legger ved: 
Strategisk plan for Tromsø kommune 2005 – 2007 
Boligsosial handlingsplan 2003 - 2010  
Organisasjonsplan for miljøarbeidertjenesten 
Kursopplegget ”Hjelp! Jeg har fått egen bolig” 
Prosjektskissen for prosjektet i Tromsø  
Presseklipp 
Prosjektsøknad samt tilsagnsbrev 


