
 
 

 
 

Prosjektrapport 

PPrroossjjeekktt   BBoosstteeddsslløøssee  

i Kirkens Sosialtjeneste 
 

1. Oppsummering/Kortversjon  
Kirkens Sosialtjeneste ble invitert med i Prosjekt Bostedsløse sommeren 2002. Prosjektleder 
ble ansatt november 2002. Vi har i samarbeid med kommuner satt fokus på personer som har 
rusproblem, ofte i kombinasjon med en psykisk lidelse, og som har behov for et differensiert 
bolig- og oppfølgingstilbud. Kirkens Sosialtjeneste har mange års erfaring fra arbeid med bla. 
rusmisbrukere, hovedsakelig innen institusjons- og behandlingsapparatet. 
 

 
 
Prosjektet er underlagt generalsekretær/styret, og har ikke vært organisert med styringsgruppe 
og prosjektgruppe. I hver samarbeidende kommune har det vært etablert arbeidsgrupper. 
Etablering av botiltak med oppfølgingstjenester har basert seg på kommunenes kartlegging av 
behov hos målgruppene.  
 
Det er i prosjektperioden etablert to boligtiltak i to samarbeidende kommuner; Trondheim og 
Hamar. I tillegg til disse kommunene er det tatt initiativ overfor Bergen kommune og Tromsø 
kommune for å etablere boligtiltak i tilknytning til Kirkens Sosialtjenestes eksisterende 
engasjement i disse kommunene – Kalfarhuset (oppfølging etter fengsel) i Bergen og Huset i 
Tromsø (dagsenter for nyktre). Vi fortsetter arbeidet med etablering av boligtilbud i disse 
kommunene etter endt prosjektperiode.  
 
I tillegg er det inngått intensjonsavtaler om utvikling av helhetlige tilbud (arenabaserte) i 
kommunene Sandnes, Skien, Øvre Eiker og Os.    



 
 

 
 
 
 

Samarbeidsprosjektene er: 
Hørløcks veg 68 – et boligtiltak for personer i alderen 18 til 35 år som har gjennomgått 
behandling for sitt rusproblem eller har lagt rusen bak seg. Boligtiltaket består av åtte 
leiligheter og har personalbase og fellesareal i tillegg. 
 
Folkestadsgate 23 – Hamar – et boligtiltak for personer i alderen 18 – 45 år som har 
gjennomgått behandling for sitt rusproblem eller har lagt rusen bak seg. Boligtiltaket består av 
fem leiligheter og en leilighet for personalet. Det er ikke fellesareal tilknyttet leilighetene. 
 
Værestedet – et dagsenter inkludert natthjem for mennesker med et aktivt rusproblem ofte i 
kombinasjon med en psykisk lidelse. Et dagsenter med lav ”terskel” hvor det er enkelt å komme 
inn, og hvor mennesket blir møtt med respekt. 
 

2. Prosjektets organer. 

Styringsgruppe 
Mandat: 
 
Deltakere med endringer underveis: 
Prosjektansvarlig har vært hovedstyret i Kirkens Sosialtjeneste 
Generalsekretær har hatt ansvar for den daglige oppfølgingen av prosjektleder og prosjektene. 
Trond Karlsen har vært prosjektleder fra november 2002 
 
Andre organer (ett pkt for hvert Samarbeidsorgan/arbeidsgruppe o. a. opprettet i prosjektarbeidet). 
Mandat 
Deltakere 
Erfaringer 

Forankring i organisasjonen 
Administrativt 
Politisk 
Vedtak 

Fremtidig organisering 
Prosjektorganiseringen hatt innflytelse på annet samarbeid i organisasjonen – det er blitt 
etablert en egne avdeling for ettervernsarbeidet i organisasjonen – etablert høsten 2004.  
 

3. Prosjektets planer. 

Utfordringer/problemer som prosjektet har møtt   -  (Naboprotester, planleggingstid, 

gjennomslag for forslag/planer, Lov om offentlige anskaffelser) 
 
Generelt har planlegging av boligtiltakene og værestedet tatt lenger tid enn opprinnelig plan 
og ønske, både når det gjelder planlegging, innhold og byggningsmessige sider.   
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Trondheim: 
I Trondheim er det planlagte prosjektet gjennomført. Vi har hatt en god dialog og gode møter, 
der vi har klart å løse uenighetene. Det har tatt en del tid å få til driftsavtalen, men det løste 
seg. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle samarbeidet med kommunen. 
 
Trondheim har vært i en omstillingsprosess med overgangen til ”En dør”. Det har vi merket i 
utarbeidelse av driftsavtale. Det virket som om det var uklare ansvarsforhold innad i 
kommunen med hensyn til å ta beslutninger. Beslutninger måtte opp til kommunaldirektøren.  
 
Tiltaket er basert på relasjonsbygging. Den ansatte skal være en støtteperson, han skal ikke 
utføre tjenester, men deltar i ansvarsgruppemøter. Målgruppa er personer som kommer fra 
rusinstitusjoner og som fungerer bra. De skal ha arbeid, skole eller andre aktiviteter og det 
skal være et samarbeid med institusjonen vedkommende kommer fra.  
 
Vi har også kommet med noen problemstillinger – for eksempel hva skjedde dersom det 
oppsto en stor vannskade i en av boligene og beboeren ikke hadde forsikring, og hvor skaden 
forplantet seg til andre leietakere. FDV-kostnadene kan bli betydelig høyere i et slikt 
boligprosjekt enn et mer ”normalt” utleieprosjekt. Dette tok også noe tid å avklare. Det tok 
vel et år å få driftsavtalen på plass. Men vi har valgt å være løsningsfokuserte.  
 
Kommunen var også fast bestemt på at tiltaket skulle gjennomføres. Vi hadde bygningen, som 
kommunen ville bruke til formålet og målgruppen. Vi var i utgangspunktet ukjente for 
kommunen som organisasjon.  
 
Bergen: 
I Bergen mener vi at vi har gjort en betydelig innsats for å tilpasse oss kommunens ønsker, 
men kommunen har sett bort fra innspillene vi har gitt – forklaringen har vært dårlig økonomi. 
De har vært positive i møter, men det har ikke medført resultater i form av 
samarbeidsprosjekter foreløpig.  
 
Vi har allerede et ryddig og godt forhold til kommunen og undrer oss over hva som har 
skjedd. Dette var den første kommunen vi etablerte samarbeid med i Prosjekt bostedsløse. 
Kunne vi gjort noe annerledes overfor kommunen? Om vi hadde hatt egne midler gjennom 
Shdir hadde vi kanskje vært mer ”interessante” samarbeidsparter.  
 
Det er beklagelig at Bergen ikke har kommet mer konkret på banen overfor de frivillige 
organisasjonene. Vi tar det til etterretning. Vi har brukt mye ressurser på å få til et samarbeid. 
Vi har fortsatt et ønske om å etablere et boligtiltak i tilknytning til vårt ettervernssenter. 
 
Tromsø: Vi har vært inne i bildet og nevnt som aktuelle driftere av botiltakene på 
Ørretholmen. Men vi anså prosjektet i utgangspunktet som litt for stort for oss. Vi har vært 
avventende til kommunens interne prosjekter for å se på tjenesteytingen.  
 
Hamar: 
I Hamar starter vi med boliger over nyttår 2005. Videre har vi tatt ansvar for å etablere et 
lavterskeltilbud sentralt i byen i 2005 og døgnovernatting fra 2006. Vi har utviklet det vi 
kaller ”Hamarmodellen”. Å starte i mellomstore kommuner er langt enklere. I mindre 
kommuner klarer ofte kommunen å håndtere dette selv.  
 
 



 
 

 
 
 
 

Vi har en tett og god dialog med Hamar kommune og har fått i stand en driftsavtale på 
rekordtid, selv om kommunen har lite erfaring på inngåelse av slike avtaler med frivillige. 
Samarbeidet er støttet av ordføreren og fylkesmannen.  
 

4. Prosjektets tiltak  

Beskrivelse 
 
4.1.1 Boligtiltaket Hørløcks veg 68 - Trondheim 
 
Eiendommen Hørløcks veg 68 ligger ca. 5 km utenfor bysentrum på Jakobsli/Charlottenlund. 
Eiendommen har tidligere vært benyttet som ettervernsbolig for barnevernet og var eiet av 
stiftelsen Rostad. Denne institusjonen ble avviklet sommeren 2002. Kirkens Sosialtjeneste 
kjøpte eiendommen på bakgrunn av samarbeidsavtale med Trondheim kommune om 
etablering av et boligtiltak rettet mot målgruppen innenfor det statlige prosjekt Bostedløse. 
 
Boligtiltaket ble for 3 personer ”midlertidig” 
etablert fra 2003 i deler av eiendommen, 
samtidig med at ombygging/renovering ble satt 
i verk. Boligtiltaket har nå åtte fullverdige 
leiligheter med soverom, bad og stue/kjøkken. 
Offisiell åpning ble foretatt 24. juni 2004. 
 

I tillegg til de åtte boenhetene for bostedsløse omfatter 
eiendommen en fireroms leilighet samt en hybelleilighet i 
underetasjen som utleies til studenter. 
 

Nye tilbud til bostedsløse  
I løpet av august vil ytterligere tre bostedsløse r usmisbrukere i 
Trondheim få botilbud på Jakobsli.  

 
Adressa 27. juni 2003 

- Vi har utlyst tre leiligheter. Men totalt blir det et tilbud for 
åtte personer mellom 18 og 35 år. Dette er personer som 
har vært i behandling for sitt rusproblem, eller som er 
motivert for å bli kvitt problemene. Leilighetene er et 
samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste i 

Oslo og Prosjekt bostedsløse i Trondheim kommune, sier 
prosjektlederen Gunn Sølvi Nyeggen.  
Adresseavisen skrev i går om den bostedsløse trønderen 
som måtte tilbringe 28 døgn på glattcelle på grunn av sitt 
rusproblem. Og han er langt fra den eneste bostedsløse i 
Trondheim som i flere døgn har måttet søke tilflukt i 
arresten. Politiet og Trondheim kommune mener at 
situasjonen for disse menneskene er uverdig og 
samarbeider nå blant annet om å opprette en 
avrusingsstasjon.  
Trondheim kommunes bostedsløs-prosjekt har planlagt å 
opprette flere botiltak i nær framtid. Dette vil forhåpentligvis 
lette trykket på de eksisterende natt/krise-plassene som 
flere av byens bostedsløse i dag må benytte seg av når de 
ikke har tak over hodet. I neste omgang er håpet at det blir 
færre som må ty til fyllearresten.  
- Vi har også planlagt et kvinnetilbud. De kvinnelige 
bostedsløse har et annet behov enn menn. De er dessuten 
spesielt utsatt for overgrep og misbruk.  
De involverte i bostedsløs-prosjektet vil også bygge 
småhus til de husløse rusmisbrukere som ønsker å bo for 
seg selv, eller som ikke klarer å innrette seg i de 
eksisterende tilbudene. Dette skal finansieres med 
husbankmidler. Kommunen jobber nå med å finne 
passende tomter. Det er også nylig etablert et botiltak ved 
Dalsenget for menn over 40 år med lang ruskarriere bak 
seg.  
Over nyttår vil Kirkens Bymisjon i Trondheim etablerte et 
botilbud på Moholt. Dette skal huse bostedsløse som har 
fullført sin soning i fengsel. Her blir det om lag seks 
leiligheter. 

Hørløcks veg 68 



 
 

 
 
 
 

Målgruppe er personer (kvinner/menn) i aldersgruppen 18-35 år som enten har gjennomgått 
behandling for sitt rusproblem og/eller har lagt sitt rusproblem bak seg. Samtlige leietakere  
skal ha et tilbud på dagtid enten innenfor arbeid/sysselsetting eller skole. Disse personene har 
behov for overgangsbolig etter endt behandling og vurderes å ville dra nytte av et tilbud med  
støttefunksjoner. Målsettingen er å gi leietaker en stabil og trygg bosituasjon og det gis derfor 
mulighet for å bo så lenge en har behov for denne boligen/booppfølgingen. 
 
Boligtiltaket har tilknyttet ett årsverk i form av en husvert som har ansvaret for administrasjon 
av boligene og sosiale aktiviteter/frivillighetsarbeid/relasjonsarbeid. I tillegg skal 
vedkommende bidra i oppfølgingstjenesten i samråd med kommunens tjenesteapparat og 
beslutninger fattet i ansvarsgrupper rundt hver enkelt leietaker.  

Finansiering av boligene 
Kirkens Sosialtjeneste kjøpte eiendommen for kr. 5 394 000,-. Eiendommen er vesentlig 
ombygget og rehabilitert til en kostnad på kr. 2 287 000,-. Prosjektets totalkostnad beløper seg 
til kr. 8 421 000,-. Prosjektet er finansiert gjennom Husbanken med lån på kr. 5 489 000,- og 
boligtilskudd på kr. 2 932 000,-. Husleien ble 2004 satt til kr. 5 600,- pr. leilighet. 

Oppfølging og driftskostnader 
Leietaker gis individuell oppfølging gjennom kommunens ordinære tjenesteapparat finansiert 
via kommunens ordinære drift. Stillingen som husvert er finansiert av kommunen gjennom en 
egen driftsavtale mellom Trondheim kommune og Kirkens Sosialtjeneste.  

Kontraktsform etter husleieloven 
Boligtiltaket er hjemlet etter Husleieloven og det gis tidsbestemte leiekontrakter. Boligene er 
klausulerte etter Husleielovens § 11-2. 

Erfaringer/Bostabilitet 
7 personer har hatt et tilbud i boligtiltaket siden oppstarten i juni 2003. En av de første 
leietakerne flyttet i egen selvstendig bolig etter ett år. En leietaker er blitt oppsagt på grunn av 
gjentatt husbråk. Nå er det tre ledige leiligheter. Innflyttingen og utvelgelsen av aktuelle 
leietakere har tatt tid, noe som er naturlig i et slikt boligtiltak som retter seg mot en bestemt 
målgruppe og er et tilbud av ”høyterskel” kategori. Tilbudet ble etablert på bakgrunn av 
kommunens mangeårige behov for denne arenaen. Arbeidsgruppen har vært klar i sitt råd mht 
tidsbruken om at et slikt tilbud tar tid å etablere, både pga at det tar tid å gjøre en slik 
boligarena kjent i tjenesteapparatet, finne aktuelle leietakere som både kan og  vil bo her, 
gjennomføre flytteprosesser fra eksisterende tilbud tilpasset individuell plan, planlegging av 
utskriving fra institusjon, avklaringer mht den økonomiske situasjonen, etablere nye 
relasjoner mv.     

Naboforhold  
Naboer av boligtiltaket ble invitert til et informasjonsmøte gjennomført i samarbeid mellom 
Trondheim kommune og Kirkens Sosialtjeneste før de første leietakere ble etablert i 2003. 
Boligtiltaket har nabomessig sett klart profitert på at det tidligere var blitt benyttet som 
barnevernsinstitusjon, men målgruppen har ikke vært den mest ønskelige kategori som ny 
nabo. Naboene har lagt vekt på og forutsetter god kontakt og jevnlig dialog med husvert i 
form av naboforum. 



 
 

 

 

Medieomtale 
Media har vært interessert i ”den gode historie” fra boligtiltaket, men ingen av leietakerne har 
ønsket å stå fram med sin erfaring. Avisa Adressa ga en kort omtale av boligtiltaket ved den  
offisielle åpningen i juni 2004. Før dette hadde Adressa også et innslag vedrørende Nye tilbud 
til bostedsløse den 27. juni 2003 hvor boligtiltaket var nevnt i denne sammenheng. 

Tiltakets videreføring etter prosjektperioden 
Boligtiltaket er blitt en del av den ordinære kommunale driften og styres gjennom inngåtte 
driftsavtale. 
 
 
 
4.1.2 Boligtiltaket Folkestadsgate 23 - Hamar 
 
Eiendommen Folkestadsgate 23 ligger sentrumsnært i Hamar by og ble tidligere benyttet som 
krisesenter for kvinner. Kirkens Sosialtjeneste fikk gjennom en politisk prosess kjøpt 
eiendommen av Hamar kommune høsten 2004, forutsatt 
inngåelse av driftsavtale og gjenkjøpsavtale 
                                          
Ombygging av eiendommen til seks individuelle 
leiligheter ble igangsatt september 2004 og beregnes 
innflyttingsklare våren 2005. Offisiell åpning vil bli 
foretatt den 31. mars 2005. 
 
Målgruppen er personer (kvinner/menn) i alderen 18-45 
år som enten har gjennomgått behandling for sitt 
rusproblem og/eller har lagt sitt rusproblem bak seg.  
 
Samtlige leietakere skal ha et tilbud på dagtid enten innenfor arbeid/sysselsetting eller skole. 
Boligtiltaket er også åpent for personer innenfor legemiddelassistert rehabilitering. Disse 
personene har behov for overgangsbolig etter endt behandling og vurderes å ville dra nytte av 
et tilbud med støttefunksjoner. Målsettingen er å gi leietaker en stabil og trygg bosituasjon og 
det gis derfor mulighet for å bo så lenge en har behov for denne boligen/booppfølgingen. 
Mange har lite nettverk og har mislykkes i sin boligkarriere. 

Finansiering av boligene 
Kirkens Sosialtjeneste kjøpte eiendommen for kr. 2 000 000. Eiendommen er vesentlig 
ombygget og rehabilitert til en kostnad på ca. kr. 3 400 000. Prosjektets totalkostnad beløper 
seg til ca. kr. 5 400 000. Prosjektet er finansiert gjennom Husbanken med lån på  
kr. 3 070 000 og boligtilskudd på kr. 2 330 000. Månedlig husleie blir stipulert til kr. 4 600 pr. 
leilighet. I tillegg kommer utgifter til strøm/oppvarming. 

Oppfølging og driftskostnader 
Leietaker gis individuell oppfølging gjennom en tilknyttet personalressurs tilsvarende 3,5 
årsverk. Stillingene er finansiert av kommunen gjennom en egen driftsavtale mellom Hamar 
kommune og Kirkens Sosialtjeneste.  

 Folkestadsgate 23 



 
 

 

 

Kontraktsform etter husleieloven 
Boligtiltaket er hjemlet etter Husleieloven og det gis tidsbestemte leiekontrakter. Boligene er 
klausulerte etter Husleielovens § 11-2. 
 

5. Plan for å motvirke og forebygge bostedsløshet. (Gjelder 
kommunene) 
Kommunens arbeid – kortfattet om innhold og konklusjoner. Planen, de dokumenter som 
planen består av skal følge som vedlegg. 
 

6. Andre tiltak/Utredninger som prosjektet har frem brakt 
I tillegg til planlegging og etablering av ulike boligtiltak for målgruppen har prosjektet satt i 
gang andre tiltak og utredninger. 
 

• Juridisk utredning av bruken av Husleielovens §§ 11.1 og 11.2 
• Utarbeiding av retningslinjer for samarbeid mellom kommune og frivillig organisasjon 

gjennom arbeidsgrupper 
• Etablering av Naboforum 
• kompetanseheving  
• arbeidsdelinger  

 
Kompetanseheving: 
Studiet i Boligsosialt arbeid gjennomført i regi av Høgskolen i Sør-Trøndelag har bidratt til 
økt oppmerksomhet på boligspørsmål innenfor de ulike profesjoner. Totalt 49 studenter 
gjennomførte studiet, hvorav en ansatt i Kirkens Sosialtjeneste. Evaluatoren Byggforsk peker 
på noen hovedtrekk som bla. viste at studenter med lang arbeidserfaring i feltet men relativt 
sett liten formell kompetanse hadde størst utbytte av studiet. Konklusjonen er at studiet bør 
fortsette, men kanskje med noen justeringer på organiseringen. 
 
Erfaringsutveksling: 
Prosjektet har deltatt gjennom informasjonsutveksling både på prosjektledersamlinger, 
kommunesamlinger og andre seminarer arrangert av husbanken og andre, både frivillige og 
kommunale aktører. Deltakelsen her har gitt vår organisasjon en unik mulighet til å etablere 
kontakt og samarbeid med andre potensielle kommuner.  
 
Kirkens Sosialtjeneste omorganiserte sin profil med ny logo og gjennomgikk sine verdier i  
2004, hvilket bla. medførte etablering av ny hjemmeside og oppdatert informasjon om 
prosjektet. Vår visjon er Det finns alltid muligheter – www.kirkenssosialtjeneste.no 
 
Juridisk utredning: 
Med utgangspunkt i usikkerheten rundt bruken av klausulerte husleiekontrakter og 
håndheving av regler og tilleggsavtaler som blir benyttet ble det etablert en arbeidsgruppe 
under ledelse av Kirkens Sosialtjeneste. En målsetting var å etablere forslag til avtaler, 
husleiekontrakter, tilleggskontrakter og husregler som ikke er i strid med relevant lovgivning. 
I arbeidsgruppen satt representanter for Husbanken, Kommunal- og regionaldepartementet, 
Sosialdepartementet, Stavanger kommune, Frelsesarmeen og Kirkens sosialtjeneste.  
 



 
 

 
 
 
 

Arbeidet medførte at en rekke kompliserte forhold rundt praktiseringen av klausulerte 
husleiekontrakter ble synliggjort. Et viktig prinsipp er leietakers rettigheter i et leieforhold, 
som med dagens praksis er truet.  
 
Et resultat av dette arbeidet medførte at Kommunal- og regionaldepartementet vil vurdere en 
endring i Husleieloven på dette punkt. 
 

7. Utvikling av andre tiltak for bostedsløse parall elt med 
prosjektperioden 
 
Dagsenter inkludert natthjem for mennesker med et a ktivt rusproblem ofte i 
kombinasjon med en psykisk lidelse  

 
Prosjektet 
Det er behov og ønske om å styrke tilbudet for de som sliter med rusproblemer i Hamar. 
Avhengighet av rusmidler gir komplekse problemstillinger og dobbeltdiagnostikk er en ofte 
forekommende problemstilling.  
 
Kirkens Sosialtjeneste, Hamar Kommune og Hamar Røde Kors samarbeider om etableringen 
av vvæærreesstteeddeett  ttii ll   KKii rrkkeennss  SSoossiiaall ttjjeenneessttee som skal ha oppstart vår/sommer 2005. Dette 
”lavterskeltilbudet” vil bli en del av Hamarmodellen som ellers består av BARM-senteret og 
Folkestadsgate boligtiltak. Hamarmodellen vil knytte de ulike hjelpe- og omsorgstiltakene 
sammen og fremstå som et helhetlig tilbud om hjelp og støtte på ulike nivå. Vi ønsker å nå 
den enkelte der den er. Værestedet vil tilrettelegges for utstrakt brukermedvirkning. 
 
Målsetting 
Målet er å utvikle et helhetlig omsorgstilbud for rusmisbrukere som ofte har en psykisk lidelse 
i tillegg til sitt rusmisbruk. Et dagsenter med lav ”terskel” hvor det er enkelt å komme inn, og 
hvor mennesket blir møtt med respekt. En dør inn i et hjerterom.   
 
Værestedet skal være en møteplass, et værested for etablering/utvikling av sosiale nettverk, 
bindeledd mellom ulike tiltak og instanser i kommunen, et sted for samordning av behov, et 
sted hvor personer kan få et enkelt måltid mat, kaffe/te, en prat, tilgang til aviser/pc, en seng 
ved akutte behov og et helsetilbud.   
 
Det er et tydelig og stort behov for flere og bedre bo- og værestedstilbud for denne 
målgruppen. Mange strever for å i det hele tatt få seg en bolig og vi ser at en dårlig 
bosituasjon for mange forsterker andre problemer i livet. Vi ser at dagens tilbud ikke er 
tilstrekkelig for denne målgruppens behov, mange har midlertidig bosted eller mangler den 
oppfølging som er nødvendig for å mestre bosituasjonen. Mange mister bosted gjentatte 
ganger fordi de ikke får nødvendig oppfølging. Bolig- og væresteder skal være så vanlige som 
mulig (normaliseringsmodellen).  
 
Tjenestetilbudet skal være så fleksibelt og individuelt tilpasset at det styrker den enkeltes 
mulighet til å mestre bosituasjonen på en grei måte. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Organisering 
Værestedet organiseres gjennom Kirkens Sosialtjeneste som driftsoperatør med eget styre 
med representanter for Hamar kommune, Røde Kors Hamar, Hamar menighet, 
kriminalomsorgen, Hamar Domprosti og Kirkens Sosialtjeneste. Dette er et 
samarbeidsprosjekt på tvers av organisasjons- og virksomhetsgrenser og fag- og 
profesjonsgrenser. Hamar Røde Kors etablerer sin frivillighetskoordinator på værestedet og 
Hamar kommune vil ha sin spesialsykepleier helse tilknyttet værestedet i eget kontor med 
eget ansvarsområde på eiendommen.  
 

8. Arrangementer i prosjektets regi 
Kirkens Sosialtjeneste gjennomførte i samarbeid med Kirkens bymisjon Oslo og 
Frelsesarmeen høsten 2003 et todagers seminar om boligetablering – Boliger å trives i. 
Seminaret ble gjennomført sammen med konsulentfirmaet Opp og Frem. Fokus for seminaret 
var ”Hvordan bistå mennesker som trenger bolig og hjelp til å trives i egen bolig?”  
 

9. Prosjektets økonomi 
Statlige midler: 
Prosjektet har i prosjektperioden 2002-2004 mottatt kr. 1 600 000 til prosjektledelse. Kirkens 
Sosialtjeneste har ikke, på samme måte som kommunene, mottatt midler direkte til tiltakene. 
Stiftelsen har heller ikke mottatt noen form for oppstartsmidler. 
 
Egenandel Kirkens Sosialtjeneste:  
I tillegg til statlige midler har Kirkens Sosialtjeneste brukt ca. kr. 300 000 av egne 
driftsmidler til gjennomføring av prosjektet. 
 
Sannsynlig overføring til 2005: 
Det blir overført kr. 100 000 til etablering av værested/lavterskeltilbud i samarbeid med 
Hamar kommune.  
 

10. Prosjektets nytteverdi  
Kompetanseheving 
Prosjekt Bostedsløse har satt fokus på vanskeligstilte mennesker, på deres ulikheter og 
differensierte bolig- og tjenestebehov. Denne fokuseringen har gitt oss en større bevissthet om 
utfordringene det er å tilby varige boliger til personer med rus- og psykiske problemer. Denne 
bevisstheten har også medført arbeid med holdninger til bostedsløse. Prosjektet har også pekt 
på viktigheten av kunnskap om og utvikling av differensierte bolig- og tjenestebehov. 
 
Ny struktur i tjenesteorganiseringen i Kirkens Sosislatjeneste 
Vi har etablert en ettervernavdeling lokalt og koblet ettervern mot bolig. Vi kan bruke den 
kompetansen i andre kommuner. Vi har fått henvendelser og vært ute i flere kommuner – og 
da er det boligkompetansen de vil ha.  
 
En må tenke helhetlig og differensiert overfor målgruppa. Kompetanse handler også om måter 
å organisere arbeidet på. Vi har derfor søkt midler i Husbanken (kompetanseutviklingsmidler) 
for å videreføre kunnskapen vi har bygget opp gjennom Prosjekt bostedsløse. 
 
 



 
 

 
 
 
 

Forebygge bostedsløshet  
Forebygging handler om mange ting. Blant annet om dialog med politikerne for å komme inn 
tidlig. Det handler om å produsere tjenester. Etter studieturen til Finland oppsummerte vi at vi 
kanskje har tatt for små sjanser – kanskje har vi vært for snevre i valg av metoder og 
modeller. Vi har tenkt tradisjonelt i måten å bygge opp tiltakene på. I stor grad er det bygd 
opp boliger på tradisjonell måte. Småhusprosjektet i Trondheim representerer noe nytt.  
 
Kompetanse 
Prosjektperioden for oss har vært kort. Vi kom med ett og et halvt år etter at prosjektet startet. 
Kirkens Sosialtjeneste er usikker på om det hadde spilt noen rolle om vi hadde kommet med 
før. I utgangspunktet skulle vi heller ikke delta fast på prosjektledersamlingene med 
kommunene – dette ble imidlertid endret og har medført en god og naturlig utvikling for vår 
organisasjon.  
 
De frivillige organisasjonenes rolle var ikke avklart i utgangspunktet. Prosjektet har 
synliggjort en del problemstillinger i forholdet mellom kommunene og de frivillige, som har 
overføringsverdi.  
 
Men det er en del uklart rundt de frivilliges særegne kompetanse. Et av fortrinnene våre er at 
det er kort vei fra idé til handling. Vi har fokus på å trekke inn frivillige ressurser og gjerne 
andre frivillige organisasjoner. 
 
Bruk av HBs virkemidler 
I Trondheim og Hamar har låne- og tilskuddsordningen fra Husbanken vært helt nødvendig 
og avgjørende. Vi stiller oss spørrende til hvordan den bebudete omleggingen til mindre 
tilskudd og mer bostøtte vil slå ut. Kanskje må vi tenke mer enkeltboliger og mindre 
samlokalisering, eventuelt styrke samarbeidet med boligbyggelagene. I tiltakene vi har 
etablert til nå har vi fått ca. 40 prosent tilskudd. Dette har vært nødvendig for å få en 
gjennomsnittlig husleie.  
 
Modellutvikling 
Kommunene har i utgangspunktet hatt sine planer. Vi har kommet inn og sagt at vi må basere 
en modell på den faktiske driften og gjøre justeringer underveis. Vi tenker kanskje for lite på 
de som ikke passer inn i våre tiltak, vi må se mer på komplementære tiltak – ha flere arenaer. 
En samlet organisering vil også gi fleksibel bruk av ulike arenaer.  
 
Vi vil få en evaluering av Huset i Tromsø som skal brukes som utgangspunkt for 
videreutvikling. Vi er litt tryggere på modellutviklinga som skjer i kommunene, og vi står mer 
på våre erfaringer og argumenter ut fra den kompetansen vi har opparbeidet.  
 
Konkurranseutsetting har ikke vært tema i de kommunene vi har samarbeidet. 
 
Prosjektet har vært helt på sin plass. Det som har skjedd internt i HB har ikke hatt betydning 
for min del. Vi har forholdt oss til strategikontoret. Noen prosjektledersamlinger kunne vært 
bedre forberedt. Prosjektlederne har kanskje fått for lite utfordringer og det er brukt litt mye 
tid på de samme tingene. Men en trenger kanskje også å kna litt på ting. 
 
De frivillige organisasjonene har kanskje blitt ”femte hjul på vogna”. Men vi har stevnet 
videre og hatt en konstruktiv prosess. Vi har fått et helt annet forhold til viktigheten av bolig i  
 



 
 

 
 
 
 

rehabiliteringssammenheng. Vi har vært bevisst på å markedsføre dette i alle sammenhenger 
internt, både i virksomhetene våre og i hele organisasjonen.  
 
Utgangspunktet i Prosjekt bostedsløse var metode og modellutvikling – et 
kompetanseutviklingsprosjekt. Men det kom tidlig krav om resultater og det ble mindre 
spørsmål og fokus rundt metoder og modeller.  
 
Strategidokumentet ”På vei til egen bolig” gir føringer om å satse videre. Vi må på en 
strukturert måte følge opp signalene som blir gitt her.  
 
Vi jobber blant annet med lobbyvirksomhet overfor politikere og regjering – vi snakker om 
bolig og ettervern og holder bolig politisk varm. Vi kan være med å legge premisser for de 
politiske føringene. Prosjektet har ikke vært godt nok forankra og kjent, det tok sin tid.  
 
Vi erfarer at vi har veldig kort vei inn til maktens sentrum og kan raskt få et møte med en 
statssekretær uavhengig av hva slags regjering vi har, eller en politiker i Stortingets 
sosialkomité. Vi har god kontakt med Ap og SV og også med Frp. Vi opplever at det er 
tverrpolitisk enighet om at de frivillige har en rolle i dette arbeidet og vi er ikke prisgitt den 
sittende regjeringen.  
 

 

 

Vedlegg. 
Delrapporter 
Utredninger 
Mediaklipp 
 


