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1 Sammendrag 
 

Prosjekt Gode Naboer ble opprettet i september 2006 etter at Kirkens Sosialtjeneste, 
Huset oppfølgingssenter så et behov for gode og trygge boliger med oppfølging for de 
som kom fra fengsel og institusjon. Vi ble oppfordret fra kommunen å starte et prosjekt. 
For å utøve dette arbeidet søkte organisasjonen om kompetansetilskudd fra Husbanken 
til prosjekt ”Gode Naboer”. Den første tiden var viktig idè- og iverksettingsfase, samt å 
sikre forankring og eierskap til prosjektet. Blant annet ble fasen brukt til å samle 
informasjon/erfaringer, ha samtaler med Tromsø kommune, Kriminalomsorgen og 
målgruppa. Deretter startet vi å hjelpe deltakerne til å finne utleieleiligheter, drive 
oppfølging blant annet via ulike boligskolekurs, sosiale sammenkomster etc. I 2008 satte 
prosjektet i gang med å fremskaffe boliger på det private leiemarkedet gjennom det 
private engasjementet og drive mer konkret oppfølging. Dette dokumentet beskriver 
prosjektprosessen, målrealisering og erfaringer. Hvordan vi i prosjektperioden har 
arbeidet i organisasjonen i samarbeid med deltakere, Tromsø kommune, frivillige og 
andre samarbeidspartnere.  Vi beskriver veien mot ny innsikt i hvordan vår målgruppe 
kan få en god og trygg bosituasjon i en egen egnet bolig, og hvordan vi kan hindre 
bostedsløshet.  

 

Vi fant blant annet ut at myten ”Not in my backyard” ikke preget Tromsøs utleiere, men 
heller et sus av ”hjerterom og husrom”. Flere utleiere holdt sine leiligheter ledig i påvente 
av innflytting av våre deltakere. De ønsket å engasjere seg sosialt/ frivillig og en av 
utleierne hadde som prinsipp å ikke be om depositum, men heller styrken i tillit. 

 

Prosjekt Gode Naboer gjorde seg bemerket i det boligsosialfaglige feltet, særlig med 
tanke på våre utprøvinger og erfaringer på det private boligmarkedet. Vi ble blant annet 
vurdert av juryen for nominasjon til Pris for beste tiltak for bostedsløse. 

 

 

2 Gjennomføring i henhold til prosjektplan 
 

Forprosjektet høsten 2006 var en viktig idé- og iverksettingsfase, samt å starte 
forankring og eierskap til prosjektet. Blant annet ble fasen brukt til å samle 
informasjon/erfaringer, ha samtaler med Tromsø kommune, Kriminalomsorgen og 
målgruppa. 

 

2007: 

En av de viktigste oppgavene i 2007 var å lage en skriftlig avtale med Tromsø Kommune 
for prosjekt Gode Naboer. Arbeidet med dette og framdriften i prosjektet knyttet til 
bosetting stoppet opp i forbindelse med at våre kontaktpersoner og samarbeidspartnere i 
kommunen ble suspenert fra sine stillinger. Dette hemmet utviklingen av prosjektet. 
Etablering og utvikling av samarbeid med rusinstitusjoner og rekruttering avventet vi å 
gå videre med, profilering av prosjektet og tilbudet stoppet opp. Innhenting av egnede 
kartleggingsverkstøy og oppfølgingskontrakter ble gjort gjennom studiebesøk og kontakt 
med andre tilbud/ tiltak rundt i landet. Samarbeid med Tromsø fengsel ble igangsatt 
blant annet gjennom god dialog med sosialkonsulent i Tromsø fengsel. Kvinnenettverket 
Cora ble opprettet i samarbeid med Røde Kors Nettverk, Marborg, Rio og Bymisjonen.  

Deltakere ved Huset oppfølgingssenter fikk veiledning/ boligskole gjennom vår tilegnede 
kompetanse i boligsosialt arbeid. Vi arrangerte Boligforum i Tromsø for alle som driver 
boligsosialt arbeid i Kirkens Sosialtjeneste. 
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2008: 

Våren 2008 gjennomførte vi flere møter med Tromsø kommune for å arbeide med 
utkastet til skriftlig samarbeidsavtale. I påvente av avtalen ble bosettingen i prosjektet 
fortsatt innstilt. Likevel fikk fem deltakere ved Huset oppfølgingssenter veiledning og 
støtte til å finne bolig, hjemmebesøk, deltakelse i ansvarsgrupper og annen oppfølging. 
Vi besøkte rusinstitusjoner, deltok i konferanser og studiebesøk til blant annet TOG- 
avdelingen i Oslo fengsel. Der fikk vi inspirasjon til å benytte oss av blant annet deres 
kartleggingsverktøy som vi formidlet videre i Tromsø og sosialkonsulent i Tromsø 
fengsel. Gode Naboer var representert i brukerutvalget i arbeidet med kommunens 
boligsosiale handlingsplan. Vi var i dialog med Blå Kors og kommunen for å se på 
mulighet for boliger til prosjektet. Vi fortsatte det ukentlige oppsøkende arbeidet i 
Tromsø fengsel. I juni sluttet Monica Røsberg i prosjektlederstillingen. I september 
tiltrådte Veronika Hole ut prosjektperioden. Det medførte en overgang hvor prosjektet en 
tid var uten prosjektledelse og en påfølgende periode hvor ny prosjektleder satte seg inn 
i prosjektet. Høsten 2008 hadde vi også møte med Tromsø kommune, som stilte seg 
positivt til samarbeidsavtale, uten økonomisk forankring. Ny enhetsleder ved Rus- og 
psykiatritjensten ble tilsatt og vi ventet på at en kontaktperson med koordineringsansvar 
for prosjektene skulle tilsettes. Vi bestemte oss for å starte bosetting i prosjektet for å 
skaffe oss erfaringer og kompetanse, uten skriftlig avtale på plass.  

I november hadde vi den første ”gode naboen” i hus.  

 

2009: 

Dette året gikk ut på å skaffe oss mer konkrete erfaringer i forhold til målsettingene 
våre. Vi bosatte fire flere deltakere i prosjektet. Vi erfarte positive respons fra utleiere 
som stilte sine utleieenheter til disposisjon for vår målgruppe.  

Individuelt tilrettelagt oppfølging, hjemmebesøk og ansvarsgrupper ble kontinuerlig 
gjennomført. Vi startet utarbeidelse av bo-avtaler, vedlegg til leiekontrakter og 
oppfølgingskontrakter som ble satt i verk.  

Vi startet månedlige samlingspunkt i Deltakerforum, hvor deltakerne og prosjektleder 
gikk gjennom status, mål, erfaringer og vi delte opplevelser. Deltakerne fikk slik et 
eierforhold til prosjektet og opplevelse av å ikke være alene om å ha samme 
problemstillinger/ ufordringer. Her ble det diskusjoner hvor gode idéer oppsto, som for 
eksempel å lage en film sammen om hva en kan gjøre i stedet for å ruse seg. Dette 
filmkonseptet ble påbegynt av deltaker, sammen med Huset og Balder Film, men ble lagt 
på is da deltaker starte på høyskolen. 

Vi gjorde oss nyttige erfaringer på godt og vondt, hvor vi så deltakerne bli mer og mer 
selvhjulpne og noen fikk tilbakefall. Vi mobiliserte ansvarsgruppe og øvrig hjelpeapparat 
som sammen bidro til stabilisering i forhold til rus. Et par av deltakerne ble utskrevet, èn 
på grunn av flytting utenlands og èn på grunn av at han ikke kunne dra nytte av vårt 
tilbud blant annet på grunn av rus. Kommunen overtok ansvaret for han videre.  

 

Vi deltok i Refleksjonsgruppe ved Tromsø kommune, Idèdugnad i Kirkens Sosialtjeneste i 
Oslo, i Boligforum i Oslo og i Samhandlingsarena i boligsosialt arbeid i kommunen.  

Høsten 2009 prestenterte vi prosjektet for nettverksgruppe rundt boligsosialt arbeid i 
kommunene, samt en presentasjon for Husbankens kontorer og Fylkesmannen fra hele 
landet. 

Vi ble foreslått til å vinne Pris for beste tiltak for bostedsløse, juryen vurderte oss til slutt 
blant de 5 beste.  
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3 Målrealisering 
Prosjekt Gode Naboer var et prosjekt under Kirkens Sosialtjeneste, Huset 
oppfølgingssenter i Tromsø. Prosjektet skulle gi hjelp til å finne bolig og bo godt etter 
løslatelse eller utskriving fra institusjon. Gode Naboer var et tilbud for de som - sonet 
eller var på institusjon, syntes det var vanskelig å finne en god leilighet, ønsket 
oppfølging tilpasset seg selv og sine behov og som ønsker å leve uten rus og kriminalitet. 
Målet var at flere skulle løslates eller utskrives til en god og trygg bolig og få den hjelpen 
de trengte for å kunne bli boende og fungere godt i boligen. Hovedfokuset var på det 
private leiemarkedet. For mer informasjon se prosjektbeskrivelsen. 

 

Prosjektmål 

Målet for prosjekt Gode Naboer ble knyttet opp til målsetningene i strategien ”På vei til 
egen bolig”: 

”Ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra 
fengselsopphold...(eller) ved utskrivelse fra institusjon.” 

Videre ønsket vi å være med på å forhindre bostedløshet ved å gi oppfølging for å 
forebygge utkastelse.  

 

Prosjekt Gode naboer skulle: 

1. Bidra til å skaffe til veie en god bolig, i et godt bomiljø, til riktig tid. 

2. Forebygge utkastelse ved å støtte (oppfølging) og styrke (kurs) den enkelte i å 
møte utfordringer knyttet til å leve og bo.  

3. Utvikle en modell for etablering og oppfølging i bolig gjennom et samarbeid 
mellom private utleiere, Kirkens Sosialtjeneste, kommunen og deltakeren selv. 

4. Skaffe erfaringer i forhold til bruker/deltakermedvirkning, frivillighet og samarbeid 
mellom frivillige organisasjoner og kommuner i boligsosialt arbeid (se under). 

 
Målgruppe:  

• Personer som sonet en dom eller var i behandling for rusavhengighet, 

• som opplevde at det var vanskelig å finne en god bolig, 

• som ønsket oppfølging tilpasset sine behov 

• som ønsket et liv uten rus og kriminalitet 

 

Faglig sluttrapport:  

Modell 

Prosjektet jobbet ut fra normaliseringsmodellen til etablering og oppfølging i bolig. Dette 
fordi man tilbød målgruppa vanlige leiligheter i et vanlig bomiljø, vanlige 
husleiekontrakter gjennom et samarbeid med vanlige utleiere med et sosialt 
engasjement.  

 

Deltakerne: 

Fra høsten 2008 startet vi å bosette deltakere i prosjektet. Grunnen til at det ikke ble 
startet før var blant annet prosessen med å få til en forpliktende samarbeidsavtale med 
Tromsø kommune. Underveis i denne prosessen fikk flere deltakere ved Huset 
oppfølgingssenter støtte og veiledning i å finne bolig og oppfølging.  
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Den første deltakeren vi bosatte i november 2008 kom fra en rusinstitusjon. Ved flere 
planlagte oppfølgingsuker ved institusjonen rekrutterte han og andre deltakere ved Huset 
nye deltakere til prosjektet. Behandlerne ved klinikkene kjente til våre arbeidsmetoder 
og tilbud, de tok også kontakt og rekrutterte sine pasienter inn i prosjektet. Etter 
samtaler og kartlegginger tok vi inn fem deltakere i prosjektet som vi bosatte fra høsten 
2008 og fulgte opp i bolig. Det var tre menn og to kvinner, spredt i alder fra 34 til 55 år. 
Noen av disse har hatt tilbakefall til rus, i kortere eller lengre perioder. Vi har da 
mobilisert ansvarsgruppe og gitt tettere oppfølging. Dette har ført til at deltakeren har 
hentet seg inn igjen, en fikk en reinnleggelse på rusinstitusjon, en annen fikk et kortere 
opphold ved psykiatrisk sykehus. Den ene av deltakerne kom fra rus- og psykiatripost 
ved Spesialpsykiatrisk avdeling. Sistnevnte hadde skaffet seg en ny og tiltalende leilighet 
med nye møbler gjennom etableringsstøtte. Han skrev seg ut av prosjektet da han 
høsten 2009 innledet et forhold med en kvinne utenlands som han flyttet til. En av 
deltakerne led av angst, men fungerte godt sosialt i perioder. Etter en lang 
sykdomsperiode med mange oppfølgingstilbud og gradert oppfølging, samarbeid med 
psykiatri og øvrig ansvarsgruppe så vi oss nødt til å skrive deltakeren ut da hun ikke 
kunne dra nytte av våre tilbud. En av deltakerne har holdt seg totalavholdende, hun har 
startet på høgskoleutdanning og har gått pilegrimstur i Spania. Alle deltakerne beholdt 
boligene sine. Selv om ikke alle deltakerne holdt seg rusfri og av andre grunner ikke 
fortsatte deltakelse i prosjektet har det vært nyttige erfaringer både for oss og for 
deltakerne. Vi har fått tilbakemeldinger om at vi har vært med på å gi dem en ekstra 
sjanse i livet og mulighet til å nå sine mål.  

 

Målene i prosjektet: 

 

1) Bidra til å skaffe til veie en god bolig i et godt bomiljø til riktig tid.  

Gjennom oppsøkende virksomhet i Tromsø fengsel ble vi kjent med deltakere før han/ 
hun ble løslatt. Det viste seg at de to deltakernen som vi rekrutterte fra fengselet falt fra 
da de ble løslatt. Den ene fikk en egnet bolig som sto klar for han, han skulle flytte til 
byen fra en annen kommune. I den sårbare fasen hvor han dro til hjemkommunen for å 
pakke for flytting begynte han å ruse seg igjen. Etter flere forsøk på å hente seg inn 
igjen, måtte vi avslutte samarbeidet. Personen flyttet ikke inn i boligen, da vi ikke kunne 
fortsette samarbeidet med utleier ettersom deltaker ikke holdt seg rusfri og ikke 
ønsket/klarte å benytte seg av oppfølging av oss. 

Den andre deltakeren som vi hadde blitt godt kjent med også gjennom deltakelse på 
Huset før løslatelse, begynte å ruse seg innen løslatelse og ble heller ikke bosatt gjennom 
prosjektet. Den sårbare overgangen her mellom fengsel og egen bolig, kunne ha vært 
styrket gjennom et bedre samarbeid mellom prosjektet, kommunen og fengselet. Vi 
skulle ha kommet tidligere inn og kartlagt, samt fulgt den innsatte gjennom permisjoner 
etc. innen bosetting. 

 

De øvrige deltakerne, fem personer, rekrutterte vi via rusbehandlingsinstitusjoner.  

Deltakerne var aktivt med i prosessen med å velge bolig gjennom å utforme 
leieannonser, lese annonser, ringe på annonser og gå på visninger. De fikk støtte til å 
innrede, frakte møbler, handle innbo og fikk veiledning ved å søke om evt. 
etableringstilskudd, bostøtte og livsopphold. Dette samt å støtte deltakeren i å finne sin 
personlige stil og eierforhold i sitt hjem er viktige elementer i deltakermedvirkning, se 
under. 

 

Vi fikk til et godt samarbeid med private utleiere, flere av utleierne besøkte Huset 
oppfølgingssenter og vi hadde gode samtaler. Vi understreket at vi ikke kunne garantere 
at deltakerne ville holde seg rusfri eller garantere for økonomi dersom husleie uteble. Vi 
tilbød kun å være en samarbeidspartner i form av samtaler og mobilisering av øvrig 
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hjelpeapparat dersom det skulle bli behov for det. Allerede da vi ringte på annonser 
presenterte vi oss som organisasjon, prosjektet og kort om leietakerens bakgrunn. Noen 
utleiere var skeptiske, men til vår overraskelse var mange av utleierene imøtekommende 
og villige til å møte vedkommede. Vi undersøkte også via utleiere vedrørende 
rusbelastede naboforhold. 

 

2) Forebygge utkastelse ved å støtte (oppfølging) og styrke (kurs) den 
enkelte i å møte utfordringer knyttet til å leve og bo.  

Erfaringer i forhold til individuell oppfølging av den enkelte for å bli boende: 

Felles for vår målgruppe var at de hadde bakgrunn i rus og/ eller kriminalitet og 
institusjonsopphold. Det førte til at de manglet mange grunnleggende erfaringer og 
ferdigheter som var viktige for å kunne bo godt. 

Spesielt det siste prosjektåret hadde vi fokus på det å bo i praksis, ved å gi oppfølging 
ute eller i hjemmet og ved å ha avtaler som var fleksible og individuelt tilpassede.  

Oppfølgingen som helhet var fundert i deltakerens behov, ressurser og muligheter. Dette 
ble skriftliggjort gjennom kartleggingsskjema, individuell plan, oppfølgingsavtaler og 
kontrakter. 

Gjennom kartlegging av deltakers oppfølgingsbehov planla vi den individuelle 
oppfølgingen. Hva som ble planlagt ble prøvd ut i praksis, korrigert og endret underveis 
ettersom tiltak prøvdes ut. Individuell oppfølging for én deltaker kunne være ganske 
annerledes enn for en annen. Noen trengte støtte til å skape seg et nytt rusfritt nettverk, 
unngå isolering i sin bolig, trene på å ta bussen og prøve ut forskjellige aktiviteter. Andre 
trengte hjelp til å trene på å sette grenser til tidligere rusmiljø, gå sammen gjennom 
storgaten i byen og skifte telefonnummer. Noen trengte støtte til å få på plass en god 
døgnrytme, finne gode oppskrifter, planlegge matinnkjøp og lage mat sammen. 

 Begrensingene og utfordringene våre lå i knappe ressurser. For å sikre en god kvalitet 
over vår individuelle oppfølging satte vi et tak på fem deltakere i prosjektet for 2009.  

 

Hver deltaker fikk sin egen ”eide” oppfølging.  

I starten av den sårbare overgangen fra institusjon til en tilværelse i eget hjem fulgte vi 
tett på deltakeren, daglig og flere timer om dagen. Etter denne overgangen prøvde vi ut 
en ordning hvor det var deltakeren som ”eide” den individuelle oppfølgingen på ca 3 
timer i uken, hvor deltakeren selv planla hva den individuelle oppfølgingen skulle være. 
Deltakeren ble mer bevisst sitt eget ansvar og eierforhold til oppfølgingen, ble mer aktiv 
og kom seg dermed lengre bort fra den passive mottakerrollen. I starten var det uvant 
for de fleste deltakerne, men etter hvert mer engasjerende. Utover dette hadde 
deltakeren tilbud om oppfølging ved HUSET eller felles aktiviteter i prosjektet. 

Et eksempel på ”egen eid” individuell oppfølging var en av deltakerne som ønsket å 
innrede boligen sin ved å handle brukte møbler. Vi dro rundt på forskjellige 
brukthandlere som deltakeren tok initiativ til, hun fant selv det hun ønsket og bo- 
oppfølger støttet hennes valg. Denne innhandlingsprosessen og møbleringen opplevde 
deltakeren svært positivt, beskrev det som en opplevelse av nærhet og glede. Det skaper 
gode relasjoner, deltaker og oppfølger blir kjent på en ny måte. Vårt fokus på at 
deltakerne skulle finne sin egen stil og skape sitt personlige hjem var en viktig del av 
oppfølgingen og en naturlig deltakermedvirkning. Til sammenligning ville deltakerne i en 
kommunal bolig ikke hatt samme muligheter for å sette sitt personlige preg på boligen.  

Den praktiske støtten som vi her har vist til var en viktig del, men den gode relasjonen 
og behovet for et sosialt fellesskap viste seg å være det største behovet. Å skape liv i sitt 
hjem, med gode trygge venner og samhold,  og unngå ensomhet, var det største 
behovet slik vi erfarte det. Dette er et fokus vi har tatt med videre i prosjekt Bo for livet, 
avd. Huset. 
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Erfaringer i forhold til kurs/aktiviteter i forhold til den enkelte: 

Vi gjennomførte temakvelder/ boligskole på Huset oppfølgingssenter, som handlet om 
temaer som sunn livsstil, likning og skatt, førstehjelp, økonomi og budsjett, startlån og 
bostøtte, diverse hobbykurs, miljøvennlig livsstil, rengjøringstriks, trivsel og gjestfrihet, 
forebyggende helse og brannvern. Foredragsholdere/ ansvarlige for temaene bidro som 
frivillige, både fra kommunen, andre organisasjoner, deltakere og ansatte ved Huset 
oppfølgingssenter. Samtidig med temakveldene planla og lagde deltakerne mat. En av 
deltakerne startet å lage en Kokebok for nybegynnere. Han var da innsatt i Tromsø 
fengsel samtidig som han var kokkelærling ved et av byens hoteller. Han var i gang med 
boken da han avsluttet prosjektdeltakelsen. Boken har vi fortsatt ved Huset som nå 
videreføres ved at deltakere som lager mat ved temakvelder skriver inn sine oppskrifter, 
samt at deltakere som har egne ”livretter” får dele den med andre på Huset gjennom 
boken.  

 

3) Utvikle en modell for etablering og oppfølging i bolig gjennom et 
samarbeid mellom private utleiere, Kirkens Sosialtjeneste, kommunen og 
deltakeren selv. 

Vår modell i Gode Naboer ble til gjennom et godt samarbeid med kommunen, 
institusjonene, utleiere og deltakeren selv. For deltakeren og for kommunen var det 
viktig å få skaffe en bolig på det private markedet. Her kunne deltakeren finne en varig 
og egnet bolig, i motsetning til en kommunal bolig. På det private markedet kunne 
deltakeren også inkluderes i et trygt og rusfritt naboskap, unngå ”rus-ghettoer” som flere 
kommunale boliger var.  

Gangen i det, fra institusjon/fengsel til egen bolig, til å bli værende i boligen beskriver 
modellen. 

  

Rekruttering 

Først oppsøkte vi Tromsø fengsel gjennom oppsøkende arbeid på deres avdelinger, 
informerte om prosjektet og Huset oppfølgingssenter. Vi bygde relasjoner til innsatte og 
motiverte til en positiv prosess etter endt soning. Vi inviterte innsatte til Huset på 
temakvelder og andre arrangementer som de benyttet gjennom permisjonsordninger. 
Sosialkonsulent i Tromsø fengsel ble et viktig bindeledd til aktuelle innsatte.  

Vi hadde informasjonsmøter med rusinstitusjonene og rekrutterte deltakere som skulle 
bosettes i Tromsø. Før rekrutteringen/ innskrivingen i prosjektet brukte vi tid til å bli 
kjent med deltakeren, kartlegging og møter. Dette var for å sikre at vårt tilbud var det 
rette for deltakeren og omvendt, samt motivasjonsvurdering og relasjonsbygging i 
kontaktetableringen. 

 

Etablering og oppfølging i bolig 

En av kjerneverdiene i Kirkens Sosialtjeneste er dristighet. Etablering i det private 
markedet var et dristig steg, en normalisering og inkludering av vår målgruppe i vanlige 
bomiljø. Vi trodde at vi ville få stor motstand blant utleiere når de kjente til deltakernes 
bakgrunn. Det viste seg motsatt.  

Overgangen fra fengsel/ institusjon til egen bolig er en sårbar prosess, hvor personen 
kan være disponert for prestasjonsangst, russug, gamle miljøer, ensomhet og sosial 
angst. For å lykkes har det vært viktig med tett oppfølging, forberedelses- samtaler og 
permisjoner. Å ha boligen klar en tid innen utskrivelse har vært en fordel, for å få 
overgangen mer gradvis. 
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Vi har støttet deltakere i prosessen med å velge bolig, innrede, frakte møbler, handle 
innbo, veiledet ved å søke om blant annet etableringstilskudd, bostøtte og livsopphold. Vi 
har støttet deltakeren i å finne sin personlige stil og eierforhold i sitt hjem.  

 

Vi så at utfordringene ikke bare handlet om å finne egnet bolig, men å få til et samarbeid 
med sosialkontoret slik at det var mulig å få betale for eksempel en måneds 
forskuddsleie. Flere mister leiligheter i det private boligmarkedet av den grunn. Vi erfarte 
at sosialkontorene viste velvillighet ved å stille garanti for depositum og tilby 
etableringstilskudd. Flere av våre deltakere har stor gjeld. Å starte oppryddingsprosessen 
her har vært en nødvendighet for å få orden på økonomien. Det viste seg å være lang 
ventetid for å få økonomisk rådgivning ved sosialkontorene. Jusshjelpa ble en bidragsyter 
her. Flere av deltakerne klarte ikke konsentrere seg om oppfølgingen generelt så lenge 
økonomie var i uorden. Dette vil være et satsningsområde for det nye prosjektet Bo for 
livet, avd Huset, særlig med tanke på frivillige med økonomisk kompetanse. 

 

Vi har også erfart å møte på private utleiere som ønsker å bidra med å gi mennesker en 
ny sjanse. Ved fritakelse fra taushetsplikt har vi vært åpne om deltakernes situasjon og 
vårt tilbud om oppfølging. Selv om vi ikke kan stille noen garanti for at leieforholdene vil 
gå knirkefritt møter vi velvillighet. Vi har utarbeidet en gjensidig overenskomst/ bo- 
avtale mellom Gode Naboer/leietaker/ utleier som vedlegg til leieavtalen. Utleiere har 
hatt glede av å kunne tilby husrom, samtidig som de har hatt en ekstra støtte i 
organisasjonen dersom noe skulle oppstå. Det var ingen av husleierne som tok kontakt 
for problemer. Også for deltakerne var det en prosess å tørre å fortelle om sin bakgrunn, 
noen opplevde frykt for å bli avvist og stigmatisert. Gjennom forberedelses- samtaler 
med oss kom deltakeren fram til at dersom de ikke ble godtatt av utleierne, var heller 
ikke utleierne de rette for dem, en gjensidig tillit og respekt må ligge til grunn for en 
leieavtale.  

 

I 2009 utviklet vi rutiner for å avverge utkastelse. Vi har blant annet laget et vedlegg til 
husleieavtalen hvor vi forpliktet oss til samarbeid i form av kommunikasjon og møter om 
noe skulle oppstå av problemer. Da en av deltakerne våre ikke klarte betale husleie i 
tide, gikk vi sammen i banken og avtalte autotrekk.  

 

 

4) Skaffe erfaringer i forhold til bruker/deltakermedvirkning, frivillighet og 
samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner i boligsosialt 
arbeid (se under). 

Deltaker/ brukermedvirkning 

En av verdiene i Kirkens Sosialtjeneste er respekt. Det er viktig for oss å møte 
mennesker med den respekten at vi hører hva de har å si og tar det alvorlig.  

Brukerperspektivet har vært sentralt i forhold til idé, utforming og utvikling av prosjektet. 

Det meste har blitt til gjennom dialog, alt fra kurs og temakvelder til en individuelt 
tilpasset oppfølging. 

For å sikre reell brukermedvirkning hadde vi med en representant fra deltakerne i 
prosjektgruppen.  

Deltakerne i prosjektet hadde et eget forum, Deltakerforum, hvor deres røst ble hørt og 
de fikk løpende informasjon om utvikling i prosjektet. Deltakerforum er et organ som 
består av prosjektleder og alle deltakerne i prosjektet. Her drøftes idèer til aktiviteter, 
fremgang av prosjektet, felles utfordringer og erfaringer. Prosjektet formes i stor grad av 
deltakernes opplevelse av oppfølgingen og deres behov. 
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Deltakerne i Gode Naboer har selv bestemt hvor og hvordan de vil bo. Det viste seg å 
være overraskende for deltakerne at de kunne ønske seg til spesielle områder av byen, 
om hvordan boligen skulle se ut og hvordan den skulle møbleres. At de ikke bare ble 
”plassert”, men selv kunne få eierforhold og sette personlig preg på sitt hjem. Deltakerne 
har hatt visse kriterier for sitt hjem, dette har vi tatt som utgangspunkt når vi ringte på 
boligannonser eller satte inn annonser. Deltakeren har selv gått på visning alene eller 
sammen med prosjektleder. De har fått de boligene de har trivdes i og de har selv sagt 
fra seg boliger de ikke fant interessante. Det har vært viktig for deltakerne å ha nærhet 
til visse bydeler, eller avstand fra visse bydeler. Dette med tanke på nærhet til sosialt 
nettverk og avstand fra rusmiljøer. Samtidig har det for flere vært viktig for noen av 
deltakerne med havutsikt, nærhet til butikk, skole og friluftsområder. Deltakeren har selv 
planlagt innkjøp av innbo. Noen har hatt innbo/ møbler fra før, mens andre ikke har hatt 
noe. De har fått informasjon om etableringsstønad og om bostøtte, og veiledning til 
ufylling av disse. Prosjektleder har fulgt deltakerne rundt til butikker og bruktbutikker i 
innkjøpsfasen. Her har det vært viktig å trå varsomt, være støttende i innkjøpsprosessen 
uten å påvirke med egne preferanser mtp møbelvalg. Huset har vært behjelpelig med å 
frakte møbler.  

Deltakerne har gjennom samtaler og relasjon til prosjektarbeider planlagt 
boligsituasjonen og oppfølging i bolig. Kartlegging av bo-behov og over livssituasjonen 
generelt har vært en del av dette. Det utarbeides en bo-oppfølgingsplan som legges ved 
Individuell plan. Deltakeren har hatt ca 3 timers individuell oppfølging i uka, i tillegg til 
felles aktiviteter i prosjektet og på Huset. Disse timene bestemte deltaker selv hva han/ 
hun ville bruke til sammen med prosjektleder. Dette for at deltaker selv skulle ta ansvar 
og intitiativ, samt at det skapte et eget engasjement og deltakelse i egen rehabilitering. 
Dersom deltaker ikke hadde noen idèer til hva tiden skulle brukes til, kunne vi finne det 
ut sammen.  

 

For prosjekt Gode Naboer har det vært avgjørende for god oppfølging å lytte til 
deltakernes opplevelser og ønsker for å sikre kvalitet. Nettopp ved å være lydhør og 
skape gode relasjoner oppnådde vi utvikling og endring. 

Nytt prosjekt har nå startet opp basert på de gode erfaringene fra Gode Naboer, samt 
enda mer fokus på mobilisering av sosialt nettverk i boligsosialt arbeid. Dette for å øke 
fokus på deltakermedvirkning og hjelp til selvhjelp, i større grad gjennom det private 
nettverk enn ved offentlig profesjonelt nettverk på sikt.  

 

Samarbeid med Tromsø kommune 

Et godt helhetlig samarbeid rundt den enkelte for å få til gode boligsosiale løsninger etter 
deltaker/bruker sine behov var en viktig satsing. Samhandling mellom frivillige 
organisasjoner og kommunen var helt essensielt for å få til god oppfølging.  

I Tromsø kommune var det parrallelt i gang flere ulike prosjekter rundt boligsosiale 
utfordringer. Mot slutten av prosjekttiden etablerte kommunen et Refleksjonsteam 
bestående av flere prosjektledere som jobbet rundt samme problematikk. Målsetting med 
et slikt team var å dra veksler på hverandres arbeid, dra nytte av hverandres 
kompetanse og skape synergieffekter.  

 

På grunn av kommunens økonomi har det vært vanskelig å få til implementering med 
tanke på videre drift av prosjektet som tiltak. Våre samarbeidspartnere i kommunen har 
vist interesse og ønsket å samarbeid med oss, sett på vårt prosjekt som viktig 
supplement, både med tanke på etablering av bostedsløse i private boliger og på våre 
fleksible tilbud om oppfølging som de ikke har mulighet til.  

 

Samarbeidet med kommunen har hatt nyttige effekter på utviklingen av boligsituasjonen 
for den enkelte deltaker. Blant annet har det vært viktig med et differensiert 



 

 

 

 11 

oppfølgingsopplegg. Synliggjøring av deltakerens forskjellige behov og tiltak rettet mot 
helheten gjennom individuell plan og ansvarsgruppe, førte til at deltakeren mestret 
boligsituasjonen bedre( f.eks gjeld, økonomi, oversikt over stønader, rettigheter, kurs, 
arbeidsrettede tiltak, attføring, utdanning, sosial trening, etc) 

 

Samarbeidet med Tromsø kommune har blant annet vært med: 

- Rus og psykiatritjenesten, sosialmedisinsk senter og sosialkonsulent i Tromsø 
fengsel samarbeidet rundt individuell plan og ansvarsgrupper, noe som fungerte 
svært godt. Alle som var innkalt til ansvarsgruppemøtene stilte opp, men NAV 
hadde noe fravær.  

 
- Boligkontoret. Deltatt ved Samhandlingsarena for boligsosialt arbeid. Deltakelse i 

utarbeidelse av Boligsosial handlingsplan i form av høringsuttalelse. Deltakelse fra 
Boligkontoret i vår prosjektgruppe. Prosjektleder har hold foredrag i diverse fora 
arrangert av Boligkontoret og Husbanken.   

 
- Psykiske helsetjenester. Delt på oppfølging i bolig/ hjemmebesøk av deltaker fra 

Rus og psykiatri- institusjon. 
 
- NAV sosialtjenesten. Etableringsstønad. Dette har fungert bra. 
 
- Prosjekt tillitspersoner. Samordning av tjenester, opprettelse av ansvarsgrupper. 
 
- Deltakelse i prosjekt og styringsgrupper 

 
 
Utvikling ved videre samarbeid med kommunen bør fokusere på viktigheten ved å få på 
plass en god intensjonsavtale/ samarbeidsavtale. Helst sikre implementering i 
kommunen ved oppstart av nytt prosjekt om det er mulig. Videre er det nødvendig å 
fortsette god kommunikasjonsflyt i forskjellige fora, prosjektgrupper, refleksjonsgrupper 
etc. 

 

Frivillighet 

Vi har hatt frivillige som har fulgt våre deltakere gjennom aktiviteter på Huset 
oppfølgingssenter, gjennom aktiviteter i samarbeid med Røde Kors nettverk og 
etablerete deltakere ved Huset har fungert som faddere. Fadderordning er noe vi som 
organisasjon ønsker å videreutvikle. 

Det ligger mye kompetanse og ressurser i forhold til å bruke frivillige inn i boligsosialt 
arbeid. Vi har sett at for den enkelte betyr det mye at frivillige vil bruke av sin fritid til å 
være sammen med dem. Dette øker selvrespekten og opplevelse av å ha en verdi.  

Særlig i forhold til fritiden og det sosiale fellesskap, har det vært verdifullt å bruke 
frivillige i arbeidet. Ikke minst har det vært viktig å engasjere frivillige for å få gode 
relasjoner gjennom det å være medmenneske, å bli kjent med den enkelte på en annen 
måte enn ansatte har muligheten til.  

 

 

4 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering 
 

Prosjektet har vært organisert som følger: 

Prosjektansvarlig:  Dag Sæter, Huset oppfølgingssenter, Kirkens Sosialtjeneste 

   Trude Boldermo, Rus- og psykiatritjensten, Tromsø kommune 

Prosjektledere: Monica Røsberg 2006- 2008 
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   Veronika Hole  2008-2009 

Prosjektgruppe:  Prosjektleder, Kriminalomsorgen, Sosialkonsulent i Tromsø fengsel/ 
Tromsø kommune 

 

Utveksling av personer i sentrale stillinger i prosjektet, kommunen, 
sosialkonsulentstillingen og kriminalomsorgen har ført til mindre kontinuitet enn ønskelig 
i prosjektgruppen. Uklarheter i ledelsesforankring og økonomi rundt samarbeid med 
kommunen har også vært en årsak til færre gjennomførte prosjektgrupper enn planlagt.   

 

Prosjekt Gode Naboer har hatt en unik plassering ved Huset oppfølgingssenter, både med 
tanke på ressursutnyttelse fra øvrige ansatte ved Huset, frivillige, aktiviteter og sosialt 
nettverk av deltakere. Slik har både Huset og prosjektet bidratt gjensidig, rekruttering av 
deltakere, aktiviteter og frigjort ressurser på tvers av virksomheten og prosjektet.  

 

Likevel har det til tider vært knappe ressurser inn mot prosjektarbeidet med bare en 
prosjektansatt, som skal forvalte både administrative og praktiske oppgaver. Det gjør 
prosjektet sårbart ved økt mobilisering rundt deltakere i krisesituasjoner, ved ansattes 
sykdom, ferieavløsning og ved andre forhold. Det ble blant annet stans i 
prosjektprosessen da prosjektleder sluttet og ny måtte tilsettes.  

 

Prosjekt Gode Naboer har også hatt en unik støtte i Hovedkontoret ved Kirkens 
Sosialtjeneste, hvor vi har fått støtte og veiledning fra rådgiver der.  

Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med 
Husbanken (2008-2011) om at organisasjonene skulle arbeide sammen med kommunene 
om etablering og oppfølging i varige boliger for vanskeligstilte. Kirkens Sosialtjeneste 
skulle ved sine tiltak arbeide med metode og modellutvikling og kompetanseheving i 
forhold til frivillighet og brukermedvirkning. Rådgiver er også prosjektleder i Bo for livet, 
Oslo, som veileder lokale prosjekter. Vi har deltatt i prosjektgrupper der og fortsetter 
med det i det nye prosjektet Bo for livet, avd. Huset. 

 

 

5 Budsjett og regnskap 
 

Prosjektregnskap og budsjett er sendt til Husbanken og kommunen for alle årene 
(inkludert 2009) 

 

 

6 Risiki 
 

Risikobildet har endret seg gjennom prosjektet.  

Sentrale stillinger har vært ubesatt i perioder. Enhetsleder og avdelingsleder ved Rus og 
psykiatritjenesten sluttet i sine stillinger i starten av prosjektperioden. 
Prosjektkoordinator ble tilsatt som fulgte opp vårt prosjekt mot slutten av 
prosjektperioden. Nye personer kom til og det tok tid før samarbeidet kom i gang igjen. 

  

Prosjektleder Monica Røsberg sluttet som prosjektleder våren 2008, og Veronika Hole ble 
ansatt september 2008. Denne overgangen tok tid, med tanke på å sette seg inn i 
prosjektet, skape samarbeidsrelasjoner og sette i verk planer. 
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Sosialkonsulent i Tromsø fengsel avsluttet sin stilling samme sommer, ny person ble 
tilsatt med påfølgende sykemelding. Høsten 2009 ble det tilsatt en ny. Dette hadde 
innvirkning på vårt samarbeid inn mot Tromsø fengsel.  

 

Med flere sentrale stillinger ubesatt og i endring har det igjen påvirket kontinuiteten i 
prosjektgruppen, vi har ikke hatt så mange møter som ønsket. 

 

Samarbeidsavtalen med Tromsø kommune og ledelsesforankring har preget store deler 
av prosjektperioden. Samtidig har kommunen hadd en stram økonomi å ta hensyn til. 

 

Vedrørende etablering i private boliger har en hendelse i 2009 satt preg på Tromsøs 
utleiere. Store nyhetsoppslag i media rundt trippeldrap i Tromsø har med stor 
sannsynlighet satt et støkk i utleiere. En leietaker drepte sine huseiere på bestialsk vis. 
Leietakeren var både psykisk syk og ruset jf media. Vi hadde da bosatt alle våre 
deltakere, så vi fikk ikke gjort erfaringer vedrørende utleieres imøtekommelse av vår 
målgruppe etter dette, noe som vil vise seg i det nye prosjektet.  

 

 

7 Viktig erfaring  
Det er et stort behov for gode differensierte tilbud for bostedsløse i Tromsø. Den nye 
boligsosiale handlingsplanen for Tromsø kommune (2009-2014) har følgende visjon: 
”Vanskeligstilte skal kunne skaffe og beholde egen egnet bolig”. Kirkens Sosialtjeneste 
avsluttet det treårig prosjektet ”Gode Naboer”. Tromsø kommune hadde ikke økonomi til 
å drifte prosjektet videre. Gjennom sin boligsosiale handlingsplan har de som mål å 
tilrettelegge et differensiert boligsosialt tilbud for de som kommer fra fengsel eller 
institusjon. Kirkens Sosialtjeneste og Tromsø kommune videreutvikler de erfaringene vi 
har fra Gode Naboer. 

 

Gjennom prosjektperioden til Gode Naboer har Kirkens Sosialtjeneste, Huset 
oppfølgingssenter, fått et godt bilde av behov for egnede boliger ved at vi har fått et 
stort kontaktnett av samarbeidspartnere. Vi ønsker, i samarbeid med Tromsø kommune, 
å videreutvikle prosjektets arbeidsmetoder i boligsosialt arbeid.  Dermed vil vi starte et 
nytt prosjekt basert på våre erfaringer blant annet med bruk av private utleiere, men 
med fokus på hvordan bruke relasjoner og sosialt nettverksarbeid som metode i 
boligsosialt arbeid. Årsaken til dette fokuset er at vi har sett at behovet for å unngå 
isolasjon og ensomhet må tas på alvor. Vi ser at deltakerne ikke har hatt det forventede 
behovet for å lære seg å bo i form av husarbeid, planlegging av innkjøp av mat, 
matlaging, hygienetiltak etc. De har behov for hjelp til å skaffe seg rusfrie venner, ta opp 
igjen kontakt med familie og gamle venner, bearbeide brutte relasjoner og uforske nye 
arenaer for nye bekjentskaper. Gjennom å motarbeide ensomhet, mobilisere det private 
sosiale nettverket har vi tro på at det igjen vil forebygge rus og utkastelse.  

 

De som har en bakgrunn fra rus og/eller kriminalitet trenger et varig hjem, og flere 
ønsker å etter hvert og kunne eie sin egen bolig. Vi vil derfor gjennom prosjekt Bo for 
livet, Huset, se på hvordan vi kan muliggjøre at deltakerne i prosjektet får en varig 
bolig gjennom det private boligmarkedet, blant annet se på muligheter for kjøp av 
egen bolig etter privatleid bolig gjennom bruk av Husbankens støtteordninger som 
startlån, bostøtte og boligtilskudd. I tillegg vil vi vektlegge og utvide fokuset på deltaker/ 
brukermedvirkning, frivillighet og et godt system for samarbeid mellom Kirkens 
Sosialtjeneste, Tromsø kommunen, Kriminalomsorgen og Rusbehandlingsinstitusjoner 
som en del av boligsosialt arbeid. Dette er temaer som ligger i Kirkens Sosialtjeneste sin 
nasjonale samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2012), som vi nå skaffer oss 
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kompetanse på i hele organisasjonen. I tillegg blir brukermedvirkning vektlagt som en 
viktig strategi i det boligsosiale arbeidet (A16) i Tromsø kommunes boligsosiale 
handlingsplan.(2009-2014) 

 

Vår hypotese som vi vil utforske i det nye prosjektet er: 

Hvordan kan sosialt nettverksarbeid motvirke bostedsløshet, kriminalitet og 
rusavhengighet hos vår målgruppe? 

 

 

8 Avslutning 
 

Vi har lykkes med å få våre deltakere i gode private boliger, med oppfølging som har 
vært individuelt tilrettelagt. Vi ser at vår styrke som frivillig organisasjon ligger i vår 
fleksibilitet med tanke på mulighet for å gi varierte og differensierte tilbud til våre 
deltakere. Vår styrke ligger også i relasjonen til deltakerne og vår posisjon opp mot det 
private utleiemarkedet. Prosjekt Gode Naboer har dessuten hatt en unik plassering ved 
Huset oppfølgingssenter, hvor deltakerne i prosjektet har fått mulighet til å bli kjent med 
andre i samme situasjon, til å delta i aktiviteter og sosiale sammenhenger. Alle våre fem 
deltakere som ble bosatt gjennom prosjektet har beholdt sin bolig, bortsett fra en som 
valgte å flytte sammen med sin partner. Vi har gjennom prosjektet blitt lagt merke til av 
samarbeidspartnere og øvrige organisasjoner, spesielt med tanke på vårt fokus ut mot 
det private boligmarkedet. Det ER mulig å få gode egnede boliger, med naboer som 
ønsker våre deltakere velkommen og som ønsker å bidra til positiv utvikling for 
mennesker i vanskelige livssituasjoner. Og vi har sett at det nytter for våre deltakere, å 
etablere seg i et vanlig bomiljø, i en vanlig leilighet, med vanlige leiekontrakter. Dette 
kombinert med oppfølging basert på våre kjerneverdier respekt, kompetanse, håp og 
dristighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


