
Prosjekt bostedsløse i Trondheim 2001-2004

Prosjektrapport

Trondheim kommune
Bolig- og byfornyelseskontoret



3

FORORD

Med bakgrunn i Stortingets behandling av Utjamningsmeldinga (St.meld. nr. 50 (1998-99) 
ble Prosjekt bostedsløse igangsatt som et samarbeidsprosjekt mellom daværende Sosial og 
helsedepartement, Kommunal og regionaldepartementet og Husbanken. 

Trondheim kommune har deltatt i prosjektet sammen med Oslo, Bergen, Stavanger, 
Kristiansand, Drammen, Tromsø, Frelsesarmeen i Oslo, Kirkens bymisjon i Oslo og Kirkens 
sosialtjeneste.

Hovedmålsetting for prosjektet har vært
• Utvikle metoder/modeller og tiltak for å bekjempe og forebygge bostedsløshet.  
• Gi mulighet for utprøving av lokale helhetlige løsninger 
• Skape grunnlag for og erfaringer for en nasjonal innsats / en nasjonal strategi 
• Erfarings og kunnskapsformidling

Denne prosjektrapporten er laget i forbindelse med avslutningen av prosjektet og omhandler de 
oppgavene det lokale prosjekt i Trondheim har satt fokus på i prosjektperioden 2001 – 2004.

Trondheim  24. januar 2005

Gunn Sølvi Nyeggen
Prosjektleder 

Lay-out og print: Grafiske tjenester, Trondheim kommune
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1. Oppsummering

Trondheim kommune har deltatt i Prosjekt bostedsløse siden mai 2001. Vi har i vårt prosjekt 
satt fokus på personer som har rusproblem, og som har behov for bolig og oppfølging. Selv om 
Trondheim kommune i flere år har jobbet aktivt i forhold til målgruppa mangler vi differensierte 
bo- og oppfølgingstilbud, og dette er derfor bakgrunnen for fokus mot denne gruppa.

Prosjektet er underlagt Bolig- og byfornyelseskontoret, som er organisert under 
byutviklingsområdet i kommunen. Prosjektet har vært organisert med styringsgruppe og  
prosjektgruppe. For hvert delprosjekt har det vært etablert ulike arbeidsgrupper. I alt 20 
arbeidsgrupper har vært i arbeid.

Som grunnlag for arbeidet i prosjektet ble det i 2002 foretatt en kartlegging av prosjektets 
målgruppe. Denne viste et antall på 175 personer; 136 menn og 39 kvinner, i alderen 18 til 69 år 
med svært ulikt behov for hjelp og støtte. Det ble også foretatt en kvalitativ brukerundersøkelse 
hvor 12 personer ble intervjuet. Undersøkelsen sier noe om disse personenes personlige behov 
og ønsker. I tilegg har prosjektet satt fokus på de botiltak som eksisterte før prosjektet startet. 
Det er foretatt en evaluering av de eksiterende tiltakene med målsetting å få oversikt over hva 
som fungerer godt og hvilke svakheter finnes. Konklusjonen er at de fleste av målgruppa blir 
fanget opp av dagens tilbud, men at tilbudet er dårligst for de som ruser seg aktivt og de som 
ikke er behandlingsmotivert, og som følge av dette har problemer i sin bosituasjon. Alle tre 
undersøkelsene har gitt nyttig informasjon for det videre arbeidet i prosjektet.  

Gjennom kommunens deltakelse i prosjektet er det gitt rom for å prøve ut alternative bolig- 
og oppfølgingstilbud. Dette har styrket vår viten om viktigheten av å tilby et tilpasset tilbud ut 
fra  individuelle behov. Det er i prosjektperioden etablert seks botiltak, tre kommunale og tre i 
samarbeid med ideelle og private stiftelser.

De kommunale botiltakene er:
• Klokker Lassens gt 2 - et botiltak for fem personer, i hovedsak menn i alderen fra 30 år og 

oppover. Egen personalbase er tilknyttet huset.
• Småhusprosjektet - som er et tilbud for de som ikke greier å nyttiggjøre seg andre tilbud på 

bakgrunn av sitt rusproblem, adferd og kriminalitet. Fem hus er underlagt småhusprosjektet 
samt to hus er etablert i tillegg.

• Gamle Oslo vei 91 og 93 - et botiltak for kvinner i alle aldre. Botiltaket består av en  
femmannsbolig med egen personalbase og rekkehus med tre leiligheter. Tiltaket  oppstartes 
februar 2005.

Samarbeidsprosjekt med ideelle og private stiftelser er:
• Kongens gt 92 - et tilbud for ungdom i alderen 18 til 25 år med et aktivt rusproblem. Botiltaket 

har fem leiligheter og egen personalbase.
• Hørløcks vei 68 - et botiltak for personer i alderen 18 til 35 år som har gjennomgått 

behandling for sitt rusproblem eller har lagt rusen bak seg. Botiltaket består av åtte leiligheter 
og har personal/fellesareal i tillegg.

• Åsvangveien 2a - et botiltak for personer i alderen 25 til 40 år som har kommer ut fra  soning 
i fengsel og som er motivert for leve rusfritt. Botiltaket har seks leiligheter og har personal/
fellesareal i tillegg. Tiltaket oppstartes våren 2005.
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Samlet er det gitt tilbud til 31 personer i de botiltakene som er etablert i prosjektperioden. 
Fra nyåret 2005 er det 14 nye personer som vil få et tilbud. I tillegg er 34 personer gitt hjelp til 
å komme seg videre fra kommunens natt -/krisetilbud og inn i andre egnede tilbud. Samtidig er  
mange innenfor målgruppa tilbudt ordinær kommunal utleiebolig med egne oppfølgingsavtaler. 
Per november 2004 bodde det 150 personer med slikt tilbud.

I arbeidet med bostedsløse møter vi ulike utfordringer. Spesielt kan nevnes naboenes sterke 
protester mot etablering av botilbud for målgruppa, noe som gjorde det nødvendig å diskutere 
ulike prinsipper i arbeidet med bostedsløse. Det ble laget en politisk sak, ”Drøftinger av en del 
prinsipper i arbeidet med bostedsløse” som belyser de ulike botilbudene som er aktuelle for 
målgruppa og hva som må til for å kunne få disse i gang. Dette berører tomtevalg, tjenestetilbudet, 
dagtilbud, vurdering av dagens institusjonsbruk, naboskapsarbeid og samarbeid med politi og 
andre aktuelle samarbeidspartnere.

Parallelt med denne saken ble det laget en informasjonsstrategi til bruk ved etablering av 
kommunale boliger. Strategien klargjør hvem som gir informasjon, hva det skal informeres om, 
til hvem og på hvilket tidspunkt. Som en videreføring av informasjonsstrategien ble prosjektet 
”Kommunale boliger og gode naboer” igangsatt. Målet er å lage ei metodehåndbok til bruk for alle 
som er involvert i kommunale boligtiltak fra planleggingsfasen til driftsfasen. Arbeidet forvents å 
være ferdig våren 2005. 

Videre ble samarbeidet med politiet formalisert og det ble blant annet utarbeidet retningslinjer 
for samarbeidet vedrørende botiltak for personer med rusproblemer.  

Andre utfordringer som prosjektet har stått overfor er problemstillinger knyttet til juridiske 
forhold rundt botilbudene. I flere år har de ansatte i de ulike botiltakene og i administrasjonen 
opplevd en usikkerhet rundt  håndheving av regler og avtaler. Dette gjorde det nødvendig å sette i 
gang en utredning av de rettslige forhold rundt de tilbudene vi hadde etablert fra før for å sikre at 
regelverk og håndheving ikke er i strid med relevant lovgivning. Resultatet fra utredninga har økt 
kunnskapen om rettighetene til beboerne, samt satt i gang diskusjon rundt hvilke tilbud de enkelte 
har behov for og samtidig se dette i sammenheng med lovhjemling av dagens tilbud.

 Rapporten som er laget har vekt interesse i de andre kommunene og er distribuert til alle 
deltakerkommunene, og andre interesserte samt er lagt ut på prosjektets hjemmeside.      

Kommunens strategi i arbeidet med målgruppa er forankret i ulike planer og saker.
Saken ”Drøftinger av en del prinsipper i arbeidet med bostedsløse” omhandler de viktigste 
problemstillingene, og danner sammen med kommunens  Psykiatriplan 2002-2006, 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2003-2006 og Boligprogram 2005-2008 grunnlaget for 
kommunens strategi i arbeidet med bostedsløse med rusproblem.

Prosjektet ønsket fokus på psykiatriens rolle i arbeidet med målgruppa. I forbindelse med 
oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og St.Olavs Hospital ved psykisk 
helsevern ble det opprettet tre kliniske samarbeidsutvalg, hvor ett utvalg for Prosjekt bostedsløse. 
Utvalget har utarbeidet retningslinjer for et tettere samarbeid mellom andrelinjetjenesten og et av 
kommunens botiltak. Dette er et samarbeid som foreslås videreutviklet og styrket til å gjelde alle 
botiltak for personer med rusproblem.

I tillegg til de oppgaver prosjektet har hatt ansvaret for har kommunen arbeidet parallelt på 
andre områder som berører målgruppa. Dugnaden ”Sammen mot rus” ble satt i gang i 2001 med 
bakgrunn i flere overdose tilfeller. Den har satt fokus på ulike sider av rusmiddelproblemene i 
byen og på mangler i støtteapparatet. I arbeidet har det vært spesielt fokus på helsetilbudet for 
målgruppa, kriseplasser, samarbeid med foreldre, forebyggende arbeid og tiltak spesielt rettet 
mot de tyngste brukerne.

Samlet sett har kommunen høstet gode erfaringer av arbeidet og det vil fortsatt være fokus 
på dette arbeidet i tida framover.
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2. Prosjektets organisering

Trondheim kommune har vært igjennom en omorganisering i løpet av prosjektperioden. 
Nedenfor omtales de ulike enhetene med dagens navn. 

2.1 Prosjektansvarlig
Prosjekt bostedsløse i Trondheim har vært underlagt Bolig- og byfornyelseskontoret, 

byutviklingsområdet i Trondheim kommune. Prosjektansvarlig var kommunaldirektør Magnus 
Heide Westerberg med delegert ansvar til boligsjef Anne Aaker. Prosjektlederstilling ble utlyst 
eksternt og prosjektet startet opp 1. mai 2001.

2.2 Styringsgruppe
Styringsgruppe ble etablert og første styringsgruppemøte ble avholdt 9. juli 2001. Det er i 

prosjektperioden avholdt 22 møter.
Styringsgruppa har bestått av
Berit Johanne Hoaas  Bolig- og byfornyelseskontoret seksjonsleder, leder for 

styringsgruppa 01.07.2001-31.12.2001
Anne Aaker Bolig- og byfornyelseskontoret boligsjef, leder for styringsgruppa 

fra 01.01.2002-31.01.2005.
Eirik Roos  Helse og velferd rådmannens fagstab, rådgiver
Harald Solbu  Helse og velferd rådmannens fagstab, rådgiver
Brita Witzø Helse og velferd oppfølging Østbyen, enhetsleder, deltatt i 

tidsrommet 01.12.2001 – 31.12.2003
Tor Åm Helse og velferd, kommunaldirektør, deltatt i tidsrommet 

01.01.2004-.31.01.2005
Per Ove Jenssen Husbanken avdelingsdirektør 
Britt Tove Welde Husbanken, direktør, har deltatt på enkelte møter.

2.3 Prosjektledere
I tidsrommet 01.05.2001 - 31. 10. 2001: Arnfinn Brechan
I tidsrommet 01.11.2001 – 31. 01.2005: Gunn Sølvi Nyeggen  
Prosjektleder har fungert som sekretær for styringsgruppa, og har i tillegg vært leder for 

prosjektgruppa og flere arbeidsgrupper.

2.4 Mandatet for prosjektet
1.  Synliggjøring av målgruppa i kommunalt planarbeid.
2.  Utvikling av samarbeidet for boligtiltak innenfor hjelpeapparatet; kommunale etater, frivillige 

organisasjoner og privat instanser - forståelse, roller og ansvar.
3.  Evaluering og utvikling av eksisterende boligtiltak rettet mot målgruppa, og utvikling av nye 

boligtiltak.
4.  Utvikling av en etter- og videreutdanning i samarbeid med høgskolesystemet - danne et 

kunnskapsgrunnlag. 
Siste punkt i mandatet har Berit Johanne Hoaas ved Bolig- og byfornyelseskontoret hatt ansvaret 
for i samarbeid med den sentrale prosjektledelsen.
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2.5. Prosjektgruppe
Prosjektgruppa har hatt følgende sammensetning:

Gunn Sølvi Nyeggen Bolig- og byfornyelseskontoret, prosjektleder for Prosjekt 
bostedsløse

Torbjørg Sandberg Helse og velferd oppfølging, Midtbyen
Britt Unni Foss Helse og velferd forvaltning, Lerkendal
Jan Roar Alstad Valøya hybelhus/Helse og velferd oppfølging, Østbyen
Lillian Moe Barne - og familietjenesten/ Ungdomsbasen 

Prosjektgruppe ble etablert desember 2001 og fungerte fram til januar 2004. Prosjektgruppa 
ble avsluttet da ulike arbeidsgrupper, som ble etablert i forbindelse med ulike delprosjekt, 
ivaretok prosjektets framdrift.  Flere av prosjektgruppas medlemmer deltok også i de ulike 
arbeidsgruppene. Prosjektgruppa utredet mandatets punkt 1, 2 og 3, og har blant annet hatt 
ansvaret for utarbeidelse av prosjektplanen for tidsrommet 01.01.2002 - 01.06.2003. 

2.6 Arbeidsgrupper opprettet i forbindelse med planlegging av innholdet i 
de ulike botiltakene

Med bakgrunn i prosjektets målsetting og de rammer som prosjektet har ble det for alle 
boligprosjekt etablert arbeidsgrupper med mandat å planlegge botiltakets innhold. Det er for alle 
tiltakene utarbeidet en beskrivelse som inneholder målgruppe, målsetting, innholdet i botiltaket, 
valg av boligmodell, metode for tjenesteyting og modellutvikling. For noen arbeidsgrupper har 
mandatet i tillegg inneholdt utredning av andre forhold som har vært viktig for det konkrete 
botiltaket. 

2.6.1 Kommunale botiltak
For de kommunale botiltakene besto arbeidsgruppene i hovedsak av representanter fra Helse 

og velferd både fra forvaltning og oppfølging hvor også representanter fra ulike eksisterende 
botiltak var sentrale samt prosjektleder. I tillegg ble representanter som var spesielt viktig for 
de spesielle botiltakene invitert til å delta i arbeidsgruppene. I planlegginga av Klokker Lassen 
gjaldt dette  representanter fra Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse og St.Olavs Hospital psykisk 
helsevern. For Gamle Oslo vei var det Barne- og familietjenesten ved Midtbyen helsestasjon og 
Ungdomsbasen. For småhusprosjektet var det Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. 

De kommunale botiltakene er Klokker Lassens gt 2, småhusprosjektet og Gamle Oslo vei 91b.
Klokker Lassens gt er et botiltak for menn innenfor prosjektets målgruppe i alderen 30 år og 

oppover. I tilegg til hovedmandatet hadde arbeidsgruppa ansvaret for å utarbeide innholdet for to 
fagutviklerstillinger tilknyttet botiltaket samt ansvaret for å foreslå tiltak for trekke inn psykiatrien 
ved andrelinjetjenesten i arbeidet med beboerne.

Småhusprosjektet er et spesielt tilrettelagt tilbud for personer som har problemer med 
å innordne seg de ordinære tilbudene på grunn av sitt rusproblem, adferd og kriminalitet. 
Arbeidsgruppa hadde spesielt fokus på alternativ oppfølgingsmodell.

Gamle Oslo vei 91 er et botilbud for kvinner. Arbeidsgruppa hadde et spesielt fokus på 
hvordan kunne gi kvinner et tilbud som tilfredstiller deres spesielle behov for blant annet skjerming 
og beskyttelse. Arbeidsgruppas mandat var også å vurdere felles ressursbruk og kompetanse 
med et eksisterende botiltak for kvinner.

2.6.2 Samarbeidsprosjekt med ideelle og  private stiftelser
For botiltakene som er samarbeidsprosjekt med ideelle og private stiftelser besto 

arbeidsgruppene i hovedsak av representanter fra de ideelle og private stiftelsene, Helse 
og velferd både fra forvaltning og oppfølging hvor også representanter fra ulike eksisterende 
botiltak var sentrale samt prosjektleder. Også her har man knyttet til seg representanter som var 
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spesielt viktig for de spesielle botiltakene. Dette gjaldt spesielt for Hørløcks vei hvor Kvamsgrind 
kollektivet, Stavne Gård og Nidaros klinikken var representert. Disse var viktige representanter 
ut fra botiltakets målgruppe. I planleggingen av botiltaket i Hørløcks vei 68 startet kommunen 
et forprosjekt for å utrede vårt ønske om samarbeid med Kirkens sosialtjeneste med de nevnte 
deltakerne. Etter tilslutting fra styringsgruppa for Prosjekt bostedsløse ble arbeidsgruppa utvidet 
med en representant fra Kirkens sosialtjeneste.

Samarbeidsprosjektene med ideelle og private stiftelser er botiltakene Kongens gt som 
eies av Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse, Hørløcks vei som eies av Kirkens sosialtjeneste og 
Åsvangveien som eies av Kirkens bymisjon.

Kongens gt er et tilbud for ungdom i alderen 18-25 år med et aktivt rusproblem. I tillegg til 
hovedmandatet ble det laget retningslinjer for arbeidet for en fagansvarlig som hadde et spesielt  
ansvar for å utvikle det metodiske innholdet i botiltaket. Arbeidsgruppa fikk også i oppdrag å se 
ressursene til tjenester i sammenheng med bemanningen ved Sentrum kontaktsenter/Kong Carl 
Johans Arbeidsstiftelse, og vurdere utnyttelse av ressursene.

Hørløcks vei er et tilbud for personer i alderen 18-35 år som har lagt rusproblemet sitt bak 
seg.

Åsvangveien er et tilbud for personer etter endt soning i alderen 25 - 40 år. I planlegginga var 
det Kirkens bymisjons tanker som lå til grunn for spesifisering av botiltakets innhold.

2.7 Arbeidsgrupper opprettet i forbindelse med fysisk planlegging av de 
ulike botiltakene

Når det gjelder den fysiske planleggingen ble det også etablert arbeidsgrupper. I tillegg til fysisk 
planlegging hadde arbeidsgruppene ansvaret for å utrede finansiering av boligprosjektet.

2.7.1 Kommunale botiltak
For de kommunale botiltakene besto arbeidsgruppene i hovedsak av Trondheim eiendom 

med ekstern arkitekt eller konsulent, planseksjonen ved Bolig- og byfornyelseskontoret og 
prosjektleder. I planlegginga av Klokker Lassen og Slupplund deltok også Helse og velferd 
forvaltning og oppfølging. 

2.7.2 Samarbeidsprosjekt med ideelle og  private stiftelser
De ideelle og private stiftelsene har selv hatt ansvaret for den fysisk planlegginga av 

samarbeidsprosjektene. I planleggingen av Kongens gt bisto Bolig- og byfornyelseskontoret 
med arkitekthjelp og forslag til omgjøring av huset. I tillegg har kontoret bistått i kontakten med 
Husbanken og ved husleieberegning.

2.8 Andre arbeidsgrupper

2.8.1 Kartlegging av prosjektets målgruppa
Det er foretatt en kartlegging av prosjektets målgruppa samt av ungdom mellom 16 og 23 år med 

ulik problematikk og gruppen funksjonshemmede. Formålet var å skaffe kunnskap om bolig- og 
tjenestebehovet hos målgruppene. I tillegg å prøve ut metoder for fremtidig datafangst vedrørende 
husholdninger som er aktuelle mottakere av boligvirkemidler og tjenester i kommunal regi. Bolig- 
og byfornyelseskontoret hadde ansvaret for undersøkelsen. I forarbeidet før undersøkelsen ble 
det nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av flere ansatte ved Bolig- og byfornyelseskontoret og 
Helse og velferd. Helse og velferd registrerte aktuelle brukere.

2.8.2 Kvalitativ brukerundersøkelsen
Det er foretatt en kvalitativ brukerundersøkelse hvor 12 personer i målgruppa er intervjuet. 

Hensikten var å få en dypere innsikt i deres situasjon, få rede på hvilke erfaringer de har som 
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tjenestemottaker, hvilke tjenester og boligformer/typer de selv ønsker og som kan  bidra til stabile 
boforhold. I forbindelse med denne undersøkelsen ble det opprettet ei arbeidsgruppe bestående 
av Helse og velferd oppfølging, Stavne Gård Kf, kommunens Utviklingstjeneste og prosjektleder. 
Arbeidsgruppa utarbeidet intervjuguide og hadde ansvaret for etterarbeidet av resultatet fra 
undersøkelsen.

2.8.3 Evaluering av eksisterende botiltak
Alle eksisterende botiltak for personer med rusproblem er blitt evaluert. Evalueringa ble utført 

av SINTEF Teknologiledelse, IFIM. Det ble opprettet ei styringsgruppe bestående av Kong 
Carl Johans Arbeidsstiftelse, Helse og velferd oppfølging, Bolig- og byfornyelseskontoret og 
prosjektleder. Styringsgruppa hadde ansvaret for bestilling og oppfølgingen av denne.

2.8.4 Juridisk utredningsarbeid
På grunn av usikkerhet rundt håndheving av regler og avtaler som blir benyttet i de ulike 

botiltakene var det nødvendig å sette i gang en utredning av de rettslige forhold for å sikre at 
regelverk og håndheving ikke er i strid med relevant lovgivning. I forbindelse med det juridisk 
utredningsarbeid ble det opprettet ei arbeidsgruppe bestående av Trondheim eiendom, 
kommuneadvokaten, Helse og velferd ved rådmannens fagstab og prosjektleder. 

Gruppas mandat var å beskrive lovverk og regler som regulerer dagens botilbud, samt utrede 
hvilke konsekvenser dagens praksis har for botilbudet, særlig i relasjon til beboers og kommunens 
rettigheter, jf relevante lovverk.

2.8.5  Etterabeid i forbindelse med saken ”Drøftinger av en del prinsipper i 
arbeidet med bostedsløse”

I forbindelse med etterarbeidet med saken ”Drøftinger av en del prinsipper i arbeidet med 
bostedsløse” som er utdypet i pkt 3.4.1 ble det etablert ei styringsgruppe og tre arbeidsgrupper. 
Styringsgruppa besto av fem representanter fra Helse og velferd ( fra oppfølging, forvaltning og 
rådmannens fagstab) og en representant fra Bolig- og byfornyelseskontret ved prosjektleder. De 
tre arbeidsgruppene har bestått av representanter fra Helse og velferd (rådmannens fagstab, 
oppfølging/hybelhus og forvaltning), Rusbehandling - Helse Midt – Norge, Frelsesarmeen, 
Kirkens bymisjon, Kong Carl Johans arbeidsstiftelse og Bolig- og byfornyelseskontoret ved 
prosjektleder.

Mandatet var å gjennomgå oppfølgingstjenestene til brukergruppa, både den kommunale 
tjenesten og der kommunene har samarbeid med private drivere for å sikre tydeligere tjenester, 
mer individuelt tilpassa tjenester, og for å utnytte ressursene på best mulig måte. Vurdere 
etablering av ambulante team og samarbeid med vaktselskap. Videre en vurdering av opprettelse 
av et større botiltak og flere institusjonsplasser for målgruppa, samt vurdere om noen av dagens 
botiltak er mer egnet som institusjoner. I tillegg foreslå ny organisering av kommunens natt- og 
krisetilbud for å unngå for tett link mellom krisetilbudene og faste botiltak

2.8.6 Informasjonsstrategi
Med bakgrunn i naboprotester i forbindelse med etablering av de ulike botiltakene ble det 

laget en informasjonsstrategi. Ei arbeidsgruppe med tre representanter bestående av en fra 
Helse og velferd (rådmannens fagstab) og to fra Bolig- og byfornyelseskontoret (boligplanlegger 
og prosjektleder) ble etablert. Mandatet var å lage kommunens informasjonsstrategi som skal 
være retningsgivende for kommunens ansatte og klargjøre ansvarsfordelingen mellom de ulike 
kommunale enheter med hensyn til hvem som gir informasjon, hvilken informasjon som skal gis 
på hvilket tidspunkt og til hvem.  

2.8.7 Prosjektet ”Kommunale boliger og gode naboer”
Som en videreføring av informasjonsstrategien ble prosjektet ”Kommunale boliger og gode 
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naboer” satt i gang. Ei arbeidsgruppe bestående av Bolig- og byfornyelseskontoret, Helse og
velferd samt ekstern konsulent ble etablert. Arbeidsgruppas mandat er å lage ei metodehåndbok 

for utvikling av godt naboskap i tilknytning til kommunale boliger og er beregnet for alle som er 
involvert i kommunale boligtiltak fra planleggingsfasen til driftsfasen. Arbeidet forvents å være 
ferdig våren 2005.

2.8.8 Retningslinjer for samarbeid mellom politiet og Trondheim kommune 
vedrørende botilbud for personer med rusproblemer

Trondheim kommune har et tett samarbeid med politiet. Det er blant annet laget retningslinjer for 
samarbeidet vedrørende planlegging av nye botilbud for målgruppa og samarbeid om etablerte 
botilbud, samt samarbeid om informasjon til naboer og andre om botilbudene.

Ei arbeidsgruppe bestående av Sentrum politistasjon i Trondheim, Helse og velferd 
(rådmannens fagstab) og Bolig- og byfornyelseskontoret (boligsjef og prosjektleder) ble etablert 
for å utarbeide retningslinjer for samarbeid mellom Sentrum politistasjon og Trondheim kommune 
vedrørende botilbud for personer med rusproblemer.

2.8.9 Klinisk samarbeidsutvalg
I forbindelse med oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og St. 

Olavs Hospital psykisk helsevern ble det opprettet tre kliniske samarbeidsutvalg, hvor et utvalg 
for  Prosjekt bostedsløse. Utvalget ble oppnevnt av ledelsen ved St.Olavs Hospital, psykisk 
helsevern og Trondheim kommune. Fra Trondheim kommune deltar representanter fra Helse og 
velferdstjenesten og Bolig- og byfornyelseskontoret ved prosjektleder. St.Olavs Hospital psykisk 
helsevern er representert ved Østmarka sykehus og Leistad distriktspsykiatrisk senter. Gruppa 
er fortsatt i funksjon.

Samarbeidsutvalget har utarbeidet samarbeidsrutiner mellom første - og andrelinjen 
vedrørende tjenester til beboere i et av botiltakene som er etablert under Prosjekt bostedsløse. 
I tillegg har gruppa vurdert behovet for gjensidig veiledning og samhandling i forhold til 
ansvarsavklaring opp mot målgruppa. 

2.8.10 Arbeid med brukere som benytter kommunens natt-/krisetilbud
I forbindelse med Trondheim kommunes søknad om midler til styrking av oppfølingsarbeidet med 

målgruppa ble det igangsatt et arbeid med brukere av kommunens natt-/krisetilbud. I forbindelse 
med dette arbeidet ble det nedsatt ei styringsgruppe bestående av Helse og velferd, Bolig- og 
byfornyelseskontoret ved prosjektleder og Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse for oppfølging av 
satsingen rundt arbeidet med brukere av kommunens natt - /krisetilbud. Formålet er å få brukere 
av kommunens natt -/krisetilbud videre til andre botilbud. Det er ansatt to prosjektmedarbeider 
med mandat å velge ut brukere som får ekstra oppfølging ut ifra brukerens ønske om å få egen 
bolig. Arbeide med motivering, gi praktisk bistand ved flytting og oppfølging i lang tid  etter at  
brukerne har etablert  seg i egen bolig. I tillegg skal det foreslås rutiner og tiltak som kan bidra til 
å forebygge bostedsløshet. Dette arbeidet vil fortsette i første omgang ut 2005.

2.8.11 Utvikling av en etter- og videreutdanning i samarbeid med 
høgskolesystemet

En av målsettingene med det lokale prosjektet i Trondheim var utvikling av en etter – og 
videreutdanning i boligsosialt arbeid. Den sentrale prosjektledelsen svarte med å gjøre dette 
til en nasjonal satsing og tilbud om deltakelse gikk til Tromsø, Kristiansand, Stavanger, Oslo, 
Bergen, Drammen og Trondheim. Studiet ble utviklet og gjennomført ved IVEO, Høgskolen i 
Sør-Trøndelag. Høgskolen engasjerte Berit Johanne Hoaas, Bolig- og byfornyelseskontoret, 
Trondheim kommune, som ansvarlig for utarbeidelse av studieplanen og som faglig leder for 
gjennomføringen av utdanningen. Utarbeidelse av studieplanen foregikk i samarbeid med den 
sentrale prosjektledelsen.
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2.9 Erfaringer med arbeidsgruppene
Samarbeidet i de ulike arbeidsgruppene har fungert svært godt. Arbeidsgruppene som har 

planlagt de ulike botiltakene har i hovedsak avsluttet sitt arbeid når botiltakene var ferdig etablert. 
Det er kun arbeidsgruppa som planla botiltaket i Hørløcks vei 68 som har fortsatt som gruppe. 
Siden oppstart og første innflytting i juni 2003 har arbeidsgruppa hatt jevnlig møter med den 
ansatte husverten i botiltaket med statusmøter og diskutert aktuelle problemstillinger. Dette 
ble gjort da oppstarten av tiltaket gikk over svært lang tid på grunn av rehabilitering av huset. 
I tillegg fungerte arbeidsgruppa som samarbeid- og diskusjonspartnere til den ansatte i huset, 
som er alene og ikke tilknyttet noen personalgruppe. Arbeidsgruppa avsluttet denne funksjonen 
desember 2004.   

Alle botiltakene har hatt halvårlig statusmøter med prosjektleder. For Hørløcks vei og 
småhusprosjektet deltok også arbeidsgruppene som planla tiltakene på disse møtene.

2.10 Oppnevnelse av samspillspartnere
I tillegg til de nevnte arbeidsgruppene ble det oppnevnt samspillspartnere som var tenkt knyttet 

til prosjektet ved behov. Samspillspartnerne var Habiliteringstjenesten for voksne og Trondheim 
eiendom. Begge er blitt benyttet, men representant for Trondheim eiendom er i større grad blitt 
trukket med i enkelte delprosjekt.

 
2.11 Fremtidig organisering

De kommunale botiltakene som er etablert er en del av kommunens ordinære driftsoppgaver. 
I prosjektperioden har det vært et tett samarbeid mellom boligsida og sosial- og helsesida i 

kommunen ved Helse – og velferd og Bolig- og byfornyelseskontoret. Gjennom prosjektet er det 
åpnet for en bedre kjennskap til hverandres ansvarsområde. Dette bidrar til at man lettere ser 
nødvendigheten av å løse andre oppgaver i fellesskap. Som eksempel på dette er bomiljøprosjekt 
i fellesskap mellom Bolig- og byfornyelseskontoret og Helse og velferd. 

Under prosjektet har vi fått noen erfaringer, men fortsatt er det områder det må jobbes videre 
med og tiltak som må følges opp. Trondheim kommune har parallelt med Prosjekt bostedsløse 
arbeidet prosjektorganisert på andre områder som berører både målgruppa og andre sosial- , 
helse- og boligfaglige områder. Kommunen vil fortsatt ha fokus på målgruppa og dette feltet, og 
vil jobbe videre prosjektorganisert.

Det er i prosjektperioden knyttet samarbeid med ideelle og private stiftelser. Dette samarbeidet 
skal fortsette og organiseres ved rapportering og halvårlige møter mellom den enkelte stiftelse 
og kommunen ved Helse og velferd og Bolig- og byfornyelseskontoret. I tillegg har kommunen 
en praksis på at stiftelsene invitertes til kurs og annet som iverksettes for de ansatte som er 
involvert i arbeidet med målgruppa. På grunn av omorganisering i kommunen har to fora blitt 
organisert bort. Dette vil bli erstattet med et samarbeidsforum som er under etablering. Her skal 
det gis muligheter for erfaringsutveksling og diskusjoner rundt ulike problemstillinger tilknyttet 
målgruppa.   

2.12 Forankring i kommunen/organisasjonen

2.12.1 Administrativ forankring
Med styringsgruppas sammensetning med representanter fra høyeste ledernivå både innen 

Helse og velferdsområdet med kommunaldirektør og rådmannens fagstab samt boligsjef 
innen Byutviklingsområdet har prosjektet hatt den høyeste forankring innen administrasjonen i  
kommunen. 

2.12.2 Politisk forankring og politiske vedtak
Politikerne er blitt orientert om prosjektet via formannskapssaker. Det er fremmet to 
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orienteringssaker om prosjektet; i august 2001 og i oktober 2002. 
Saken ”Drøftinger av en del prinsipper i arbeidet med bostedsløse” ble fremmet for bystyret 

januar 2004. I saken belyses ulike botilbudene som er aktuelle for målgruppa og hva som må 
til for å kunne få disse i gang. Dette berører tomtevalg, tjenestetilbudet, dagtilbud, vurdering 
av dagens institusjonsbruk, naboskapsarbeid og samarbeid med politi og andre aktuelle 
samarbeidspartnere. Det ble vedtatt videre å utrede:
• oppfølgingstjenestene til brukergruppa, både den kommunale tjenesten og der kommunene 

har samarbeid med private drivere for å sikre tydeligere tjenester, mer individuelt tilpassa 
tjenester, og for å utnytte ressursene på best mulig måte 

• etablering av ambulante team og samarbeid med vaktselskap
• opprettelse av et større botiltak og flere institusjonsplasser for målgruppa
• om dagens botiltak er mer egnet som institusjoner
• ny organisering av kommunens natt- og krisetilbud for å unngå for tett link mellom 

krisetilbudene og faste botiltak

Ved behandling av saken i formannskapet ble det vedtatt umiddelbar igangsetting av 
boligprosjekt som var planlagt for målgruppa. Vedtaket var viktig for å få en fortgang i boligprosjekt 
som var blitt utsatt i påvente av behandling av denne saken.

Videre er det fremmet egen orienteringssak i formannskapet om småhusprosjektet i mai 2004. 
For alle kommunale boligprosjekt er selve byggesaken blitt fremmet for politisk behandling i 

formannskapet som bygningsråd, med tilslutning. 
Politikere er også blitt invitert til orienteringsmøte om prosjektet i kommunens rådhus oktober 

2002, og til visning av småhusprosjektet, mai 2004.



14 15

3. Prosjektets planer

3.1 Opprinnelig søknad
Søknad av 11.09.2000 om deltakelse i prosjektet og søknad om prosjektmidler datert 9.12.2000 

ble utarbeidet av Bolig- og byfornyelseskontoret i samarbeid med Helse og velferdstjenesten. 
Mandatet for prosjektet jf pkt 2.4 er laget med utgangspunkt i søknaden.  

 
3.2 Prosjektplan for tidsrommet 01.01.2002-01.06.2003

Prosjektplanen for tidsrommet 01.01.2001-01.06.2003 er fulgt, men med forsinkelser i dato 
for ferdigstillelse for flere tiltak. Botiltaket Slupplund som er nevnt i planen er ennå ikke avklart 
etablert. I tillegg til de tiltak og delprosjekt som er nevnt i prosjektplanen ble prosjektet utvidet med 
flere delprosjekt blant annet tre boligprosjekt i samarbeid med ideelle og private stiftelser. I tillegg 
arbeidet med informasjonsstrategi, politisamarbeid og klinisk samarbeidsutvalg.

3.3 Prosjektplan for tidsrommet 01.01.2004 – 31.12.2004
I forhold til planene er ferdigstillelse av botiltaket Gamle Oslo vei utsatt til februar 2005. Det 

samme gjelder botiltaket Åsvangveien som er et samarbeidsprosjekt med Kirkens Bymisjon. 
Videre arbeid med å gjøre kjent innholdet av den juridiske utredningen er forsinket, men i 

gang.

3.4 Utfordringer som prosjektet har stått overfor

3.4.1 Naboprotester.
Flere boligprosjekt er blitt møtt med store naboprotester. Dette gjelder spesielt Gamle Oslo vei 

og Åsvangveien. Protestene startet i forbindelse med en omreguleringssak fra næringsareal til 
boligareal for tomta Gamle Oslo vei høsten 2002. På det tidspunktet var det ikke tatt en endelig 
avgjørelse på å etablere et botiltak for bostedsløsprosjektets målgruppe. Naboprotestene førte 
til stor medieomtale, både i avis, radio og TV.  Naboprotestene møtte vi konkret ved å invitere 
til informasjonsmøter både med representanter fra naboer og større møter hvor hele nabolaget 
ble invitert. Kommunen var representert med alle parter som var involvert i slike saker. Det vil 
si Byggesakskontor og politi i tillegg til Helse og velferd og Bolig- og byfornyelseskontoret. 
Politiet har vært nyttig medspillere på nabomøtene. Ofte blir kriminalitet satt i sammenheng med 
målgruppa, og da politiet har god oversikt over byen på dette området kan naboenes spørsmål 
besvares med faktaopplysninger. Alle naboer har fått navn og telefonnummer på kontaktpersoner 
i kommunen. 

Naboene etterlyste kommunens strategi for etablering av boliger for spesielt vanskeligstilte 
grupper. Kommunens strategi var å ikke gi særskilt informasjon ut over ordinær nabovarsel. Det 
er i ettertid laget informasjonsstrategi som klargjør hvem som gir informasjon, hvilken informasjon 
som skal gis på hvilket tidspunkt og til hvem. 

Parallelt ble det utarbeidet en sak ” Drøftinger av en del prinsipper i arbeidet med bostedsløse” 
hvor vi belyser de ulike botilbudene som er aktuelle for målgruppa og hva som må til for å kunne  
få disse i gang. Det vises til pkt 2.12.2. 

I tillegg ble det utarbeidet retningslinjer for samarbeidet med politiet vedrørende botiltak for 
personer med rusproblem. Retningslinjene gjelder samarbeid vedrørende planlegging av nye 
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botilbud for målgruppa og samarbeid om etablerte botilbud, samt samarbeid om informasjon til 
naboer og andre om botilbudene.

3.4.2 Planleggingstid/gjennomføring.
Naboprotestene fikk konsekvenser for deler av bostedsløsprosjektet. Arbeidet  med 

prinsippsaken tok nesten ett år, med blant annet  høringsrunde. Planlegging av botiltak gikk 
som vanlig, men igangsetting av bygging av boliger ble utsatt i påvente av behandling av saken 
” Drøftinger av en del prinsipper i arbeidet med bostedsløse” som ble behandlet i bystyret januar 
2004. Bygging av småhus ble blant annet utsatt i et år.  

Generelt har planlegging av botiltakene tatt tid, både når det gjelder planlegging av 
innhold og selve byggesakene. Dette gjelder både for de kommunale boligprosjektene og 
samarbeidsprosjektene med ideelle og private stiftelser. 

3.4.3 Midler til tjenester
Ved etablering av de ulike botiltakene har det vært en utfordring å skaffe midler til tjenesteyting. 

Tiltaksmidler gjennom bostedsløsprosjektet er benyttet samt psykiatrimidler. I tillegg ytes det 
midler fra kommunens budsjett. Innenfor et allerede trangt kommunebudsjett er dette alltid 
vanskelig, men man har greid å skaffe til veie midler slik at alle botiltakene har startet opp til 
planlagt tid.

 
3.4.4 Samarbeid med ideelle og private stiftelser

Det er fra statlig hold lagt vekt på samarbeid med ideelle og private stiftelser. Trondheim 
kommune hadde fra før et nært samarbeid med Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse i forhold til 
botilbud for målgruppa. Kirkens Bymisjon og Kirkens sosialtjeneste er nye aktører på boligsida. 
Samarbeidet krever deltakelse fra kommunen på flere områder. Det gjelder i planleggingsfasen,   
ved utarbeidelse og inngåelse av tilskuddsavtaler og driftsavtaler samt i driftsfasen. Når det 
gjelder utarbeidelse av de ulike avtalene krever dette arbeidet mye tid, og spesielt har dette vært i 
forhold til husleieberegning og avklaring i forhold til driftstilskuddet. Flere kommunale enheter har 
prioritert dette arbeidet og lagt til rette for at de ideelle og private stiftelsene har fått muligheten 
for å etablere seg. For kommunen har det som nevnt vært en utfordring å skaffe midler til 
tjenester. Kommunen drar nytte av stordriftsfordeler og kostnadene blir mindre sammenlignet 
med kostnaden til private botiltak, hvor også kommunen må bidra med midler til administrasjon 
og andre driftskostnader i tillegg til tjenesteyting. 

3.4.5 Valg av tomter
Ved  planlegging av ulike kommunale botiltak har det vært en utfordring å skaffe egnede tomter 

til formålet. Denne utfordringen er belyst i saken ” Drøftinger av en del prinsipper i arbeidet 
med bostedsløse” hvor det er gitt åpning for å vurdere bruk av areal som i kommuneplanens 
arealdel er satt av til grønnstruktur eller annen  virksomhetsområde. Kjøp av areal til etablering av 
kommunale botilbud for målgruppa skal også vurderes. Ved etablering av småhusprosjektet ble 
det tatt i bruk tomter som benyttes til næringsformål.
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4. Prosjektets tiltak

4.1 Botiltakene
Det er i prosjektet satset på differensierte botiltak med utgangspunkt i målgruppas ulike 

problematikk og behov. Behovet for differensierte tilbud er kommet fram gjennom mange års 
arbeid med målgruppa. Dette var bakgrunnen for et politisk vedtak juni 1999 (Boligprogrammet) 
om etablering av et hus per år med 6-8 boenheter for målgruppa.  

  
For alle boligprosjekt er det laget egne beskrivelser som er utarbeidet av de ulike arbeidsgruppene 

som ble nedsatt. For kommunale boligprosjekt utformet Bolig - og byfornyelseskontoret konkrete 
bestillinger for valg av tomt, boligtyper og antall boliger. 

Fram til 01.01.2005 hadde Bolig- og byfornyelseskontoret det administrative ansvaret for 
inntaket i alle botiltakene som er etablert under prosjektet, og det ble søkt om bolig på samme 
måte som ordinær  kommunal bolig. Ved behandling av søknadene følges kriteriene for tildeling 
av kommunale boliger. Søknadene ble vurdert i et byomfattende inntaksteam for kommunens 
tilbud for personer med rusproblemer. Inntaksteamet innstilte og endelig vedtak ble fattet av 
Bolig-og byfornyelseskontoret. Representanter fra de ideelle og private stiftelsene deltok ved 
inntaket til samarbeidsprosjektene. 

Fra 1.januar 2005 har Helse og velferd forvaltning ansvaret for søknadsbehandlingen og 
nytt inntaksteam med representanter fra Helse og velferd forvaltning/ oppfølging og Bolig- 
og byfornyelseskontoret tildeler. Bolig- og byfornyelseskontoret har fortsatt ansvaret for 
kontraktsskriving for de kommunale botiltakene som er hjemlet etter husleieloven.
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4.1.1 Botiltaket Klokker Lassens gt 2 

Klokker Lassen er et kommunalt botiltak som ble innflyttet september 2002. Det ble opprettet  
tre  bokollektiv med til sammen sju hybler. Boligtiltaket er rettet mot de aller vanskeligst stilte menn 
innenfor målgruppa for Prosjekt bostedsløse, i alderen 30 år og oppover. 
Dette er personer som har hatt mange bolig- og behandlingstilbud, og 
hvor flere tilbud ikke har vært tilfredsstillende ut fra behovet. De fleste har 
tidligere mistet sitt botilbud med bakgrunn i brudd på husordensreglene.

Målsettingen med tilbudet er å gi en stabil og trygg bosituasjon. 
Det gis muligheter for å bo så  lenge man ønsker. Botiltaket ligger i en 
firemannsbolig i Sentrum distrikt.

Botiltaket er hjemlet etter husleieloven og det benyttes tidsbestemte 
leiekontrakter. Boligene klausuleres etter husleielovens § 11.1 og 11.2.

Botiltaket har stasjonær bemanning. Ved oppstart hadde tiltaket en 
bemanningen på fem årsverk, hvor to av stillingene var ilagt ansvaret for 
fagutviklingen i tiltaket samt veiledningsansvaret  overfor de andre ansatte. 
Ett årsverk i ett år og ett årsverk i to år. I dag  har botiltaket tre årsverk,  
hvor alle ansatte har helse og sosialfaglig bakgrunn. De ansatte hadde 
gradvis oppstart i perioden juni 2002 til september 2002.

Tjenestetilbudet:
For alle beboere er det etablert ansvarsgrupper. Oppfølgingen av beboerne ytes av de ansatte i 

tiltaket. Oppfølgingsbehovet er svært varierende fra hjelp til matlaging, handling, hjelp til rengjøring 
av hybel, hjelp til personlig hygiene, grensesetting i forhold til utagerende adferd, økonomistyring 
og rydding i økonomien, medisinering, aktivisering og sysselsetting, nettverksarbeid, hjelp til 
kontakt mot andre offentlige kontorer som trygdkontor, lege og sosialtjeneste, og ikke minst være 
støttepersoner og en å snakke med. 

De ansatte yter også tjenester ved et annet kommunalt  hybelhus, Valøya hybelhus, ved 
behov. 

Finansiering av tjenestene:
Tiltaksmidler fra bostedsløsprosjektet dekket de to fagutviklerstillingene samlet tilsvarende tre 

årsverk kr 1.187.000.-. Driftskostnader er per i dag kr 1.200.000.- , tre årsverk som dekkes opp via 
psykiatrimidler.

Det ble benyttet tiltaks-
midler fra bostedsløspro-
sjektet til møblering av 
personalbase/fellesrom 
felles kjøkken og stuer, og 
kjøleskap til alle hyblene, 
samlet kr 200.000.-. 

Finansiering av 
boligene:

Klokker Lassen er et 
kommunalt eid hus som 
er regulert til offentlig 
formål. Huset er vedtatt 
solgt sammen med annen 
kommunal bebyggelse i 
området. Det ble derfor 
kun foretatt en enkel oppussing som innebar rehabilitering av fire bad/wc, ombygging til hybler 
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og isolering mellom hyblene samt oppussing av felles kjøkken og stuer. I tillegg ble det satt opp 
gjerde rundt eiendommen. 

Samlet kostnad på rehabiliteringa var kr 910.000 som ble finansiert med 50% lån og 50% 
boligtilskudd.

Husleien er kr 2.667.- inkludert vask av fellesrom som kjøkken, bad og stue.

Erfaringer/bostabilitet:
Beboerne hadde ved innflytting ulik rusproblematikk, og besto i starten av en blanding av  

alkoholikere og narkomane. Denne blandingen førte til en del uro blant beboerne. Enkelte 
beboere hadde problemer med å sette grenser overfor besøkende, noe som førte til mye farting 
og mange overnattingsgjester, og igjen til at det oppsto konflikter med de andre beboerne. 

Bokollektivmodellen med delt kjøkken, bad 
og stue var heller ikke den best løsningen 
med denne beboersammensetningen. Selv 
om de fleste valgte hvem de ville bo sammen 
med var de ikke klar over hvilke problemer 
som ville oppstå ved å bo så tett innpå 
hverandre.  

Per i dag er det kun tre av de opprinnelige 
beboerne fortsatt boende. Fire er flyttet ut. 
To flyttet tilbake til  omsorgsinstitusjoner de 
tidligere hadde bodd på. To ønsket ikke å ta 
imot kommunens alternative botilbud. Samlet 
er det 9 personer som har fått tilbud i tiltaket 
fem av disse bor; to menn i ett bokollektiv, 
en mann i egen leilighet og ett samboerpar 
i egen leilighet..

Medieomtale og naboforhold:
Eiendommer er tidligere blitt benyttet 

til kommunale boliger, og ingen varsel til 
naboer om igangsetting av tiltaket ble gjort. I 
forbindelse med store naboprotester knyttet 
til et annet boligprosjekt tok journalist ved 
NRK-radio kontakt med naboer og spurte om 
de hadde fått informasjon fra kommunen om 
tiltaket. Etter dette mottok kommunen klage 
og det ble avholdt to informasjonsmøter 
i løpet av 2003; ett for representanter 
for naboene og ett større møte hvor alle 

naboene var invitert. Bolig - og byfornyelseskontoret og Helse og velferd hadde sammen ansvaret 
for møtene. Politiet deltok også på ett av møtene. Kommunen har ikke mottatt klager fra naboene 
etter disse møtene. 

Videreføring av botiltaket etter prosjektperioden:
Botiltaket videreføres etter prosjektperioden og er en del av kommunens ordinære driftsoppgaver. 

Huset vil bli solgt på grunn av reguleringsmessige forhold, og arbeid med erstatning av boligene 
er satt i gang. Det vil bli etablert et nytt hus med seks selvstengige boenheter og det er per i dag 
uklart om det skal være stasjonær tjeneste eller tjenester som ytes av et ambulerende team.
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4.1.2 Botiltaket Kongens gt 92

Botiltaket ble etablert juni 2003, og er et samarbeidsprosjekt mellom Kong Carl Johans 
Arbeidsstiftelse og Trondheim kommune. Det ligger midt i sentrum i et boområde, og består av 
fem små selvstendige boenheter.

 Boligtiltaket er rettet mot de aller vanskeligst stilte 
ungdommer, 18-25 år, innenfor målgruppen for Prosjekt 
bostedsløse. Dette er ungdommer med rus- og psykiske 
problemer. Kjennetegn ved gruppa er at de har store 
problemer med å forholde seg til ordinære husordensregler 
og de klarer ikke å sette grenser overfor besøkende, noe 
som lett medfører husbråk og tap av bolig. En del har også 
store vansker med å følge opp og forholde seg til avtaler.  
Konsekvensene blir lett at de ikke klarer å nyttiggjøre seg 
hjelpeapparatet og dets tilbud.

Hovedmålsettingen med tiltaket er å gi målgruppa et 
botilbud der forholdene legges til rette for at de skal kunne beholde boligen over tid.

Botiltaket er hjemlet etter husleieloven og det benyttes tidsbestemt leiekontrakter. Boligene 
klausuleres etter husleielovens § 11.2.

Det har siden oppstart vært tre årsverk knyttet til botiltaket. Opprinnelig var bemanningen 
tenkt fysisk plassert ved Sentrum kontaktsenter/Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. Med en aktiv 
ungdomsgruppe så man fort behovet for stasjonær bemanning i huset. Da en av leilighetene fikk 
vannskade og måtte fraflyttes ble denne i en mellomfase benyttet av personalet. Den er i ettertid 
ombygd til å romme både en liten hybel og personalareal. 

Tjenestetilbudet:
Beboerne har tilbud om oppfølging på de fleste livsområder. Det er beboeren selv som setter 

begrensninger, hva som ønskes og hva som er nødvendig og varierer fra person til person. Opp-
følgingen går på alt i fra 
tett samarbeid med hjel-
peapparatet til praktisk 
hjelp i leiligheten. Blant 
annet nettverksarbeid, 
økonomistyring og tilret-
telegge aktiviteter for 
og med beboerne som 
kinobesøk, handleturer, 
kafebesøk, grilling i bak-
gården, bilturer, fysisk 
aktivitet som styrketre-
ning og spaserturer mm. 
I tillegg legges det vekt 
på å være et medmen-
neske og en å snakke 
med. 

Finansiering av 
tjenestene:

Det er inngått driftsav-
tale mellom Kong Carl 
Johans Arbeidsstiftelse og Trondheim kommune. Botiltaket har en bemanning på tre årsverk. 
Tiltaksmidler for bostedsløsprosjektet er blitt benyttet til å finansiere ett årsverk i oppstarten. Per 
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i dag finansieres ett årsverk av psykiatrimidler 
og resten av midler fra kommunens ordinære 
budsjett.

Finansiering av boligene:
Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse er eier 

av huset. Kjøpesummen var kr 3.300.000. 
Inkludert rehabiliteringskostnader var de totale 
kostnadene på kr 4.400.000 som er finansiert 
gjennom Husbanken med utbedringslån kr 
1.750.000 og tilskudd på kr 2.650.000. 

Husleie i boligene er fra kr 2.800 til 3.900.

Erfaringer/bostabilitet:
Siden oppstarten har 9 personer hatt tilbud 

i botiltaket. Fire har flyttet ut. Utflytting har for 
en beboer vært på grunn av oppsigelse og 
ellers på grunn av tilbud om behandling eller 
annet botilbud gjennom Kong Carl Johans 
Arbeidsstiftelse. Per i dag har botiltaket fem 
beboere.

Medieomtale:
I forbindelse med medieomtalen rundt 

Prosjekt bostedsløse ønsket journalister å sette 
fokus på beboerne selv. Det var i den forbindelse 
en reportasje i Adressa med en av beboerne 
som på det tidspunktet var på vei til å flytte inn 
i botiltaket.

Naboforhold:
I oppstarten ble det arrangert et møtet mellom velforeninga i området 

og leder ved Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse, og det ble gitt informasjon 
om botiltaket. Huset ligger midt i ei husrekke og det er lett for naboene å 
kontakte både leder for KCJ og de ansatte. Per i dag er det en uformell 
kontakt mellom de ansatte og naboene.

Videreføring av botiltaket:
Botiltaket blir videreført og tjenestene dekkes opp av kommunens 

budsjett.
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4.1.3 Botiltaket  Hørløcks vei 86

Eiendommer Hørløcks vei 68 ligger fem km utenfor sentrum, og er tidligere blitt benyttet som 
ettervernsbolig innen barnevernet. Institusjonen ble nedlagt 
sommeren 2002. Kirkens sosialtjeneste kjøpte eiendommen, 
og Trondheim kommune inngikk et samarbeid med KS om et 
boligprosjekt rettet mot målgruppa for Prosjekt bostedsløse. 

Botiltaket ble oppstartet juni 2003 med innflytting av tre 
beboere. Tiltaket består av i alt åtte boenheter og de fem siste 
boenhetene ble etter en ombygging innflyttingsklare sommeren 
2004. 

I tillegg til de åtte boenhetene inneholder huset en fire-roms 
leilighet og en hybelleilighet som leies ut til studenter. 

Målgruppa er personer i aldersgruppen 18-35 år, både 
kvinner og menn som enten har gjennomgått behandling for 
sitt rusproblem og/eller har lagt sitt rusproblem bak seg. Alle 
beboere skal ha et tilbud på dagtid enten arbeid/sysselsetting/
skole. Dette er personer som har behov for en overgangsbolig 
etter endt behandling, og vil ha nytte av et tilbud med 
støttefunksjoner. Trondheim kommune har erfaring med at en 
del som kommer fra et behandlingsopplegg opplever det som 
svært tøft å flytte til egen bolig. Mange har lite nettverk og har 
mislyktes i sin bosituasjon.

Målsettinga med tilbudet er å gi beboerne en stabil og trygg bosituasjon, og det gis muligheter 
for å bo så lenge man har behov. 

Botiltaket er hjemlet etter husleieloven og det gis tidsbestemte leiekontrakter. Boligene er 
klausulert etter husleielovens §11.2.

Botiltaket har knyttet til seg ett årsverk; en husvert som har ansvaret for administrasjon av 
boligene og sosiale aktiviteter på huset, samt skal bidra til tjenesteyting i samråd med kommunens 
oppfølgingstjeneste.

Tjenestetilbudet og finansiering av tjenestene
Beboerne gis individuell oppfølging av kommunens ordinære oppfølgingstjeneste 

som er  finansiert via kommunens ordinære drift. Stillingen som husvert er 
finansiert av kommunen, og det er inngått driftsavtale mellom Trondheim 
kommune og Kirkens sosialtjeneste. Det ytes kr 600.000.- per år for ett årsverk 
inkludert administrative kostnader. Det er blitt benyttet kr 400.000 fra tiltaksmidlene 
via Prosjekt bostedsløse. Resten er finansiert via kommunens budsjett.

Finansiering av boligene
Kirkens sosialtjeneste kjøpte eiendommen for kr 5.394.030. Huset er ombygd og rehabilitert til 

en kostnad på kr 2.287.000. Totale kostnader kom på kr 8.421.000 inkludert rentetap og diverse 
kostnader. Prosjektet er finansiert gjennom Husbanken med lån på kr 5.489.000 og boligtilskudd 
på kr 2.932.000.

Husleia er kr 5.600.

Erfaringer/bostabilitet
Siden oppstarten har 7 personer hatt tilbud i botiltaket. Den første beboeren flyttet etter ett år til 

egen privat bolig. En er blitt oppsagt på grunn av husbråk. Per i dag er det fem beboere og tre ledige 
boenheter. Innflytting etter at de siste fem boenhetene sto ferdig i sommer har tatt tid. Dette på 
grunn av at tilbudet er et høyterskeltilbud rettet mot ei bestemt målgruppe. Tilbudet gis til personer 
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som er godt i gang med sin 
ettervernsfase og er blant 
annet ikke åpent for personer 
på legemiddelassistert 
rehabilitering. Kommunens 
administrasjon har i flere år 
etterlyst et slikt tilbud, men 
samtidig vet vi at det tar tid å 
gjøre kjent nye tilbud. Dette 
er det blitt jobbet med innad 
i kommunens administrasjon 
og ut til samarbeidspartnere. 
Det er viktig at dette tilbudet 
vurderes som et alternativ når 
individuelle planer skrives og 
når det planlegges utskriving 
fra institusjon.   

Naboforhold
Med utgangspunkt i de naboprotester kommunen hadde mottatt på andre boligprosjekt ble de 

nærmeste naboene til botiltaket innkaldt til møte som ble avholdt i et samarbeid mellom Kirkens 
sosialtjeneste og prosjektleder. Botiltaket har en fordel av at eiendommen tidligere er blitt benyttet 
til institusjon for vankeligstilte ungdommer.

Medieomtale:
Ved offisiell åpning av botiltaket i juni 2004 ble Adressa invitert, og ble gitt en kort omtale i 

avisa.
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4.1.4 Småhusprosjektet:

Småhusprosjektet er et kommunalt tiltak som ble innflyttet mai 2004. Tiltaket er etablert med 
bakgrunn i behovet for spesielt tilrettelagt 
tilbud for personer som har problemer 
med å innordne seg de ordinære tilbudene 
på grunn av sitt rusproblem, adferd og 
kriminalitet. Mange av disse har problemer 
med å bo tett innpå andre mennesker. Å 
bo i fellesskap stiller krav om å innordne 
seg visse regler. Ikke alle greier dette, og 
de kommer derfor lett i konflikt. En del 
ønsker ikke å bo tett inn på andre med lik 
problematikk og ønsker å bo for seg selv 
med avstand fra sentrum og andre. Dette 
er i hovedsak menn som har hatt mange 
både statlige og kommunale tilbud og som 
i tillegg har vært brukere av kommunens 
natt- /krisetilbud.

Tilbudet består av fem småhus som er plassert på to tomter som er regulert til næringsformål. 
Det er gitt dispensasjon for bruk av tomtearealet til boligformål for ett år om gangen.  

Målsettinga er å gi et mest mulig tilpasset tilbud ut fra behov. Det gis muligheter for å bo så 
lenge man ønsker. Blir dette prøveprosjektet vellykket opprettes disse boligene som permanente 
boliger, og kan da også anses som permanent bolig for de som har behov for det.

Boligene er hjemlet etter husleieloven og det gis tidsbestemte leiekontrakter. Boligene er 
klausulert etter husleielovens § 11.2.

Tjenestetilbudet:
For å lykkes med å gi et alternativt botilbud for de som ikke kan nyttiggjøre dagens tilbud ble 

det valgt en tjenestemodell som 
bygger på relasjoner. Personer 
i hjelpeapparatet som kjenner 
beboerne svært godt ble plukket ut. 
To av disse er ansatte i Kong Carl 
Johans Arbeidsstiftelse. Den tredje 
personen arbeider i kommunens 
oppfølgingstjeneste. 

Tjenesteyterne er på tilbudssida. 
Det er stor bevissthet på at 
man arbeider i andres hjem og  
kontrollørrollen tones ned. De er 
lett tilgjengelig, viser fleksibilitet, er 
stabile og skaper trygghet.

Ved denne tilnærmingsmåter 
viser det seg at beboerne etterspør 
tjenester og tar kontakt på  telefon. 
De viser vekst og utvikling på det 
praktiske området og tar vare på personlig hygiene, vasker sine klær og holder orden i leiligheten. 
De er stolt over sitt hus og kaller det for sitt hjem. Småhusene er ikke blitt oppsamlingsplasser slik 
noen fryktet. Vi ser at de som i dag bor har nyttiggjort seg tilbudet.

To av beboerne har vært kortere tid i fengsel og i den perioden de har de ansatte hatt jevnlig 
kontakt med beboerne.  
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Finansiering av tjenestene:
Det er inngått driftsavtale med Kong Carl Johans 

Arbeidsstiftelse om tjenesteyting for fire beboere i 
småhus. Dette tilsvarer kr 600.000.-per år. For 2004 
tilsvarer dette kr 350.000.- som er finansiert via 
tiltaksmidler fra bostedsløsprosjektet. For 2005 dekkes 
tjenesten opp både av  tiltaksmidler fra prosjektet og 
kommunens ordinære budsjett. 

 
Finansiering av boligene:
De fem småhusene er satt sammen av to brakker og 

tilsvarer leiligheter på 35 kvm. Ti brakker som var brukt 
til kontorlokaler ble innkjøpt. Brakkene var i dårlig stand 
og kostnader med bygging av leilighetene ble større enn 
først antatt. Det ble også store kostnader til trekking av 
rør og kabler som gjorde at de totale kostnadene ble 
større. I tillegg ble det ekstra kostnader i forbindelse 
med mellomlagring av brakkene i påvente av oppstart og 
bygging av støyskjerm mot en trafikkert hovedvei.

Totale kostnader på kr 2.942.680 som er finansiert via 
Husbanken med 50% lån og 50%  boligtilskudd.

Husleia er kr 2.549.- inkludert strøm.

Erfaringer/bostabilitet:
For de som har profitert på tilbudet viser det seg at 

tilbudet bidrar til at beboerne er mer deltakende og 
får større innflytelse på egen hverdag, noe som hever 
selvfølelsen/sjølrespekten. Beboerne ruser seg mindre 
og får bedre somatisk og psykisk helse. De føler større 
ansvar og blir flinkere til å holde avtaler. De viser mindre 
aggresjon og sinne.

 Fire personer flyttet inn rett etter ferdigstillelse. En av 
disse flyttet i desember til botiltaket  Klokker Lassens gt 2. 
Ny person er flyttet inn umiddelbart. Siste beboer har fått 
tilbud, men trenger tid på å flytte inn, og de ansatte har 
brukt tid på å etablere kontakt med vedkommende.  

Samlet er det fem personer som har fått tilbud om 
småhusprosjektet.

Med bakgrunn i de positive erfaringene vi har så 
langt er det etterspørsel etter småhus. Det er besluttet å 
etablere flere hus.

Medieomtale:
I saken ”Drøftinger av en del prinsipper i arbeidet med bostedsløse” er småhusprosjektet 

omtalt. Det ble i forbindelse med politisk behandling av denne saken stor mediefokus på at kom-
munen skal bruke brakker til narkomane bostedsløse. Medieomtalen var både i Adresseavisa, i 
NRK-radio og NRK-midtnytt og TV-trønderlag.

Ved ferdigstillelse av husene ble media invitert på visning sammen med prosjektets 
styringsgruppe, representanter fra sosialdepartementet som var på besøk i byen og byens 
politikere. Julaften 2004 hadde Adresseavisen et intervju med en av beboerne i et av 
småhusene.
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Naboforhold:
Det ble før etable-

ring av småhusene 
gitt informasjon til 
de nærmeste nabo-
ene. I tillegg har 
det vært avholdt to 
informasjonsmøter 
med naboene som 
alle har vært svært 
positive til tiltaket. 
Naboene har fått 
navn og telefonnum-
mer til kontaktperson 
blant tjenesteyterne 
og i kommunen.

Andre småhus:
I tillegg til små-

husprosjektet som 
består av fem hus 
er det etablert to 
småhus til. Det ene 
huset er plassert i 
et boområde og det 
andre på et gårds-
bruk. Boligene er 
etablert ut fra individuelle behov. Det ene huset er etablert med bakgrunn i forslag fra naboer i et 
boområde som var blitt kjent med en bostedsløs som bodde i en gammel campingvogn. Naboene 
ønsker å bistå i etableringa og inkludere vedkommende i nabolaget. 

Også for disse beboerne ytes det tjenester via kommunens ordinære tjenesteapparat. Et av 
husene er finansiert via Husbankens låne- og tilskuddsordning. Det andre er i standsatt via 
kommunens vedlikeholdsbudsjett.

Videreføring etter prosjektperioden:
Småhusprosjektet er i utgangspunktet et prøveprosjekt og skal evalueres etter ett år. Så langt 

er det positive erfaringer og det er søkt om videre dispensasjon for bruk av tomtearealet for 
småhusene. Midler til tjenesteyting er avsatt i kommunens budsjett.
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4.1.5 Botiltaket Gamle Oslo vei 91 og 93

Botiltaket er et nytt kommunalt tiltak med åtte leiligheter med beliggenhet fem km fra sentrum. 
Tiltaket vil være innflyttingsklart i løpet av februar 2005. Tiltaket består av en femmannsbolig og 
et rekkehus med tre leiligheter. Leilighetene er på 35-40 kvm.  

Botiltaket er planlagt med bakgrunn i kommunens erfaringer 
med kvinner med rusproblem. Vi har erfaring med at en del 
kvinner faller utenfor dagens tilbud. De er vanskelig å hjelpe 
da de eksisterende botiltakene ikke anses å være egnet ut fra 
kvinnenes problematikk og behov. Dette er kvinner med både 
rus og psykiske problemer, og mange har behov for et skjermet 
botilbud. 

Botiltaket Gamle Oslovei skal gi et stabilt botilbud over tid. 
Det skal representere trygghet både når det gjelder den fysiske 
utformingen og i tjenestetilbudet. Det skal gis tilbud om både 
midlertidig og permanent botilbud ut fra individuelle behov. Det 
skal være et tilbud med forhåpninger om redusert rusmisbruk 
og bedre livskvalitet samt høy toleranse for de som mislykkes.

Det skal tilstrebes et nært samarbeid innen første- og 
andrelinje tjenesten innen rus og psykiatri.

Videre skal det tilstrebes en ordning slik at ved soning 
av kortere dommer, behandlingsopplegg eller lignende skal 
beboerne ikke miste sin bolig. 

Da noen av beboerne vil ha behov for et skjermet tilbud 
skal femmannsboligen hjemles etter sosialtjenesteloven 
og rekkehuset etter husleieloven og det gis tidsbestemte 
leiekontrakter. 

Tjenestetilbudet
Botiltaket vil 

representere to ulike 
botilbud for kvinner 
som nevnt over. Det 
vil være behov for et 
skjermet botilbud for 
en gruppe og et tilbud 
som kan sidestilles 
med ordinær kommunal 
utleiebolig for en annen 
gruppe. For begge 
gruppene vil det være 
av stor betydning med 
personalbase i nærheten. 
Tjenestetilbudet skal 
dekke individuelle behov 
beskrevet i individuell plan 
eller oppfølgingsavtale 
med vekt på trygghet 
og stabilitet. Videre 

skal det vektlegges nettverksmetodikk, og tilnærmingsmåter med fokus på endringer. Tilbudet 
skal gjenspeile høy toleranse med omsorg og grensesetting samt være åpen for at det gis 
”nye sjanser” i et motiverende endringsarbeid. Det skal legges tilrette for ulike aktiviteter både 

Gamle Oslovei under bygging
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individuelle og  aktiviteter hvor det vektlegges sosialt fellesskap.
Med bakgrunn i målgruppas behov er det nødvendig med fast bemanning 

i botiltaket. Kontinuitet i bemanningen og en liten personalgruppe å forholde 
seg til er viktig for kvinnene og for relasjonsbygging. Det anses ikke behov 
for heldøgns bemanning, men bemanning på ettermiddag, kveld og natt er 
trygghetsskapende og vil være nødvendig. Det er behov for en bemanning 
med fire årsverk.

Finansiering av tjenestene
Tiltaksmidler fra bostedsløsprosjektet vil dekke ett årsverk ved oppstart 

ellers vil finansieringen skje via psykiatrimidler og kommunens ordinære 
budsjett.

Finansiering av boligene
Botiltaket er et nybygg og totale kostnader på kr 7.570.000 som finansieres 

via Husbanken med kr 5.980.000 i lån og kr 1.590.000 i boligtilskudd.

Naboforhold
Boligprosjektet er blitt møtt med sterke naboprotester. Dette skjedde 

allerede i reguleringssaken hvor tomta omreguleres til boligformål, og før det 
var avklart at boligene skulle benyttes til målgruppa. Første informasjonsmøte 
ble avholdt september 2002 med representanter fra naboene. Et større 
informasjonsmøte ble avholdt i forsamlingslokale i området januar 2003 
etter at kommunen hadde tatt stilling til målgruppe og hvilke tiltak som var 
ønskelig. Det ble der orientert om målgruppe og tjenesteinnhold. Det har vært 
en tett dialog med naboene på telefon, per mail og per post. I forbindelse 
med arbeidet med informasjonsstrategien ble representanter for naboene og 
leder for FAU ved skolen invitert til å gi en høringsuttalelse. Naboene opprettet 
en kontaktperson som lettet kontakten med naboene. På seminaret ”Det 
gode naboskap –gjelder det for alle?” som ble avholdt november 2003 ble 
kontaktpersonen invitert til å holde et innlegg. Andre naboer ble også invitert 
til å delta både fra området rundt Gamle Oslo vei og andre områder hvor det 
er innkommet klager.

Medieomtale
De store naboprotestene førte selvsagt til stor medieomtale både aviser, 

radio og TV. Dette førte til innlegg i Adressa både fra kommunalminister 
Erna Solberg og forsker Ivar Brevik fra NIBR.
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4.1.6 Botiltaket Åsvangveien 2a

Botiltaket i Åsvangveien 
er et samarbeidsprosjekt 
mellom Kirkens bymisjon 
og Trondheim kommune. 
Dette er et nybyggingspro-
sjekt som eies av Kirkens 
bymisjon og vil være innflyt-
tingsklart i løpet av våren 
2005. Tiltaket består av 
seks leiligheter i størrelsen 
30 til 40 kvm.

Målgruppa for tiltaket er 
primært for personer i alderen 25 til 40 år som er på vei ut av soning.  Sekun-
dært kan boligen benyttes av bostedsløse som ikke kommer fra fengselet, men 
som har en relasjon til gateprestarbeidet før de blir tildelt bolig.

Botiltaket skal være et tilbud for mennesker som i en sårbar livsfase trenger 
et botilbud. Ved å få en trygg bolig med støttefunksjoner gis det muligheter 
for å bli i stand til å starte et nytt liv uten rus og kriminalitet. Boligen er en 
overgangsbolig som skal bidra til å skape et grunnlag for normalisering av 
beboernes liv, og en bedre integrering i nærmiljøet. Det gis muligheter for å bo 
så lenge man har behov. 

Boligene er hjemlet etter husleieloven og det inngås tidsbestemte 
leiekontrakter. Boligene klausuleres etter husleielovens § 11.2.

Tjenestetilbudet
Kommunens tjenesteapparat og Kirkens Bymisjon skal gi beboerne 

oppfølging og hjelp til å heve livskvaliteten. Det tenkes å knytte kontakt med 
beboerne mens de ennå er i fengsel. Kirkens Bymisjons del av oppfølgingen vil 
være motivasjonsarbeid, boveiledning, tilbud om samtaler og tiltak som kan gi 
positivt innhold i hverdagen samt miljøarbeid på huset. Kirkens Bymisjon skal 
arbeide med nettverket rundt beboerne, og det vil bli organisert en støttegruppe 
av frivillige som gir mulighet for nye nettverk. Det legges vekt på å mobilisere 
beboernes egne familier og tidligere nettverk der det er mulig og tjenelig.

Finansiering av tjenestetilbudet
Botiltaket vil være bemannet med 1 1⁄2 årsverk. Det er inngått driftsavtale med 

kommunen som dekker 1 1⁄2 årsverk inkludert 
administrative kostnader på kr 800.000.- per 
år. Tiltaksmidler fra bostedsløsprosjektet vil 
bli benyttet til ett årsverk, kr 400.000.- ved 
oppstart.

  
Finansiering av boligene
Botiltaket er et nybyggingsprosjekt med totale 

kostnader på kr 8.684.000 som finansieres 
gjennom Husbanken med kr 2.225.000 i lån og 
kr 4.200.000 i boligtilskudd, kr 2.000.000 i lån 
fra Røde Kors og egenkapital på kr 259.000.
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Naboforhold
Også botiltaket Åsvangveien er blitt møtt med massiv motstand fra naboer. Det ble blant 

annet innlevert en klage med 500 underskrifter på ordførerens kontor. Det er blitt avholdt 
informasjonsmøter og annen kontakt via telefon og samtaler. Naboene ble invitert til gjestebud 
sammen med andre samarbeidspartnere og media da første spadetak ble tatt sommeren 2004, 
men kun et fåtall møtte opp.

Medieomtale
Mediefokuset har også vært rettet mot dette botiltaket. Både avis, radio og TV har hatt dekning 

om protestene som er kommet fram.   
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5. Plan for å motvirke og forebygge 
bostedsløshet

Trondheim kommunes strategi for å motvirke og forebygge bostedsløshet blant målgruppa 
er forankret i ulike planer og saker. Saken ”Drøftinger av en del prinsipper i arbeidet med 
bostedsløse” omhandler de viktigste problemstillingene, og danner sammen med kommunens  
Psykiatriplan 2002-2006, Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2003-2006 og Boligprogram 2005-
2008 grunnlaget for kommunens strategi.

På nyåret 2005 fremmes en ny sak for politisk behandling med forslag til beslutninger på de 
områder som saken ”Drøftinger av en del prinsipper i arbeidet med bostedsløse” foreslo videre 
utredet. 
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6. Andre tiltak/utredninger som 
prosjektet har frembrakt

I tillegg til planlegging og etablering av ulike botilbud 
for målgruppa har prosjektet satt i gang andre tiltak og 
utredninger.

6.1 Ulike tiltak
Ulike tiltak som prosjektet har frembrakt er også nevnt 

tidligere under de ulike arbeidsgruppene som har vært i 
arbeid jf pkt 2.8:
• kartlegging av prosjektets målgruppe
• kvalitative brukerundersøkelse
• evaluering av eksisterende botiltak
• juridisk utredning
• utarbeiding av retningslinjer for samarbeid mellom kom-

munen og politiet vedrørende botilbud for personer med 
rusproblem

• utarbeid av informasjonsstrategi. Som en videreføring av 
denne er det i gangsatt et prosjekt “Kommunale boliger 
og gode naboer” som skal utarbeide ei metodehåndbok til 
hjelp for alle involvert i forhold til etablering av kommunale boliger fra planlegging til driftsfase.  

• utarbeiding av saken “Drøftinger av en del prinsipper i arbeidet med bostedsløse” og videre 
arbeid med foreslåtte utredninger. 

6.2 Samarbeid med psykiatrien
Blant målgruppa for Prosjekt bostedsløse i Trondheim finner vi mange med 

psykiske problemer. For å kunne gi et mest mulig helhetlig tilbud til gruppa var 
det nødvendig å sette fokus på deltakelse fra psykiatrien. Prosjektet henvendte 
seg til ledelsen for Hels og velferd og St.Olavs Hospital psykiske helsevern 
vedrørende problemet. Som en følge av dette ble det i forbindelse med oppføl-
ging av samarbeidsavtalen mellom kommunen og psykisk helsevern opprettet 
tre kliniske samarbeidsutvalg, hvor ett utvalg for Prosjekt bostedsløse. 

Klinisk samarbeidsutvalg har laget samarbeidsrutiner mellom første - og 
andrelinjen vedrørende tjenester til beboere i botiltaket Klokker Lassens gt 2. 
Det er gitt veiledningstilbud til de ansatte i  botiltaket fra Leistad DPS, samt 
at ansatte fra Leistad har hospitert i botiltaket. Videre er det blitt gitt bistand 
i forhold til medisinsk oppfølging av beboere i et annet kommunalt botiltaket, 
Jakobsliveien, fra St.Olavs Hospital avdeling Østmarka og Leistad DPS. 

Klinisk samarbeidsutvalg for Prosjekt bostedsløse  har overfor det adminis-
trative samarbeidsutvalget ytret ønske om at dette arbeidet opprettholdes og 
videreutvikles til å gjelde alle botiltak for personer med rusproblem. 
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6.3 Arbeidet med brukere av kommunens natt-/krisetilbud
Trondheim kommune er etter søknad tildelt midler til styrking og utvikling av oppfølgingstjenester 

i bolig for bostedsløse fra Sosial- og helsedirektoratet. Midlene gis i perioden 2003-2005. Midlene 
er benyttet til arbeid med brukere av kommunens natt - /krisetilbud for rusmisbrukere på Heidrun-
senteret og Kong Carl Johan Arbeidsstiftelse. Målsettinga med arbeidet er å få brukere av natt-
/kriseplassene videre inn i bolig. For å få til dette er det ansatt en person i 50% stilling på hver av 
disse stedene. For å lykkes med arbeidet er det nødvendig med tilbud som er innflyttingsklare. 
To møblerte hybler ved Valøya hybelhus er øremerket til dette formålet. Videre gis søkere fra 
botiltakene til ordinær kommunal bolig første prioritet ved tildeling av bolig slik at botilbud ved de 
ulike botiltakene frigjøres for brukere av natt-/kriseplasser.

Siden oppstart er i alt 34 personer blitt hjulpet videre fra natt-/krisetilbudet. 

6.4 Aktivitetstilbud
Styrkingsmidlene fra Sosial- og 

helsedirektoratet er i tillegg blitt 
benyttet til etablering av aktivitets-
tilbudet Gryta  for målgruppa. Gryta 
startet opp februar 2004 og har til-
bud om data med internettilkobling, 
aviser, diverse spill, kreativt rom 
med ulike formingsaktiviteter, eget 
brukerkontor med telefon, fellesmål-
tider, organiserte aktiviteter utenfor 
huset og de gode samtalene. Bru-
kerne av stedet er de som benytter 
kommunens natt-/ kriseplasser, bor 
i hybelhus eller i egen kommunal 
bolig. Tiltaksmidler på kr 150.000.-  
fra Prosjekt bostedsløse er benyttet 
til delfinansiering av tilbudet.    

6.5 Botiltaket Slupplund
Trondheim kommune trenger differensierte bolig- og oppfølgingstilbud, og Prosjekt bostedsløse  

har laget planer for et alternativt tilbud – botiltaket Slupplund.
Kommunen eier eiendommen Slupplund som ligger ca fire km fra sentrum. Eiendommen har kun 

en naboeiendom og er ellers omgitt av næringsvirksomhet og friområde. Videre har eiendommen 
sentral beliggenhet i  forhold til butikk, offentlige kontorer og god bussforbindelse til sentrum. 
Med bakgrunn i tomtas beliggenhet og kommunens positive erfaringer med bruk av boligene til 
spesielt vanskeligstilte ser vi muligheten for å kunne etablere et annerledes tilbud for målgruppa; 

et kombinert bolig- og aktivitet/sysselsettingstilbud. 
Aktivitet/sysselsettingstilbudet vil gi hverdagen et 
annet innhold noe som igjen er et viktig bidrag til 
å komme seg videre i livet. Tilbudet skal bygge på 
de muligheter som området har og på beboernes 
premisser ved at krav om arbeidsinnsats er ut fra 
hva hver enkelts evner og muligheter. Friområdet 
rundt eiendommen er nedslitt og vi ser muligheten 
for å kunne skape en sysselsettingsbit som går på 
rydding av stier og opparbeiding av hagen tilknyttet 
eiendommen. Samarbeid med andre kommunale 
enheter som Trondheim bydrift, Stavne Gård samt 
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Nidelv idrettslag, Nardo historielag og aetat er ønskelig og nødvendig for tiltaket. Ved å etablere 
et aktivitetstilbud som innebærer en innsats for nærområdet ser vi muligheten for at beboerne 
kan tilføre området noe positivt og bli sett på som viktige bidragsytere i stedet for en belastning 
for området.

Eiendommen ligger tett opp mot et friområde og er i Kommuneplanens arealdel innlemmet 
i grønn struktur. Til tross for reguleringsproblem er det ønskelig å få etablert et tilbud for 
bostedsløse på Slupplund. Kommunen er i dag i gang med å utrede ulike løsninger for etablering 
av botilbudet, samt vurderer konsekvensene dette vil få for utvikling av tusenårsstedet Slupplund 
og omkringliggende rekreasjonsområder.     

6.6 Utvikling av en etter- og videreutdanning i boligsosialt arbeid
Studiet i boligsosialt arbeid som ble foreslått av Trondheim kommune, men utviklet som en 

nasjonal satsing  ble gjennomført i regi av Høgskolen i Sør-Trøndelag. Dette studiet har bidratt til økt 
oppmerksomhet på boligspørsmål innenfor profesjonsstudiene, og involverte også høgskolemiljøer 
i andre byer som bidro med veiledningsbistand i studentenes fordypingsoppgave.

Det var totalt 49 studenter som gjennomførte studiet, 12 av disse var fra Trondheim (ansatte i 
ideelle og private stiftelser, Husbankens regionkontor og Trondheim kommune).

Byggforsk har evaluert studiet. Hovedtrekk i denne evalueringen viste at studenter med lang 
erfaring arbeidserfaring i feltet og faglig skolering hadde størst utbytte av studiet. Evaluering 
konkluderte med at studiet bør fortsette. 

 
6.7 Erfaringsutveksling 

Prosjektet har deltatt i informasjonsutveksling ved blant annet innlegg både på 
prosjektledersamlinger, kommunesamlinger og andre seminarer arrangert av Husbanken lokalt 
og andre. Informasjon om prosjektets tiltak er formidlet til aktuelle samarbeidspartnere via brev, 
e-post, med deltakelse i ulike møtefora og seminarer samt via egen hjemmeside på nettet. 
Hjemmesida ble etablert i 2002 og inneholder informasjon om de ulike delprosjektene. Resultat 
fra kartlegginger, utredninger og avtaler er også lagt ut. Den juridiske utredninga, politiavtalen, 
informasjonsstrategien og kopi av ulike avtaler som er inngått med ideelle og private stiftelser er  
også sendt ut på forespørsel fra andre kommuner.
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7. Utvikling av andre tiltak for bostedløse 
parallelt med prosjektperioden

Trondheim kommune har parallelt med prosjektet arbeidet på andre områder som berører 
bostedsløse.

7.1 ”Sammen mot rus”
Gjennom dugnaden ”Sammen mot rus” som ble satt i gang i 2001, på bakgrunn av  flere 

overdose tilfeller, er det satt fokus på ulike sider av rusmiddelproblemene i byen og på mangler i 
støtteapparatet. I arbeidet har det vært spesielt fokus på helsetilbudet for målgruppa, kriseplasser, 
behandling og botilbud, informasjonstiltak, samarbeid med foreldre, forebyggende arbeid, 
samarbeid med politiet og tiltak spesielt rettet mot de tyngste brukerne. Foreldreforeningen mot 
stoffmisbruk har vært en sentral deltaker i dette arbeidet.

7.2 Eget helseteam og helsestasjon for rusmisbrukere
Trondheim kommune etablerte et eget helseteam januar 2001. Helseteamet har fire ansatte og 

en lege i 20% stilling. Helseteamet driver oppsøkende arbeid samt egen helsestasjon som ble 
åpnet november 2003. Det gis tilbud om sprøyteutdeling, vaksinering, blodprøvetaking, sårstell, 
samtale, råd og veiledning.

7.3 Samarbeid med politiet
Trondheim kommune har et samarbeid med politiet på mange områder. I tillegg til utarbeiding 

av retningslinjer for samarbeidet vedrørende botiltak for personer med rusproblem har politiet og 
kommunen kartlagt brukere av kommunens natt- /krisetilbud og bruk av arresten. Vi er i gang med 
å finne alternative løsninger for hvordan vi skal kunne samarbeide om å gi målgruppa et bedre 
tilbud. 

7.4 Samarbeid med fengslet
Det er laget en samarbeidsavtale mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune 

vedrørende domfelte og varetektsfengslede personer. Formålet med avtalen er å sikre at 
kommune og fengsel sammen oppfyller de forpliktelser som ligger i lover, rundskriv og reglement. 
Avtalen ble inngått i 2003.

7.5 Prosjekt for å hindre utkastelse fra kommunale boliger
Trondheim kommune har igangsatt et eget utkastelsesprosjekt med mandat å lage rutiner som 

forebygger utkastelse fra kommunalt eide boliger. Prosjektgruppa er representert ved Bolig- og 
byfornyelseskontoret, Helse og velferd og Trondheim eiendom. Prosjektet er per i dag ikke 
avsluttet. 

7.6 Bomiljøarbeid
Trondheim kommune har i mange år hatt tilbud om ordinær kommunal bolig med krav 
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oppfølging for de innenfor målgruppa som kan nyttiggjøre seg et slikt tilbud. Oppfølgingen ytes 
av fra kommunens tjenesteapparat, men også fra statlige og private institusjoner, og det skrives 
egne oppfølgingsavtaler. En kartlegging i november 2004 viser at det er ca 150 personer som gis 
et slikt tilbud.

Bomiljøarbeid i kommunale boliger er viktig for å kunne opprettholde gode bomiljø og gode 
naboskap. Det har i det siste året vært fokus på beboerorganisering hvor beboere i kommunale 
boliger velger sine kontaktpersoner. Målsettingen er å bedre kontakten mellom beboerne og 
mellom beboerne og kommunen. Det arrangeres kurs for kontaktpersonene.
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8. Arrangementer i prosjektets regi

8.1 Seminarer
I prosjektets regi er det arrangert tre seminarer. Et oppstartseminar i april 2001 for alle 

samarbeidspartnere, hvor søknad om deltakelse i prosjektet ble gjennomgått samt orientering 
om bakgrunnen for prosjektet. De eksiterende botiltakene orienterte om sin virksomhet.  

Sept 2001 ble det arrangert et arbeidsseminar på Røros for spesielt inviterte samarbeidspartnere 
både fra kommunen, statlig hold og ideelle og private stiftelser. Resultatet fra seminaret har 
dannet grunnlaget for prosjektgruppas arbeid.  

November 2003 ble det i samarbeid med Husbanken arrangert seminaret ”Det gode naboskap 
-  gjelder det for alle?”, hvor aktuelle naboer, politiet og de nærmeste nabokommunene ble invitert. 
Seminaret hadde fokus på naboprotester i forbindelse med etablering av botiltak for målgruppa. 
I forbindelse med seminaret ble det laget en film om temaet. Filmen eies av Husbanken og er 
i ettertid distribuert til Husbankens regionkontorer. Den er i vist på ulike seminarer rundt om i 
landet.

 
8.2 Prosjektledersamling høsten 2002

Prosjektledersamling ble arrangert i Trondheim september 2002. Det ble orientert om prosjektet 
i Trondheim samt befaring i ulike botiltak. 

8.3 Kommunesamling høsten 2002
Kommunesamling ble arrangert i Trondheim oktober 2002. Kommunesamlinga ble åpnet av 

varaordfører Liv Sandven. Andre politikere deltok også. Også på denne samlinga ble det gitt en 
orientering om prosjektet i Trondheim.

8.4 Studietur
Prosjektet arrangert studietur til Stockholm november 2002 for styringsgruppa og 

prosjektgruppa.
Det ble også foretatt en studietur til Oslo høsten 2003 for arbeidsgruppa som hadde ansvaret 

for den juridiske utredninga.

8.5 Åpninger av de ulike botiltakene 
Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse inviterte til åpent hus ved oppstart av Kongens gt 92, juni 

2003.
Kirkens sosialtjeneste inviterte til åpning av Hørløcks vei juni 2004.
Prosjektet inviterte media og politikere til visning av småhusprosjektet mai 2004. 

Samarbeidspartnere ble invitert til visning juni 2004.
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9. Prosjektets økonomi

9.1 Tiltaksmidlene via Prosjekt bostedsløse
Prosjektet har i prosjektperioden mottatt til sammen kr 300.000 i oppstartsmidler, kr 2.040.000 

til prosjektledelse og kr 3.450.000 til tiltak. 
Samlet er det hittil benyttet kr 2.537.000 i tiltaksmidler til de etablerte botiltakene.  
Klokker Lassen: treårsverk med til sammen kr 1.187.000 til tjenester i oppstarten og kr  200.000 

til møblering.
Kongens gt: ett årsverk tilsvarende kr 400.000 ved oppstart juni 2003. 
Hørløcks vei: ett årsverk tilsvarende kr 400.000 ved oppstart juni 2003.
Småhusprosjektet: kr 350.000 ved oppstart mai 2004.
I tillegg vil det for 2005 bli overført kr 1.050.000; ett årsverk tilsvarende kr 400.000 til oppstart til 

hver av botiltakene Gamle Oslo vei og Åsvangveien samt kr 250.000 til småhusprosjektet.
I tillegg er tiltaksmidler benyttet til evaluering av eksisterende botiltak, i forbindelse med 

brukerundersøkelsen, den juridiske utredningen, seminarer og studieturer. 

9.2 Psykiatrimidler
Det er i tillegg benyttet psykiatrimidler til de etablerte botiltakene.
Klokker Lassen: til dekking av tre årsverk siden sept 2002.
Kongens gt 92: til dekking av ett årsverk siden april 2003.
For 2005 er det avsatt midler til ytterligere to årsverk fordelt på de ulike botiltakene.
Samlet vil det for 2005 bli benyttet psykiatrimidler tilsvarende seks årsverk.

9.3 Kommunale midler
Det er benyttet kommunale midler til de etablerte botiltakene.
Kongens gt 92: til dekking av ett årsverk siden oppstart juni 2003. Oppdekking av to årsverk 

siden juni 2004.
Hørløcksvei :kr 500.000 for 2004. 
Samlet vil det for 2005 ytes ca kr 2.500.000 i kommunale midler til botiltakene som er etablert 
under Prosjekt bostedsløse.
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10. Prosjektets nytteverdi 

Rom for utprøving av alternative bolig- og tjenestetilbud
Gjennom Prosjekt bostedsløse er det blitt satt fokus på målgruppa, på dens ulikheter og varierte 

bolig – og tjenestebehov. Gjennom prosjektet er det gitt rom for utprøving av alternative bolig- og 
tjenestetilbud. Dette har gitt oss en større bevissthet om hvor vanskelig det er å tilby varige boliger 
til personer med rus og psykiske problemer.  

Felles prioritering 
Fokuset på målgruppa og deres varierte boligbehov har ført til at flere samarbeidspartnere 

har fått kunnskap om gruppa, noe som har lettet planleggingsarbeidet. Prosjektorganisering 
med begrenset tidsramme stiller større krav til andre samarbeidende enheter om prioritering 
av prosjektets oppgaver. Trondheim kommune har stått samlet om prosjektets oppgaver, og de 
kommunale enhetene med Helse og velferd, Trondheim eiendom, Plan - og bygningsenheten og 
Bolig- og byfornyelseskontoret har prioritert oppgavene som var underlagt prosjektet. De ulike 
kommunale boligprosjektene er prioritert innenfor kommunens investeringsrammer. Likeså har 
det vært en prioritert oppgave å skaffe midler til tjenesteyting. 

Politisk støtte
Med bakgrunn i de utfordringene prosjektet er stilt overfor har vi erfart at politisk støtte og 

godkjenning er svært viktig. Spesielt viktig har dette vært for etablering av botiltak i nærhet 
av ordinært boområde, etablering av utradisjonelle boligløsninger som småhusprosjektet samt 
godkjenning for utnyttelse av tomter regulert til andre formål. 

 
Metode- og modellutvikling

Trondheim kommune har ikke valgt noen spesiell modell for bosetting av målgruppa innenfor 
begrepene normaliserings-, kjede- og trappetrinnsmodell. Det er i størst mulig grad tenkt tilbud 
som skal dekke de ulike personenes individuelle behov både når det gjelder botilbud og oppfølging. 
For noen kan et tilbud være av permanent karakter mens for andre et tilbud på veien til egen bolig. 
Vi vet at alle ikke greier å bli boende i egen bolig, og for dem vil et spesielt tilrettelagt tilbud være 
av varig karakter. Derfor kan et og samme tilbud være både innenfor normaliseringsmodellen og 
kjedemodellen. Kommunens samlede botilbud for målgruppa er å anse innenfor normaliserings- 
og kjedemodellen.    

Ulike boligmodeller er prøvd ut hvor tre botiltak i hus med fem til åtte boenheter. Innenfor disse 
er det igjen prøvd ut bokollektiv og bofelleskapssløsninger. Videre er småhusmodellen prøvd ut. 
De erfaringene vi har fått både fra prosjektet og ellers tilsier at alle modellene kan være egnet, 
men sammensetning av beboere er svært viktig for at de ulike løsningene skal kunne fungere. 
De fleste beboerne har tilleggsproblemer som det må tas hensyn til, og det må legges vekt på 
å  tilstrebe og gi et tilbud som tar utgangspunkt i beboernes behov. Egne småhus fungerer for 
enkelte personer, men ikke for alle. 

”Fokuset på 
målgruppa 

og deres varierte 
boligbehov har 
ført til at flere 
samarbeidspart-
nere har fått 
kunnskap om 
gruppa, noe som 
har lettet plan-
leggingsarbeidet

”Med bak-
grunn i de 

utfordringene 
prosjektet er stilt 
overfor har vi 
erfart at politisk 
støtte og god-
kjenning er svært 
viktig
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Gjennom de botiltakene som er satt i gang er det blitt prøvd ut ulike modeller og metoder for 
tjenesteyting, hvor hovedfokus har vært: Hvordan jobber vi for å få folk til å bo?

For to botiltak er det etablert stasjonære tjenester. For ett tiltak er det etablert tjenesteyting via det 
ordinære tjenesteapparatet supplert med husvert som har ansvaret for administrering av boligen  
og sosiale aktiviteter på huset. Ett annet botiltak har ambulerende tjeneste hvor tjenesteyterne er 
spesielt valgt ut med bakgrunn i relasjoner til beboerne. I sistnevnte tjenestemodell som legger 
vekt på relasjoner har man i sin metode vært på tilbudssida. Å være på tilbudssida innebærer  å 
gi uttrykk for dette både muntlig og i handling ved å hele tida ta kontakt og være tilstede og tilby 
sine tjenester. Når tjenestene etterspørres er det viktig å være fleksibel og ubyråkratisk. 

Ellers er alle tjenestemodellene avhengig av at man viser smidighet og er endringsdyktig ut fra 
beboernes behov. Som eksempel på dette er botiltaket Kongens gt 92 hvor  behovet for tettere 
oppfølging ble løst ved umiddelbart å omorganisere tjenestene ved å etablere  personalbase i 
huset og hvilende nattvaktsordning.  

Det er blitt etablert ansvarsgrupper for de fleste beboerne. De ansatte i botiltakene har erfart 
at dette har tatt svært lang tid. Mange av ansvarsgruppene har de ansatte hatt ansvaret for å få 
etablert. Videre er det ikke laget individuell plan for alle beboerne. For enkelte beboere har det 
vært satt fokus på opparbeide en relasjon og dialog og benytte muntlige avtaler. Dette har spesielt 
vært aktuelt for beboere i småhusprosjektet. For de som har individuell plan erfarer tjenesteyterne 
at det er viktig at planen har små konkrete delmål.

Juridisk utredning
Utredning av juridisk forhold rundt kommunens ulike botiltakene har økt vår kunnskap om 

rettighetene til beboerne, samt satt i gang diskusjon rundt hvilke tilbud de enkelte beboerne har 
behov for. Utredninga synliggjør hvilket tiltak og rammer som kan være egnet ut fra beboernes 
behov. 

Ansvarliggjøring
Fokus på fagområdet har forhåpentlig økt bevisstheten på ansvarliggjøring. Utvikling av et tettere 

samarbeid med andre samarbeidspartnere som andrelinjetjenesten innenfor psykiatrien og politi  
er et bidrag til å gi en helhetlig hjelp og en klarere ansvarliggjøring. Gjennom samarbeidet med 
politiet har vi fått kjennskap til en del av politiets kompetanse som er viktig også for kommunen. 
Politiets kompetanse har vært svært nyttige i forhold til naboskapsarbeid og i planleggingen av 
kommunale tiltak.  

Kompetanseheving
Studiet i boligsosialt arbeid, hvor 12 personer fra Trondheim deltok, har vært et viktig bidrag 

til kompetanseheving. Studiet har styrket fagkompetansen på området for ulike  yrkesgrupper. 
Studentevalueringen som ble gjennomført av Byggforsk viser at  studenter med lang 
arbeidserfaring i feltet og faglig skolering hadde størst utbytte av studiet. Evaluering konkluderte 
med at studiet bør fortsette. 

Utprøving av ulike bolig- og oppfølgingsmodeller gir i seg selv en kompetanseheving, men 
dette vil kun gjelde for de som konkret jobber direkte med beboerne. Det etterlyses spesielt  
kompetanseheving på det metodiske feltet. Det er knyttet kontakt med psykiatrien gjennom 
opprettelsen av klinisk samarbeidsutvalg. Utvalget har foreslått en felles kompetanseheving 
for de som arbeider med brukerne innen kommunens rusomsorg og andrelinjetjenesten innen 
psykiatrien, da mange av brukerne har psykiske problemer. Veiledning og hospitering som er 
prøvd ut for ett av botiltakene bør derfor videreutvikles.

”Gjennom 
de botilta-
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Nye samarbeidspartnere
Gjennom samarbeidsprosjektene med ideelle og private stiftelser er det knyttet en nærmere 

kontakt med blant annet Kirkens bymisjon i forhold til konkret arbeid med målgruppa. Kirkens 
sosialtjeneste er en ny samarbeidpartner for Trondheim kommune. Andre aktører på dette 
området i tillegg til kommunen er viktig og styrker tilbudet til målgruppa. Vi har per i dag ikke fått 
høstet de store erfaringene med tiltakene på grunn av at det ene tiltaket har eksistert kun i kort 
tid, og det andre starter opp våren 2005. 

Behov for videre oppfølging av tiltak som er etablert
Prosjektet har gitt oss noen erfaringer som vi kan bygge videre på. Samtidig har vi på andre 

områder høstet for lite erfaringer på grunn av at botiltak er blitt forsinket og seint etablert. Noen 
botiltak etableres etter prosjektets slutt, men det er like viktig for kommunen å høste erfaringer 
fra disse. Disse tiltakene vil bli fulgt opp i ettertid og oppfølgingsarbeidet er organisert ved faste 
møter og rapporteringer slik at vi sikrer muligheten for å kunne trekke ut erfaringene, jf pkt 2.11.

Synspunkter fra hjelpeapparatet 
Fagfolk i hjelpeapparatet er blitt spurt om hva de mener har vært nytteverdien med deltakelse i 

Prosjekt bostedsløse. Følgende er fremhevet:
• Bostedsløshet er satt i fokus, og da er det lettere å jobbe på grasrota. 
• Vi har fått fokus på bostedsløshet og større bevissthet om hvor vanskelig det er å tilby varige 

boliger til rus/psykiatrigruppa. 
• Fokus er blitt satt på de som virkelig er bostedsløse. 
• Bevisstgjøring og holdninger i forhold til bostedsløshet.
• Nye metoder, nye erfaringer, og vi ser at det nytter.
• Mulighet for prosjektarbeid, feiling og læring. Prosjektet har gjort dette mulig på grunn av 

prosjektmidler.
• Vi har vel erkjent at løsningen for mange er små bofellesskap med personalet og er i gang 

med å etablere dette. 
• Flere tilpassede boliger. 
• Diskusjonen og erkjennelsen av at vi trengte småhus og at motstanden først og fremst var 

hos hjelpeapparatet.
• Kunnskap om boligbehov/kunnskap om tjenestebehov
• Prosjektet har gjort det mulig å tenke annerledes. Personene blir ikke bare ett nummer i 

køen av boligsøkere. Bostedsløse har ofte hatt flere tilbud tidligere som har vist seg ikke å 
være det riktige der og da. De har opplevd  å bli kastet ut pga. problematikken sin, enten det 
er rus, psykiatri eller begge deler.

• I kjølvannet av prosjektet har det vært mulig å aktivisere resten av hjelpeapparatet, noe som 
er like viktig for at arbeidet vi gjør (prosjektet) skal bli vellykket.

• Ansvarliggjøring av ansvarsgrupper/leger/psykiatrien er også en del av arbeidet som må til 
for at prosjektet skal være av nytte for gruppa vi jobber med.

• Et vellykket prosjekt betyr at flere har fått riktig hjelp, og selv mener de har blitt hørt og har 
det bedre i sin hverdag.

”Bostedsløshet 
er satt i fo-

kus, og da er det 
lettere å jobbe på 
grasrota
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