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1 Sammendrag. 
Bakgrunn/ utgangspunkt for prosjektet 

Kirkens Sosialtjeneste på Hamar (Hamartiltakene) valgte å innrede to stk akuttleiligheter 
i samarbeid med kommunen ved boligkoordinator NAV-Hamar sommeren 2007, og fra 
september 07 startet vi med å flytte inn bostedsløse i tredje etasje på Arbeideren. 

Det viste seg raskt at de som bebodde hyblene hadde behov for litt mer enn akkurat det 
å bo. Det viste seg at beboerne trengte hjelp til ganske mye. Hjelp til å finne annonser 
på ledige leiligheter, sørge for at de faktisk søkte på kommunal leilighet. Mange trengte 
hjelp til å overholde viktige avtaler, møter med sine kontaktpersoner i NAV, 
boligkoordinator i Hamar kommune m.m. Dette var noe flere av beboerne ikke maktet 
alene. Ut i fra dette besluttet Kirkens Sosialtjeneste, Hamar – tiltakene å lage et prosjekt 
i forbindelse med tredje etasje og beboerne der i samarbeid med Hamar kommune. 
Kirkens Sosialtjeneste søkte i desember om midler via Husbanken til prosjektet ”Min 
egen bolig-retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem” med oppstart 1. februar 2008. 
Prosjektet skulle følge opp de som var innom akuttleilighetene for å sørge for en god og 
stabil bosituasjon. 

 

Prosjektets mål var å følge mennesker i den mest sårbare situasjonen: når de står på 
gata uten noe sted å bo. Målet var at dette prosjektet skulle hjelpe folk til å få et godt og 
trygt hjem i en varig bolig! I samarbeid med kommunen ønsket Kirkens Sosialtjeneste å 
få til varige boliger for de med en bakgrunn i rus og/eller kriminalitet! Det var et behov 
for helhetlige løsninger for de som vil ut av rusen, de som kommer fra institusjon eller 
fengsel. Sammen med våre sentre og arbeidstreningstiltak skulle det boligsosiale 
arbeidet på Hamar være en helhet. 

 

Erfaringene fra 2008-våren 2010 viser at prosjektet var viktig for de som var 
bostedsløse, at mange fikk oppfølgingen de trengte for å få en kommunal bolig og klare å 
beholde denne. De aller fleste i prosjektperioden fikk hjelp og støtte i en kriseperiode 
hvor de var akutt uten bolig. Foruten de som fikk tildelt kommunal bolig, var det flere 
som fikk hjelp til å flytte inn hos venner og på pensjonat. De aller fleste som ikke fikk 
tildelt bolig sto på venteliste for å få kommunal bolig. Det er ellers verdt å merke seg at 
vi så en klar forbedring på prosjektet etter at prosjektleder økte fra 50% til 100% 
stilling. Dette var tydelig en suksesskriterie!  

 

2 Gjennomføring i henhold til prosjektplan 
2008: Målene for prosjektet det første året var å følge opp personene som bodde i 
akuttovernattingsleilighetene, og hjelpe de til å komme over i varig kommunal bolig. 
Prosjektleder hadde i denne perioden en 50 prosent stilling.  

 

Det første året var preget av mye uro blant de som bodde i tredje etasje og vi opplevde 
at prosjektet trengte noe tid for å få ordentlige rutiner på plass og få ”satt” seg.  Vi så en 
klar forbedring mht oppfølging og dertil mindre uro blant deltakerne i prosjektet da vi fra 
2009 fikk en prosjektleder som var dedikert til en hel stilling i stedet for 50%. 

 

2009: Utvidelse av prosjektets aktiviteter og målgruppe og dermed også 
utvidelse av prosjektstillingen til 100 prosent.  

Utvidelse av målgruppe til også å omfatte mer oppfølging etter utflytting i egen bolig fra 
akuttleilighetene. I tillegg skulle prosjektet se på boligsosiale utfordringer i forhold til alle 
målgruppene i ”Hamartiltakene” (også de som med et mål om rusfrihet). Det ble en 
sterkere tilknytning til ”Bo for livet sentralt” med fokus på deltakermedvirkning og 
frivillighet, og heriblant en utførelsen av en lokal idédugnad på høsten.  



 

 

 

 

1.  Etablering av en ressursgruppe bestående av brukere og frivillige som skal 
utvikle det boligsosiale arbeidet på Hamar og særlig boligkurs. 

Evaluering: Det ble gjennomført møter med enkelte frivillige der tema har vært 
hva kan de tenke seg å bidra med. Det ble også gjennomført møter med brukerne 
på Barm vedrørende tema og innhold på boligskolekursene. 

 

2. Boligkurs på BARM skal utvikles og legges plan for vår 2009 

Evaluering: Det ble laget en plan for boligkurs i Folkestadsgate, og det var et 
ønske at også brukerne på Barm skulle benytte seg av dette. Dette skjedde ikke. 
En ville derfor se på muligheten for å gjennomføre kurs på begge steder i 
videreføringen av dette arbeidet. 

 

3. Vurdering av om boligkurs skal utvide til egne kurs for Folkestadsgate. 

Evaluering: Høsten 2009 startet vi boligskole for beboerne i Boligtiltaket 
Folkestadsgate og vi arrangerte fire boligkurs med temaene: nettverk og 
nettverksbygging, mat og ernæring, personlig økonomi og hvordan takle jula. Det 
ble veldig godt mottatt og vi hadde 100% belegg av beboerne fra Folkestadsgata. 
Vi brukte foredragsholdere i fra egne rekker og NAV, Sparebanken Hedmark og 
pastoren fra Frikirken.  

 

4. Etablere gode rutiner for overgangen mellom akuttleiligheter og varig bolig for de 
rusavhengige, samt sørge for god individuell oppfølging slik at de blir værende i 
den nye boligen.  

Evaluering: Det ble i samarbeid med nav gjennomført og etablert skriftlige rutiner 
for samarbeidet og det ble utviklet faste ukentlige møtepunkter der man hadde 
tett dialog mellom prosjektleder og boligkonsulent NAV og eventuelt de ulike 
beboernes ruskonsulenter der oppfølging av brukerne ut til egen bolig har vært et 
av arbeidsområdene. Dette samarbeidet bidro til kvalitet, tett dialog og oppfølging 
og ivaretok sikkerheten til den ansatte både i prosjektet og boligkontakt personen 
i NAV. 

 

5. Videreutvikle gode rutiner mellom Kirkens Sosialtjeneste og Hamar kommune, 
rus-og psykiatritjenesten. 

Evaluering: Her samarbeidet prosjektleder og boligkontakt i nav om å 
videreutvikle rutiner, se på risikoområder, og gjennomgå rutiner for arbeidet 
vedrørende oppfølging av brukerne. 

 

6. Erfaringsutveksling og formidling av resultater i ulike fora. 

Evaluering: i samarbeid med boligkontaktpersonen ble det gjennomført møter 
med samarbeidspartnere som arbeidet med boligsosialt arbeid. De er på disse 
møtene blitt kjent med arbeidet, resultater og måloppnåelse. Boligansvarlig i nav 
sitt rus-psykiske oppfølgingsteam bidro også til at dette prosjektet ble kjent for 
aktuelle etater i kommunen gjennom forum for boligsosialt arbeid, og bolig forum. 
Det ble også gjennomført informasjons og erfaringsutvekslinger i faglig 
referansegruppe og vår ledergruppe. 

 

7. Samarbeid med SAFIR og andre boligskoler rundt omkring i Norge: 

Evaluering: Det ble gjennomført tre besøk til Safir. Dette var knyttet til 
informasjon, besøk på boligskole sammen med brukere og gjensidig 
erfaringsutveksling. De har også vært på besøk hos oss på Hamar. 



 

 

 

 
Idédugnaden i 2009 dannet grunnlag for videre planer om utvikling av prosjektet i 2010, 
samt arbeid med planer for videreføring fra 2011. (se søknad 2011) 

I 2010 var målene å videreføre disse målene bla å få til en boligskole i samarbeid med 
BARM. Vi hadde også lagt planer om å videreføre boligskolen i Folkestadsgate 23, men vi 
kom dessverre ikke i gang før prosjektet endte.  

Forøvrig klarte vi å opparbeide et tett og godt samarbeid med NAV-Hamar og vi hadde en 
klar målsetning om å videreføre og utvikle dette. I tillegg hadde vi planlagt ekskursjoner 
til andre aktuelle aktører innefor boligsosialt arbeid, bla et boligtiltak i Drammen. 

 

3 Målrealisering 
 

Prosjektmål for ”Min egen bolig-retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem:  

1. Fra bostedsløshet til varig bolig:  

• Skaffe kommunal utleiebolig til de som bor på akuttovernatting og 
følge opp disse 

• Etter utflytting til kommunal utleiebolig: følge opp disse for at 
boligen skal bli varig. 

2. Utvikle en boligskole: styrke oppfølgingen av de som har utfordringer 
med bosituasjonen i Folkestadsgate/Barm oppfølgingssenter 

3. Utvikle gode rutiner for samarbeid om oppfølging av deltakerne i 
prosjektet mellom Kirkens Sosialtjeneste og kommunen 

4. Utvikle kompetansen rundt bruk av frivillige og et godt system for 
brukermedvirkning i det boligsosiale arbeidet  

 

Målgruppe/ Deltakere i prosjektet 

• Beboere i akuttovernattingsleiligheter 

• De som har flyttet fra akuttovernatting 

• Deltakere/Leietakere på Folkestadsgate/Barm (boligskole) 

 

Metode/modell 

• Fra bostedsløs til akuttleilighet med oppfølging  til kommunal utleieleilighet 
eventuelt annen varig bolig med oppfølging. 

 

Faglig sluttrapport  
 

Prosjektmål:  

1. a) Fra bostedsløshet til varig bolig: Skaffe kommunal utleiebolig til de 
som bor på akuttovernatting og følge opp disse.  

 

I løpet av det første året vi drev prosjektet ”min egen bolig” hadde vi 16 beboere innom 
akutthybler / leiligheter i tredje etasje på Arbeideren. Av disse beboerne fikk 5 personer 
sin egen kommunale bolig / leilighet. Tre av de 16 ble innlagt på institusjon for 
rusbehandling. En av beboerne kom inn i et rusfritt bomiljø i Boligtiltaket Folkestadsgate. 
Resten endte opp hos venner og èn person er død. 

Oppfølgingen gikk ellers ut på å følge opp timeavtaler den enkelte hadde, hjelp til flytting 
og oppfølging i en overgangsfase fra akuttleiligheter til annet bosted. Vi ser en klar 



 

 

 

forbedring her i forhold til den hjelpen vi kunne tilby når prosjektstillingen ble utvidet til 
100%. 

 

2009 

I 2009 bodde det 14 beboere i tredje etasje på Arbeideren. Felles for disse var at de i en 
periode har vært uten bolig. Av de 14 personene som har vært beboere i 
akuttleilighetene på Arbeideren har alle etter endt opphold av varierende lengde gått ut 
til egen leid bolig eller har mottatt institusjonsplass. Av disse beboerne fikk 9 personer 
fått sin egen bolig. Vi har i tillegg skaffet 1 person bolig som ikke har vært innom 
akuttleiligheten.  

 

Den tette oppfølgingen ut til egen bolig knyttet til de faktiske behovene brukeren har 
formidlet har vært avgjørende for resultatene. Det at prosjektleder har kunnet vise en 
fleksibilitet ved oppfølgingen, ved hyppig kontakt via telefon/sms og raskt ”utrykking” 
ved kriser har vært noe av det brukerne har gitt positive tilbakemelinger på. Det at det 
også over tid er skapt et godt relasjonsforhold mellom bruker og beboer har også hatt 
avgjørende betydning for oppfølgingen. Trygghet og tillit skaper gode resultater. De 
fleste av beboerne hadde et stort rusproblem sammen med psykiske problemer. Dette 
betyr at den enkelte må følges opp på bakgrunn av funksjonsnivå. Eksempler på dette er 
alt i fra påminnelse når vedkommende har time hos f. eks lege/ tannlege til å være med 
den enkelte til lege og andre viktige gjøremål. Vi har hatt noen få ubehagelige episoder 
med beboerne i 2009. Ved et par anledninger har vi hatt bistand fra politiet og 
legevakten for å løse disse problemene. Ellers har det som har vært av vanskeligheter 
blitt løst av prosjektleder i tett samarbeid med boligkontakt i nav. 

 

2010 (januar til april) 

Bodde det 7 personer i akuttleilighetene. Alle disse fikk bolig dvs enten kommunal eller 
leid. En av disse sju har kjøpt seg leilighet. Disse ble fulgt opp videre etter 
prosjektperiodens utløp av NAV Hamar.  

 

2008-2010 

Oppsummert så fikk 37 personer hjelp og oppfølging i forhold til bosituasjonen sin i 
prosjektperioden 2008 til og med april 2010. 

 

B) Etter utflytting til kommunal utleiebolig: følge opp ut disse for at boligen skal 
bli varig. 

De som har flyttet ut og som fikk kommunal bolig er at det per i dag er variabelt hvordan 
det har gått med de som har vært i prosjektet. De aller fleste fikk oppfølging i form av 
hjemmebesøk og støtte i en vanskelig overgangsfase og enkelte måtte få litt ekstra hjelp 
i form av at prosjektleder måtte kontakte utleier i forbindelse med varsel om utkastelse 
bla pga naboklager. I noen tilfeller var denne hjelpen viktig for å beholde leiligheten. 
Dette fikk vi til på en bedre måte etter prosjektet ble utvidet til en full stilling i 2009. 

 

Prosjektleder holdt kontakt med flere av de som har bodd i tredje etasje og fulgte tett 
opp flere av personene videre i egen bolig. Dette var et tilbud alle beboerne fikk og 
selvsagt var det frivillig om de ville ha en slik oppfølging. NAV, sammen med 
eiendomsavdelingen i Hamar kommune og Kirkens Sosialtjeneste ved prosjektleder, 
inngikk individuelle avtaler med tre av beboerne om tett oppfølging slik at de var i stand 
til å beholde den leiligheten de hadde blitt tildelt. Målet er at dette skal bli en varig bolig. 
Dette går på avtalte og også tilfeldige besøk. 

 



 

 

 

Etter at prosjektet ble avsluttet i april 2010 er det kommunen selv som skal følge opp 
den enkelte. Så lenge prosjektet ble avsluttet med umiddelbar virkning gikk dette til en 
viss grad også ut over de brukerne vi hadde plassert ut. De mistet den trygge og tette 
oppfølgingen de hadde startet med, noe som er svært uheldig. Prosjektet kunne hatt 
enda større effekt dersom det ble videreført, og vår erfaring er at vi har sett at ved 
tettere oppfølging er det større mulighet for at den enkelte får en varig og stabil 
bosituasjon. 

 

2. Utvikle en boligskole: styrke oppfølgingen av de som har utfordringer 
med bosituasjonen i Folkestadsgate/Barm oppfølgingssenter 

Erfaringene med boligskole er at dette har vært positivt. Det har vært godt innhold på 
kursene og bra oppslutning. Det var imidlertid vanskelig å få med andre enn de beboerne 
som bor i Folkestadsgate på de kursene vi hadde der. Det var godt innhold i kursene som 
var relevante for brukerne. Erfaringene med matservering og innholdet i kursene var 
viktige suksesskriterier. Det var også viktig at det var en prosjektleder som stod for 
kontuiniteten og var tilstede hver gang. 

 

3. Utvikle gode rutiner for samarbeid om oppfølging av deltakerne i 
prosjektet mellom Kirkens Sosialtjeneste og kommunen 

I samarbeid med nav ble skriftlige rutiner gjennomført og etablert. Det ble utviklet faste 
ukentlige møtepunkter der man hadde tett dialog mellom prosjektleder og boligkonsulent 
NAV og eventuelt de ulike beboernes ruskonsulenter, der oppfølging av brukerne ut til 
egen bolig, har vært et viktig arbeidsområde. Dette samarbeidet bidro til kvalitet. tett 
oppfølging og ivaretok sikkerheten til den ansatte både i prosjektet og boligkontakt 
personen i NAV. Deltakerne opplevde å bli ivaretatt på en bedre måte ettehvert som at vi 
fikk etablert et godt samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste og Kommunen. Et kriterie 
på dette så vi bla i forbindelse med at vi kunne komme tidligere inn og gi en bedre 
oppfølging til deltagerne som var i ferd med å miste den kommunale leiligheten de fikk 
tilbudt. Ellers så opplevdes det mer forutsigbart og tryggere fra deltagernes sin side at 
det ble et tettere samarbeid mellom Kommunen og Kirkens Sosialtjeneste. 

  

Værestedet på Arbeideren, som eies og drives av Kirkens Sosialtjeneste, har også til en 
viss grad vært involvert i tredje etasje på den måten at de fleste beboerne inntar sine 
daglige måltider der, samt hjelp til stell av sår og andre plager. Ellers har matutdelinga 
på Arbeideren vært noe beboerne benyttet seg av i 2009. Denne ”helhetlige og tette 
oppfølgingen” ser vi at har vært viktig for mange deltakere i prosjektet.  

 

4. Utvikle kompetansen rundt bruk av frivillige og et godt system for 
brukermedvirkning i det boligsosiale arbeidet 

I oktober 2009 gjennomførte vi en idédugnad på Hamar der disse temaene var på 
dagsorden i forhold til det nasjonale prosjektet i organisasjonen ”Bo for livet”. Det ble 
lagt planer for videreutvikling av dette arbeidet på Hamar i 2010 (se søknad 2010). Dette 
arbeidet har vært vanskelig å gjennomføre i sin helhet da prosjektet ble avslutttet med 
umiddelbar virkning tidlig på året. Vi har gjort oss den erfaringen at dette er områder det 
tar tid og få gode systemer på og at det derfor er uheldig at noe som det skapes 
forventninger til blir avsluttet på en slik måte.  

 

Frivillighet: 

En stk frivillig ble rekruttert til Folkestadsgate og en frivillig deltok på boligskole. Dette 
opplevdes å bli en styrke for Folkestadsgate. Spesielt med tanke på at den frivillige også 
er nabo. Den frivilliges rolle ble oppfattet som positivt fra beboerne, noen uttalte sogar 
”det oppleves godt at det ikke bare er ansatte som ønsker å bidra med hjelp”. De 
frivillige som var involvert i prosjektet ellers var med i en mer perifer grad. De var 



 

 

 

engasjert på Værestedet og kom i kontakt med deltagerne i form av utdeling av mat, 
hjelp til vask av leiligheter samt samtaler. 

 

Brukermedvirkning 

På individniva: Brukernes medvirkning opplevdes å være et viktig verktøy for utviklingen 
av prosjektet, og en individuell tilnærming i forbindelse med bla hva slags behov den 
enkelte trenger i forhold til type bolig og hva slags oppfølging, ble vektlagt og tatt 
hensyn til. Kartlegging av behov og egne planer er her viktige stikkord. På tiltaksnivå ble 
RIO med i styringsgruppa. At RIO ble med i styringsgruppa var positivt mht at de kunne 
gi gode råd i forhold til tiltak og planer som berørte den enkelte på et individuelt nivå.  

 

Oppsummert: Situasjonen i slutten av 2010.  

Den relasjonen som ble opparbeidet til prosjektleder var av stor betydning for den 
enkelte bruker. Mange opplevde det som problematisk at prosjektleder måtte slutte og at 
den oppfølgingen de ble forespeilet plutselig ble borte. For mange av deltakerne kunne 
nok dette oppleves som en bekreftelse på at det ikke er mulig å stole på systemer og folk 
de har rundt seg. Vi hadde planlagt å arbeide for å få til en god overgang og videre 
ressurser til tett oppfølging av de bostedsløse i Hamar i samarbeid med Kommunen, men 
dette ble pga bortfallelse av prosjektmidler dessverre noe amputert. Dette opplevdes 
selvsagt uheldig for samarbeidspartnere, særlig Hamar Kommune, som i denne 
situasjonen er Nav. De må nå gjøre hele jobben selv. 

 

4 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering 
Bruk av styringsgruppa har fungert tilfredstillende, faste møter og god gjennomføring. 

Prosjektledere: det har vært to prosjektledere på dene tiden, dette har vært 
uproblematisk. Det ble en suksesskriterie at stillingen økte til 100%. 

 

Det har vært mange som på ulike måter har bidratt positivt til at prosjektet har fungert 
bra. Alle i hamartiltakene har stått sammen om å ”eie” de faglige utfordringene. Dette 
har gjort at prosjektleder ikke har stått alene i situasjoner, men opplevd at brukerne 
tilhører alle. 

I tillegg har daglig leder i Boligtiltaket Folkestadsgate bidratt med erfaringer fra Hamar 
og prosjektet ”min egen bolig” gjennom prosjektgruppa til det nasjonale boligsosiale 
prosjektet for Kirkens Sosialtjeneste, Bo for livet. 

 

5 Budsjett 
Prosjektregnskap er sendt over. 

 

6 Risiki 
Det er risikofylt å starte med slike prosjekter når en starter med en forventning om at 
dette er et viktig arbeid. Det er vanskelig å ta ned alle løse tråder som blir igjen etter at 
brukerne er overlatt til seg selv. Når det snakkes om å eie sin egen bolig må en starte 
med denne målgruppen og arbeidet starter med å skape tillit og gode relasjoner. Den 
største risikoen er selve organiseringen og konsekvensene når midlene bortfaller. 
Kommunen har ikke ansatte til å ta vare på og drifte det på samme måte videre. 
Situasjonen er at det pr dags dato er mange bostedsløse. Vi ser derfor at prosjektet som 
er avsluttet, er det virkelig behov for! Under prosjektperioden var det perioder med færre 
uten bolig, til tider var det ingen som var bostedsløse.  

 



 

 

 

7 Viktig erfaring  
I årene som har gått har vi bistått de fleste som har bodd i akutthyblene med hjelp til å 
søke privat/ kommunal bolig videre, og deriblant vært en pådriver ovenfor NAV / Hamar 
kommune til å skaffe tilveie kommunale leiligheter. Videre har prosjektleder i tett 
samarbeid med rusteamet i NAV fulgt opp brukerne etter at de har kommet i egen bolig. 
Vi opplever at vi har et godt samarbeid med rusteamet i NAV. I prosjektperioden fordelte 
vi oppfølging av boligsøkere og beboerne som bor i kommunale boliger. De ble fulgt opp 
etter individuelle behov. Her lagde vi avtaler og rutiner for hvem som gjør hva i ulike 
situasjoner. Med denne oppfølgingen mener vi først en kartlegging av behovene brukeren 
har. På bakgrunn av dette ble det laget individuelle planer for den enkelte, der det 
kommer frem hvordan vi følger dette opp. Hensikten/målsettingen med arbeidet er å gi 
en reell beskrivelse av det faktiske innholdet beboeren har fått. Det har vært 
gjennomført ukentlige møter med boligkontakt i NAV for å ivareta samarbeidet rundt 
beboerne og andre i målgruppen som er flyttet ut fra 3 etg og som bor i egen bolig. 

  

Vår opplevelse er at vi har hatt meget god effekt av prosjektet og ser at når prosjektet 
pågikk i perioder ikke var bostedsløse i kommunen. Vi klarte å følge opp og skaffe bolig 
til de fleste som bodde i våre hybler. En viktig erfaring vi har gjort er at vi ser at vårt 
arbeid har hatt god nytte for denne målgruppa men det har vært utfordrende at 
prosjektet tok slutt før planlagt prosjektperiode. Dette medvirket til at vi måtte finne 
”haste”- løsninger som igjen påvirket de personene som var i prosjektet.  Vi synes det er 
beklagelig at Husbanken ikke fant det hensiktsmessig å satse på denne type arbeid ut 
prosjektperioden. Dette har både deltakere, frivillige og samarbeidspartnere gitt sterkt 
uttrykk for i etterkant.  

 

8 Avslutning 
Prosjektet ”min egen bolig-retten til et sted jeg kan kalle mitt hjem” betydde mye mens 
det pågikk da det i stor grad hindret bostedsløshet. Vi ser at det uten de helt store store 
ressurser er mulig å skaffe målgruppen egen bolig og ikke minst å hindre at de blir 
bostedløse igjen. Etter at prosjektet ble lagt ned har det for flere deltakere oppstått store 
utfordringer når de opparbeidede relasjonen de ikke lenger er tilstede. Men 
Hamartiltakene har gjort sitt beste for å ivareta dem på en god måte i samarbeid med 
kommunen. 

 

Når det gjelder økonomien sitter vi igjen med et underskudd som vi må da med oss og 
dekke inn. Dette har gått ut over den daglige driften, spesielt i Folkestadsgate da de har 
måttet dekke inn dette underskuddet ved egne ressurser. Vi går nå videre og lurer på 
hva slags virkemidler de kan stille opp med i det videre arbeidet knyttet til denne type 
brukergruppe. Hamar kommune sliter med egnede boliger, og vi som frivillig sektor kan, 
og bør gjøre en god jobb her, dersom virkemidlene finnes.  


