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1. Innledning 

 

Hovedmålet med boligpolitikk er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø.  

Boligen skal dekke grunnleggende behov og være et sted å høre til for den enkelte. En god 

bolig er et velferdsgode i seg selv, men også en forutsetning for å ta del i andre goder; så som 

skolegang, sosial omgang, deltakelse på arbeidsmarkedet osv (St meld nr 50, 1998-99, NOU 

2002:2).  

 

Boligpolitikken blir sosial når noen grupper trenger mer tilrettelegging og oppfølging for å 

skaffe seg bolig, trenger hjelp og støtte for å etablere seg i bolig og opprettholde en egnet 

bolig.  

 

Behovet for trygge og forutsigbare rammer rundt det å bo er likt for alle deler av befolkningen 

– også de som sliter med sosiale problemer og dermed får vanskeligheter med å tilpasse seg 

boligmarkedet. En bolig av tilfredsstillende størrelse og standard som beboeren ser på som sitt 

hjem, anses som viktig for den enkeltes opplevelse av livskvalitet. 

 

Tidligere har ofte mennesker med rus/psykisk lidelser måttet ”kvalifisere” seg til bolig 

gjennom eksempelvis behandling. Denne holdningen er nå i ferd med å bli snudd. Alle skal 

kunne bo trygt og godt, uavhengig av den situasjon den enkelte måtte befinne seg i.  

 

Boligsosialt arbeid har tradisjonelt vært et fagområde knyttet til sosialkontoret. Det har vært 

sosialkontoret som har hatt ansvar med oppsyn av boliger, og de har også hatt ansvar for å 

skaffe boliger til sine brukere. Arbeidet rundt og i forbindelse med boligsosial 

handlingsplan(b.s.h.p.) i Klepp kommune bidrog til å endre dette. Politikere har nå i større 

grad blitt involvert og engasjert i dette saksfeltet, og boligsosialt arbeid er blitt et ansvar for en 

større del av kommuneorganisasjonen. Det boligsosiale arbeidet går på tvers av sektorer og 

faggrenser og er blitt en naturlig del av arbeidsområdet til de som er involvert i kommunalt 

boligarbeid. Klepp kommune har de siste årene arbeidet målrettet for å bedre boligsituasjonen 

for de vanskeligstilte på boligmarkedet. ”Boligsosial handlingsplan 2007 – 2010” ble 

godkjent i kommunestyret 13.11.2006. Oppstart av prosjekt ”Bu trygt – Bu godt”  ble vedtatt i 

Hovedutval for helse og omsorg 23.11.06.  
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Kommunen har gjennom prosjekt ”Bu trygt – bu godt”, utviklet en metodisk oppfølging av 

vanskeligstilte både gjennom individuelt tilpasset booppfølging og booppfølging i grupper. 

Videre er det i prosjektet arbeidet med å fremskaffe boliger til målgruppen.   

 

 

2. Prosjektorganisering 

Styringsgruppe 

Gruppen har bestått av: Asbjørn Aanestad politiker(leder av styringsgruppen),  

Torbjørn Hovland politiker, Ivar Undheim/Svein Tore Åtland rådmenn, Anne Gro Rolland  

rådgiver i Husbanken, Kåre Inge Bøen kommunalsjef helse-sosial og omsorg, Janne Hove 

Bjørnøy helseavd.leder, Gunvor W. Holmen leder av sosialavdelingen, Bjarne Lemvik/Helga 

Tengs Pedersen/Anne Therese E. Lote leder av seksjon psykisk helsetjeneste, Brit Karlsen 

Ree rådgiver, Ragnhild Aanestad rådgiver.  

Prosjektleder har vært sekretærer for gruppen. 

Styringsgruppen har hatt en møtefrekvens på ca 2 møter i halvåret.  

 

Arbeidsgruppe 

Prosjektet har fra 2007 – 2010 hatt 3 forskjellige arbeidsgrupper. 

Fra 2007 - 2008 bestod arbeidsgruppen av: Astri Rege Nils Garborg Reiten, Inger Tjåland og 

Svein Tungland. 

Fra 2008 – 2009 bestod arbeidsgruppen av: Bjarne Lemvik, Gunvor W. Holmen,  

Ragnhild Aanestad og Svein Tungland. 

Fra 2009 – 2010 bestod arbeidsgruppen av: Janne H. Bjørnøy, Gunvor W. Holmen,  

Helga Tengs Pedersen/ Anne Therese E. Lote, Annemarie Hansen og Svein Tungland. 

 

Arbeidsgruppen har hatt en varierende møtefrekvens. Noen måneder har en hatt møter hver 

uke, mens andre måneder har møtefrekvensen vært 1 til 2 ganger i måneden. 

 

Prosjektleder 

Prosjektleder Svein Tungland ble ansatt i prosjektet 1.mai 2007  
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Boveiledere 

Det er ansatt 2 boveiledere i Klepp kommune. 

Den første boveileder ble ansatt i prosjektet i 100 % stilling 1.juni 2007(stillingen ble overført 

sosialtjenesten 1.januar 2008). 

Prosjektet har sammen med b.s.h.p. avdekket et stort behov for booppfølging.  

Kommunen opprettet derfor en ny 100 % stilling boveileder fra 1.august 2008. 

 

 

3. Økonomi 

Prosjektet er finansiert av midler fra Husbanken, Helse og sosialdirektoratet og Klepp 

kommune. 

Husbankens kompetansemidler: kr. 400.000,- (2006) og kr. 500.000,- (2009) 

Helse og sosialdirektoraret: kr. 600.000,- (2006), kr. 252.000,- (2008), kr. 715.000,- (2009)  

Klepp kommune: 2 stillinger som boveilder (100%) 
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4. Mål 

 

4.1 Målhieraki 

Overordnet mål: 

- Det skal utvikles en modell for økt kompetanse og samarbeid som sikrer god forvaltning i 

boligsaker og som gir flere muligheten til å bo trygt og godt. 

 

Prosjektmål: 

Prosjektmål 1; 

- 20 % flere med rus/psykisk lidelse skal eie egen bolig 

Prosjektmål 2; 

- Flere med rus/psykisk lidelse skal mestre å bo i egen bolig 

 

Delmål: 

Delmål for prosjektmål 1: 

- Tilby beboere som er med i prosjektet langsiktige boligavtaler, hvor individuell tilrettelagt 

booppfølgning eller gruppedeltakelse er en forutsetning. 

- Tilby opplæring i budsjettarbeid for å skape en trygg økonomisk plattform 

- Utvikle tilbudene om bogruppe(selvhjelpsgruppe) og boskole 

- Utnytte/tilrettelegge for bruk av økonomiske virkemidler 

 

Delmål for prosjektmål 2:  

- Tilby beboere som er med i prosjektet langsiktige boligavtaler, hvor individuell tilrettelagt 

booppfølgning eller gruppedeltakelse er en forutsetning. 

- Få vetaksfestet booppfølging 

- Utvikle tilbudene om bogruppe(selvhjelpsgruppe) og boskole 

- Gi opplæring og veiledning i mestring av praktiske oppgaver 

- Etablere struktur i beboerens hverdag 

- Gi opplæring i mestring av egen økonomi    
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4.2 Utdyping av målformulering 

Prosjektets målsetting, har vært å utvikle en modell som både sikrer god forvaltning i 

boligsaker og som fører til at 20 % flere med rus/psykisk lidelse skal eie egen bolig og at flere 

med rus/psykisk lidelse skal mestre å bo i egen bolig.  

 

Etter at boligsosial handlingsplan ble vedtatt i kommunestyret, har det vært et uttalt mål i 

Klepp kommune at denne gruppe mennesker skal kunne disponere en god bolig i et godt og 

trygt bomiljø. 

 

For prosjektet har det vært viktig at myndiggjøring skulle være den røde tråd i arbeidet. 

Myndiggjøring er her forstått som: ”det å medvirke til at enkeltmennesker gradvis tar over 

styringen av sitt eget liv” 

 

Målsettingen har også strukket seg mot integrering. Ikke bare fysisk, men også sosialt.  

Som et viktig ledd i myndiggjørings- og integreringsprosessen har prosjektet arbeidet med å 

legge til rette for en utvidet tiltaks-kjede. 

 

Booppfølging omfattet i prosjektet trening og veiledning i og rundt bolig, samt praktisk 

bistand i forbindelse med anskaffelse av bolig. Mange beboere i målgruppen hadde opplevd 

nederlag og dermed tapsopplevelser. Det ble derfor vesentlig for målvalgene at målene kunne 

være med på å bygge inn mestringsopplevelser. 

 

Å mestre et boforhold forutsetter både praktiske og sosiale ferdigheter. Den enkelte måtte 

kunne utføre praktiske daglige gjøremål i selve boligen. Det kunne for eksempel være å få i 

seg nok mat og utføre nødvendig renhold av boligen.  

 

Videre skulle den enkelte også kunne forholde seg til fellesskapet. Det var viktig for 

prosjektet å finne fram til funksjonelle metoder slik at beboer på en god måte kunne forholde 

seg til naboer og nærmiljø. Den enkeltes problem med å mestre et boforhold hadde ofte 

mange og sammensatte årsaker. Ulike forhold som spilte inn var: 

• Evne/forutsetning 

• Kunnskap og erfaringer 

• Motivasjon 
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5. Målgruppe – Prosjektdeltakerne 

 

Målgruppen for prosjektet har vært personer med rus/psykisk lidelse og som er 

hjemmehørende i Klepp kommune. Dette er en meget generell beskrivelse av målgruppen, og 

det er et bevisst valg. Prosjektet har ikke hatt et ønske om å snevre inn målgruppen, for på den 

måten å definere bort mulige deltakere.  

 

Hvem som er blitt tilbudt plass i prosjektet, og hva slags oppfølgingstilbud den enkelte fikk, 

har vært individuelt begrunnet. Det sentrale har vært å tilpasse oppfølgingen etter den enkeltes 

behov og ønske.  

 

Og man antok at målgruppen for prosjektet, etter mange år med psykisk lidelse eller 

ruskarriere, kan ha tapt – eller aldri tilegnet seg – en del individuelle ferdigheter som er 

viktige for kunne tilegne seg bolig, eller for å komme inn på det eksisterende boligmarked.  

 

Prosjektet handlet derfor om boliger og botiltak til denne ovennevnte gruppe av befolkningen.  

B.s.h.p. har vist oss at disse gruppene har vanskeligheter med å skaffe seg eller beholde en 

tilfredsstillende bolig. Et fellestrekk med store deler av disse gruppene har vært at de har lav 

eller ingen inntekt og heller ingen egenkapital. 

 

5.1 Personer med et rusproblem 

Personer som sliter med et rusproblem er en gruppe som lett faller utenfor ordinære botilbud. 

Det er ikke mulig å gi en fasit på hva slags type botilbud som er det rette for denne gruppe 

mennesker, fordi variasjonen innad i gruppen er stor.  

 

For mange med et aktivt rusmisbruk, er det ikke mulig å bo i en ordinær bolig med de kravene 

dette setter til fungeringsevne, samhandling med andre og mestring av eget liv. Mens andre 

mennesker i den samme gruppe vil kunne bo godt med minimal veiledning og hjelp.  

 

Det er derfor viktig for kommunen å ha et variert botilbud for denne gruppen. De mest 

marginale gruppene blant mennesker som sliter med et rusproblem, vil ikke kunne klare å 

forholde seg til regelverk og praktiske gjøremål, enten det dreier seg om å bo i en selvstendig 

bolig eller det å bo i lag med andre. 



9 
 

 

5.2 Personer med psykiske lidelser 

Klepp kommunenes boligsosiale kartlegging og andre offentlige bolig-relaterte undersøkelser 

viser med tydelige tall at også personer med psykisk lidelse ofte mangler et egnet botilbud.  

 

Personer med alvorlig psykiske lidelser vil ofte ha behov for oppfølging for å klare å mestre 

en selvstendig bosituasjon. Flere har også et udekket sosialt behov, og opplever kun å ha 

kontakt med tjenesteapparatet.  

 

Erfaringene viser at også mange innenfor denne målgruppe har behov for en rekke tjenester 

og tilrettelegging knyttet til flere sider av hverdagen. Dette være seg veiledning for å lære 

rutiner knyttet til å bo, for eksempel hjelp til å skaffe seg bolig og opprettholde et boforhold, 

økonomistyring, vask og vedlikehold av bolig, handling og matstell. Det kan også handle om 

bistand til å skaffe seg arbeid, ordinært eller tilrettelagt, aktiviseringstilbud og lignende.  

 

Personer med psykiske lidelser kan også ha lav mobilitet, noe som gjør det viktig å finne en 

bolig som ligger i nærheten av offentlig kommunikasjon og servicetilbud. 

 

5.3 Kartlegging/brukerundersøkelse 

Som utgangspunkt for prosjekt ”Bu trygt – bu godt” ble det gjennomført en kvantitativ 

kartlegging av målgruppen (boligsosial handlingsplan).  

I tillegg til boligsosial handlingsplan var det behov for en kvalitativ undersøkelse rettet mot 

målgruppen for prosjektet (en brukerundersøkelse). 

 

”Boligsosial handlingsplan i Klepp kommune” gav et oversiktsbilde når det gjelder størrelse 

på gruppen, kjønns- og alderssammensetning, bolig og tjenestebehov m.v. 

 

Hensikten med brukerundersøkelsen var å få en dypere innsikt i livssituasjonen. Det var viktig 

å få rede på hvilke erfaringer beboerne hadde som tjenestemottakere, samt hvilke tjenester og 

boligformer/typer de selv ønsket og hva som kunne bidra til stabile boforhold. 

 

Sammen med den b.s.h.p., ville resultatene fra bruker undersøkelsen kunne gi et viktig bidrag 

til den videre planlegging av prosjektet : ”Bu trygt – bu godt”, samt et bidrag til 

kunnskapsformidlingen om målgruppens situasjon. 
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Metode og utvalg av brukere i undersøkelsen 

Kvalitativ undersøkelsesmetode gikk i denne sammenheng ut på å gjennomføre individuelle 

samtaler med brukere i målgruppen om nærmere definert tema. Da metoden var tidkrevende, 

ble det nødvendig å begrense antall informanter. De funn/resultater som undersøkelsen 

avdekket, kunne dermed ikke generaliseres, dvs. tolkes dit hen at det gjelder alle mennesker i 

Klepp kommune med rus og psykisk lidelse, men den gav innblikk i hvordan situasjonen kan 

være eller oppleves for en eller flere i målgruppen.  

 

Tema for undersøkelsen 

Følgende tema ble satt i fokus: 

• Informantenes bakgrunn; biografiske opplysninger 

• Bosteder – erfaringer 

• Ønsket boform/boligtype 

• Bistandsbehov 

• Erfaringer som tjenestemottaker 

• Aktiviteter/sysselsetting 

• Forhold til familie og venner i dag 

 

Utvelgelse av informanter 

For at undersøkelsen skulle kunne gi et mest mulig nyansert bilde, var det ønskelig med 

informanter som gjenspeilet den prosentvise fordelingen mellom kvinner og menn, kjønn og 

alder.  

Det ble valgt ut 16 personer fra målgruppen for prosjektet; tolv menn og fire kvinner utfra en 

kvinneandel på ¼ (jmf. kartlegging i bshp.). Andre undersøkelser har vist at kvinneandelen er 

noe lavere, men det var ikke ønskelig med en lavere andel av kvinnelige informanter.  

For å finne fram til informanter, ble lederen av seksjon psykiatri og lederen av sosialtjenesten 

kontaktet. De anbefale seks brukere fra hver seksjon. 

 

Undersøkelsens hensikt var å kartlegge livssituasjonen og boligerfaringene til et utvalg av 

målgruppen(16 personer) for å benytte deres syn/erfaringer i prosjektplanleggingen for det 

boligsosiale prosjektet ”Bu trygt – bu godt i Klepp”. 
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Hvor lenge har en hatt ustabile boligforhold? 

15 hadde hatt ustabile boforhold og vært uten fast bolig i mer enn 2 år og opp til 20 år. En av 

informantene var nylig blitt bostedsløs, men klarte ved hjelp av bistandspersoner og skaffe 

seg egen fast leiet bolig.  

 

Oppholdssted på intervjutidspunkt 

Under intervjutidspunktet bodde informantene i forskjellige mer eller mindre stabile 

boligforhold. 7 av informantene bodde i leiligheter som de selv hadde leiet på det private 

marked, 4 hadde mottatt leiebolig på henvisning fra sosialtjenesten, 2 hadde mottatt plass i 

kommunal omsorgsbolig, 2 bodde med familie og 1 var bostedsløs. 

 

Undersøkelsen ble en viktig del av det boligsosiale arbeidet i oppstarten av prosjektet. 

Kartleggingen ble senere satt i system og brukt for å avklare behov ved søknader om 

kommunal utleiebolig.   

 

6.  Prosjektets teoretiske fundament 

 

Den brasilianske pedagogen Paulo Freire, (kjent for ”de undertryktes pedagogikk”), har i flere 

sosialarbeiderfora internasjonalt, kritisert sosialarbeideres og pedagogers tendens til å 

objektgjøre sine klienter eller elever.  

 

Klienten oppfattes som en råvare som kan behandles og formes. Dermed fratas klienten 

ansvaret for seg selv og sin egen utvikling. Deres ressurser til selv å gjøre noe med problemet 

og å delta aktivt i egen problemløsing mobiliseres ikke.  

 

Denne kritikken må ikke blandes med den moralistiske holdningen som legger skylden for 

klientens passivitet i relasjonen på klienten selv. 

 

Prosjektets verdisyn har tatt utgangspunkt i at det enkelte individ har krefter i seg til å endre 

egen livssituasjon. Med dette menes at alle har noe å bidra med i sin egen prosess.  

Metodene som prosjektet har tatt i bruk handler derfor om å mobilisere egne krefter, og å 

hente fram ressursene og mulighetene som finnes i den enkelte.  
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Det vil med andre ord si, at en tar ansvar for livet sitt og selv styrer det i den retning en 

ønsker. Prosjektet handler om å sette i gang en prosess; fra passiv mottaker til aktiv deltaker i 

eget liv. 

 

Som en forutsetning for denne type tilnærming ligger empowerment – tankegangen.  

 

Og følgende definisjon legges til grunn: 

”Empowerment er den prosess som er nødvendig for å styrke og aktivere evnen til å 

tilfredsstille egne behov, løse egne problemer og skaffe seg de nødvendige ressursene for å ta 

kontroll over sitt eget liv.” (Talseth, 1997) 

 

Dette er et grunnsyn som gjør varige endringer mulig. Ved å benytte empowerment tenkning 

som et verdisyn/plattform for arbeidet i prosjektet er målet å styrke den enkelte, og dermed gi 

den enkelte muligheten til å mobilisere sine egne krefter. 

 

 

7. Tiltak og aktiviteter i prosjektet 

 

I prosjektet er det blitt prøvd ut forskjellige samarbeidsformer og måter å jobbe på overfor 

målgruppen. Prosjektet har aktivt arbeidet med å utvikle metoder og tiltak for å trygge 

boligsituasjonen for mennesker som sliter med bl.a. rus/psykiske lidelser i kommunen. 

71 personer har mottatt booppfølging gjennom prosjekt ”Bu trygt - bu godt”. 

 

7.1 Bogruppene  

Mange tradisjonelle modeller for endringsarbeid tar utgangspunkt i fokusering enten på 

problemet, eller i fokusering på en fremtidig løsning. Ved å etablere bogrupper som 

selvhjelpsgrupper flyttes fokuset, slik at utgangspunktet blir i den faktiske virkelighet og den 

individuelle og subjektive opplevelsen av denne.  

 

Det å bli kjent med den virkeligheten man skal forholde seg til, med åpenhet og klare ord, 

tydeliggjør mulighetene for endring.  

 

Metodikken i bogruppene handler om aktiv bevisstgjøring.  
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For deltakere i bogruppen vil den virkelighet man har og kjenner, selv om den oppleves svært 

problematisk, være trygg. Og enhver endring kan derfor oppleves truende. Bogruppenes 

kjerneinnhold, er å våge å bli kjent med de utfordringer som vil komme i etableringen av et 

trygt og godt bomiljø.  

 

Eierskap er noe vi har et positivt forhold til, vi vil gjerne eie.  

Hvis vi også velger å eie våre egne utfordringer, åpner det seg muligheter til forandring. 

Utgangspunktet for bogruppene, er at det er seg selv man skal forandre, ikke de andre. 

Viktige elementer i bogruppene er derfor: 

1. Eierskap 

2. Ansvar 

3. Muligheter 

 

Bogruppenes innhold dreier seg ikke om å lete etter årsaker, men aktivt å forholde seg til 

virkeligheten, her og nå. 

Beboerne går ut av ”offerrollen”(Dette er påført meg) og starter med å ta ansvar for sine 

handlinger(Hva lar jeg dette gjøre med meg?) og tar der i gjennom ansvar for egen bo – 

hverdag. Det å erkjenne at man står foran et problem/en utfordring og at man eier det/den 

selv, er en viktig forutsetning for å kunne aktivere egne ressurser i hverdagens ulike 

valgsituasjoner. Når erkjennelse og eierskap er ”på plass”, kan det være mulig å få til varige 

endringer i livet sitt. (Det være seg bosituasjon, arbeid og annet nettverk)  

Endringene vil etter hvert føre til økt livskvalitet.  

 

Og det man har fått et bevisst eierskap til, gjennom erkjennelse og bevisstgjøring, vil være 

umulig å forholde seg passivt til.  

Metodikken i prosjektet ”Bu trygt - bu godt” er prosessorientert.  

Målsettingen er å være i forandring og utvikling.  

Det handler om prosessen fra å bevege seg ut av passiviteten, rundt ”det å bo”, til å bli en 

aktiv deltaker i eget liv og egen bolig.  

Å være i forandring er en kontinuerlig prosess.   

Leter man etter løsninger alene, kan man komme til å måtte gjøre det om igjen og om igjen.  

 

Ikke alle livets utfordringer har løsninger, men kan håndteres og mestres på en ny måte. 
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7.2 Boskole 

Bo gruppen har også fungert som temagruppe. Og i prosjektet har vi valgt å kalle dette for 

boskole. Hver annen gruppesamling har hatt et tema. Og disse temaene har berørt områder 

som: økonomi, helse og ernæring, fritid og nettverk, arbeid, med mer 

16 personer har deltatt i bo-grupper/boskale gjennom prosjektet. 

 

7.3 Individuell booppfølging 

Individuell boligoppfølging har som formål å styrke funksjonsevne og gi den enkelte mulighet 

til å ta ansvar for eget liv.  

 

Målsetting for boveiledningen vil være; ” å få den enkelte til å fungere optimalt i boligen 

gjennom bevisst å mobilisere beboers egne krefter, og å hente fram muligheter som finnes i 

den enkelte og videreutvikle disse”.  

 

Beboer og boveileder har jobbet sammen for å kartlegge behov og klargjøre individuelle mål. 

Målsettingen skal innarbeides i en samarbeidsplan. I samarbeidsplanen konkretiseres mål, 

ansvar og varighet.  

Individuell tilpasset booppfølging har vært en sentral metode i prosjektet. Hyppighet og 

omfang av boveiledning tilpasses i hver enkelt situasjon. 

 

Boveileder har som oppgave å assistere den enkelte beboer utfra individuelle behov. Graden 

av oppfølging og dens konkrete innhold vil kunne variere over tid. Noen vil kunne trenge 

perioder med tettere oppfølging, mens de i andre perioder klarer seg på egen hånd.  

Det er derfor viktig at boveileder-tjenesten har fokus på langsiktighet og fleksibilitet i 

forbindelse med tilrettelegging av individuelle avtaler om booppfølging. 

49 personer har mottatt individuelt tilpasset booppfølging gjennom prosjektet. 

 

Mål for individuelt tilpasset booppfølging   

Utvikle boferdigheter som gjør en i stand til å skaffe og beholde egen eid/ leid bolig i det 

ordinære boligmarkedet.  

� Med dette menes en bolig med individuelt tilrettelagt boveiledning.  

� Leilighetene vil i den grad det er nødvendig bli brukt som et botreningsarena.  

� Booppfølgingen har som formål å avklare, utrede og trene ”boevnen” til beboerne.  
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Boveileder vektlegger i sitt arbeid: 

� Fokus på beboerens ressurser og handlinger.  

� Gi beboer mulighet til en ny start, med trinnvis framsteg gjennom endringsarbeid.  

� Vektlegge ansvarsmobilisering hos beboer. Dette gjennom sosial støtte.  

� Vektlegge endringsarbeid. 

� Føre bokompetanserapport.   

 

Mestre de praktiske ferdigheter med å bo alene.  

Beboere ble fulgt opp i forhold til praktiske områder, som for eksempel renhold, husholdning, 

økonomi, orden i papirer osv. Målet var at beboerne skulle få en så god oversikt som mulig 

over disse praktiske områdene. Dette er viktig, da tilværelsen for mange av beboerne ofte kan 

være uoversiktelig.  

 

Botrening omfattet disse områder:  

A)Normer og regler: 

 Ved innflytting i kommunal utleiebolig skal det bære en gjennomggang av det som står i 

husleiekontrakten, kriterier og avtale om boveiledning. Det er viktig å få tydeliggjort hva 

dette innebærer og betyr for beboer. Målet er at beboer lærer å innrette seg, og akseptere/ 

respektere allmenne regler for besøk, lydnivå ved spilling av musikk osv. Det er også 

viktig at beboer lærer seg og ta hensyn til naboer og å forholde seg til husreglene.  

 

B) Økonomi: 

Målet er at beboer skal kunne ha en ryddig og oversiktelig økonomi.  

Tiltak for å nå dette kan være: 

� At beboer får veiledning i å sette opp eget budsjett og leve etter det.  

� Å gjøre avtale med bank om veiledning. Opprette avtale giroer.  

� Å planlegge innkjøp.  

� En bevisstgjøring på pris og hva som skal prioriteres ved ulike innkjøp.  

 

C) Rydding og renhold: 

Målet er at beboer selv skal ta ansvar for å holde leiligheten sin ren og ryddig.  

Tiltak for å nå dette kan være: 
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� At boveileder går inn med veiledning eller i korte perioder for å utføre rydding og 

rengjøring sammen med beboer for at han/ hun skal innarbeide rutiner på dette.  

 

D) Kosthold: 

Beboer skal ta ansvar for å gjøre innkjøp og lage mat. Målet er at beboer skal få gode rutiner 

på kosthold.  

Tiltak for å nå dette kan være: 

� Veiledning i enkel matlaging.  

� Være med på å handle matvarer sammen med beboer. 

 

E) Hygiene: 

Beboer skal ta ansvar for sin personlige hygiene. Lære seg gode rutiner på dette som 

samsvarer med samfunnets normer.  

 

F) Få orden på papirer: 

Det er viktig å ha orden på viktige papirer som vitnemål, fødselsattest, forsikrings papirer, 

dåpsattest osv.   

Tiltak for å nå dette kan være:  

� Beboer lager hjemmearkiv. Sammen med boveileder, kan en gå igjennom hvilke papirer 

beboer har med seg, og evt. skaffe de papirene som mangler.  

 

G) Gjøre og holde avtaler: 

Som et ledd i botreningen er det viktig å lære seg å holde avtaler.  

Tiltak for å nå dette kan være: 

� Opplæring i bruk av avtalebok.  

� Døgnrytme, ukeplaner.  

 

Booppfølging i kommunale utleieboliger i Klepp kommune legger vekt på: 

� Bistå beboerne med å mestre eller løse daglige problemer i forhold til det å bo.  

� Bistå beboerne med å frigjøre egne ressurser.  

� Gi et aktivt tilbud om oppfølging i egen bolig.  

� Gi økonomisk veiledning (budsjett, avtaler i bank og lignende) 

� Gi praktisk botrening (vask, hygiene, innkjøp og lignende) 
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� Forebygge isolasjon.  

� Bistå til nettverksbygging. 

� Bistå beboer ved eventuell dårlig kontakt med naboer.   

� Skape en meningsfull hverdag for beboer i form av fritidsaktiviteter, arbeid eller lignende. 

� Tilbud om veiledning i bogruppe(selvhjelpsmetodikk) 

� Bo-skole 

 

7.4 Individuell plan (IP) 

I.P. er blitt tilbudt målguppen gjennom prosjektet når dette har vært hensiktsmessig. Dvs. når 

prosjektderltakerne har hatt bruk for langvarige og koordinerte tjenester.  

I prosjektperioden har flere personer hatt behov for å få et mer koordinert, helhetlig og 

individuelt tilpasset tjenestetilbud og disse er blitt ”loset” videre til rehabiliteringskoordinator 

i kommunen. I.P. er lagt inn som undervisnings-tema på boskolen.  

 

7.5 Rehabiliteringsboliger i Fiolveien 

Rehabiliteringsboliger i Fiolveien ble etablert våren 2009 og består av en boligdel med 6 

hybelleiligheter/leiligheter. Tiltaket har fokus på deltakernes livsmestring og deres målsetning 

om å kunne få og beholde en ordinær bolig.  

 

Rehabiliteringen i Fiolveien er tidsavgrenset(dvs. 1 – 3 år) og vil variere ut i fra de 

individuelle behov som deltakerne har. Med dette menes at booppfølging er individuelt 

tilrettelagt, og skal medvirke til at den enkelte prosjektdeltaker skal oppnå størst mulig grad 

av selvstendighet og bli best mulig stand til å ta kontroll over eget boforhold.  

 

Med andre ord har booppfølgingstjenesten lagt til rette, slik til at den enkelte prosjektdeltaker 

skal kunne bo og fungere optimalt i egen bolig, og medvirke til at til at den enkelte inkluderes 

i samfunnet. 

 

Med tanke på rehabilitering har det i Fiolveien vært viktig ikke kun fokusere på forhold 

direkte knyttet til det å bo, men også til andre aspekter som har hatt betydning for beboernes 

innhold i hverdagen. Dette har vært forhold knyttet til rusmestring, økonomi, praktisk 

tilrettelegging av hverdagen, aktivisering på dagtid, nettverk og deltakelse i nærmiljøet. 
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Konkret innhold i oppfølging og rehabilitering fastsettes i en individuell oppfølgingsavtale 

som inngås mellom beboer og boveiledere. 

8 personer har hatt rehabiliteringsbolig i Fiolvegen i prosjektperioden. 

 

8. Boligframskaffelse 

Kommunen har de siste årene fått økt kunnskap om boligsituasjonen blant personer med 

rus/psykisk lidelse. I Klepp er det som tidligere nevn, gjennomført kartleggingsarbeid som har 

påvist vanskelige boforhold for flere personer i denne gruppen. Dette har ført til bekymring, 

både med hensyn til mangelen på egnede boliger og på oppfølgingen i tilknytting til boligene. 

 

Boligen er for de fleste mennesker det viktigste området å bygge livet sitt rundt.  

Det å ha en bolig skaper en følelse av identitet og tilhørighet, og fungerer for de fleste som et 

midtpunkt i personens sosiale nettverk. 

 

En god og egnet bolig er derfor et godt utgangspunkt for kontinuitet. Den kan være en sosial 

arena, den kan gi beskyttelse og beskjeftigelse. Altså gi en god mulighet for å ha en 

meningsfull tilværelse. 

 

På samme måte som en egnet bolig påvirker alle disse forholdene i livet, kan fraværet av en 

bolig eller en uegnet bolig føre til mangel på de samme grunnleggende elementer.  

 

For personer med et rusproblem eller en psykisk lidelse vil det være avgjørende at boligen og 

oppfølgingen er tilrettelagt i tråd med deres funksjonsnivå. 

 

Strategien for framskaffelse av boliger til målgruppen innenfor rus og psykiatri vil være den 

samme som for andre boliger. Det vil for det meste dreie seg om; 

• Ombygging/påbygging av eksisterende kommunal eiendom 

• Innleie i det private boligmarked/byggeprosjekter 

• Nybygging på kommunale tomter 
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Kommunen eier i alt 154 boliger. Utenom dette har kommunen leid inn 26 boliger, (inkl. 

hybelhus med 4 hybler). Boligene disponeres på følgende måte: 

40 boliger til flyktninger 

22 boliger øremerket psykiatritjenesten 

32 tilrettelagte boliger, Kleppetunet 

Ca 70 kommunale utleieboliger 

6 rehabiliteringsboliger i Fiolveien + 4 hybler på hybelhus 

 

8.1  Boligbehov 

Behovet for boliger til målgruppen ble lagt frem i styringsgruppen for prosjekt ”Bu trygt – Bu 

godt” i notatet ”Strategiplan for fremskaffelse av boliger 2009”  

 

Prosjektets strategiplan viste at selv om kommunen hadde en stor boligmasse til disposisjon, 

fortalte kartlegging og ventelister på kommunale utleieboliger, at man hadde en utfordring 

med å tilby de mest vanskeligstilte en god, trygg og varig bolig.  

 

For målgruppen var situasjonen våren 2010:  

37 personer hadde variable, men utilfredstillende boforhold. 18 personer(med rus/psykisk 

lidelse) sto på venteliste for tildeling av kommunal bolig. 7 av disse 37 personene var uten 

fast bolig (UFB).   

 

8.2  Nye kommunale utleieboliger 

Klepp kommune vedtok våren 2009 å starte opp et utviklingsprosjekt sammen med Block 

Berge Bygg og Husbanken. Resultatet av utviklingsprosjektet ble bygging av 1 bolig med 8 

boenheter til målgruppen for prosjekt ”Bu trygt – bu godt”. Boligprosjektet ble ferdigstilt 

høsten 2010. Disse boenhetene som vil være kommunalt eiet, er kun beregnet til utleie for 

vanskeligstilte på boligmarkedet. Utviklingsprosjektet på Orstad består av 4 leiligheter og 4 

hybelleiligheter.  

 

Videre er det planlagt bygd 1 bolig med 5 utleiebolige på Kåsen. Her bygges 1 leilighet og 4 

hybler. Prosjektet er tenkt påbegynt i 2011. 
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8.3  Kjøp og refinansiering av bolig 

Prosjektet har i prosjektperioden arbeidet for at flere mennesker som er vanskeligstilt på 

boligmarkedet skal kunne eie sin egen bolig(Prosjektmål 1).  

Dette arbeidet er blitt muliggjort ved en aktiv bruk av Husbankens virkemidler(Boligtilskudd, 

Startlån og Bostøtte). Klepp kommune har i peioden 2007 – 2010 godkjent/bevilget Startlån 

og/eller gitt boligtilskudd til 22 personer i kategorien vanskeligstilte på boligmarkedet. 

 

Av disse 22 personene er: 

Rus/psykisk lidelse:          14 personer 

Sosialt – økonomisk vanskeligstilte:          3 personer 

Flyktninger:             5 personer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

9. Kompetanse 

Kompetanseutvikling har stått sentralt i prosjektet (jmf overordnet mål). 

Det har vært viktig å avdekke hvilken kompetanse kommunen hadde innen det boligsosiale 

arbeidsområde og hvor i kommunen denne kompetanse fantes. Prosjektet arbeidet også med å 

avdekke hvilken type kompetanse kommunen manglet. Det er i prosjektperioden arbeidet for 

å utvikle kompetansen innen det boligsosiale feltet på tvers av seksjonene. 

 

Utvikling av kompetanse: 

• Oppstartsamling 

• Åpne fagmøter i seksjonene 

• Kurs og veildning 

• 2 studieturer 

• Boligsosiale konferanser 

• Boligsosial nettverksgruppe (Husbanken/Fylkesmannen) 

 

Prosjektet har videre drevet kompetanse/erfaringsformidling til andre ved å delta på diverse 

kurs/fagdager/samlinger. 

 

Kompetanse og erfaringsformidling til/gjennom: 

• Boligsosial nettverksamling 

• Kriminalomsorgen 

• Kvalifiseringsprogrammet – NAV 

• Undervisning for kommuner i Rogaland  

• Hospitering i Klepp fra andre kommuner 
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10. Utfordringer 

Selv om kommunen i prosjektperioden har fått økt boligmasse til disposisjon, viser 

kartlegging også at man fortsatt har en utfordring med å tilby de som har det aller vanskeligst 

en god, trygg og varig bolig.  

 

Antall personer som sliter med å få etablert seg i bolig, viser at det også i framtiden vil være 

nødvendig med forskjellige kommunale tiltak for å avhjelpe denne situasjonen.  

Siden oppstart har prosjektet vært involvert i over 70  personer som har hatt utfordringer rundt 

det å bo. 

 

Kommunale utleieboliger 

Klepp kommune har bygget og har planer om å bygge flere utleieboliger og flere typer 

utleieboliger. Ved forsøk på privat anskaffelse av utleie-bolig opplever personer som 

prosjektet har vært i kontakt med, at utleieprisene på det private markedet er altfor høye.  

Pr.dags dato er det nesten umulig i dag å skaffe seg egen bolig i det private markedet og på 

samme tid være avhengig av sosial ytelse fra kommunen eller andre trygdeordninger.  

 

Utfordring 1: 

Framskaffe små-boliger(4-6stk) til de personer med rus/psykisk lidelse som har det aller 

vanskeligt på boligmarkedet. 

 

Utfordring 2: 

Ferdigstille helhetlig plan for framskaffelse av kommunale utleieboliger. 

 

Midlertidig botilbud 

Det brukes store ressurser på midlertidige botilbud. Kommunen disponerer i denne 

forbindelse et hybelhus med 4 hybler som ofte er ”fullbooket”. P.g.a. dette må det kjøpes inn 

tjenester fra hospitser i nabokommunene. 

 

Utfordring 3: 

Skaffe  et midlertidig botilbud til de personer som er uten bolig og som ikke har et 

rusproblem. 
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Flyktninger 

Mange av kommunens utleieboliger er bebodd av tidligere flykninger. Det er en utfording å få 

disse personer over i et ordinært boligmarked, slik at flere kommunale utleieboliger kan 

frigjøres til målguppen. 

 

Utfordring 4: 

Utvikle en strategi for å få tidligere flyktninger til å kjøpe sin egen bolig. 

 

Videreutvikle boveiledertjenesten 

Boveiledning er på en måte et nytt fagområde i Klepp kommune. Prosjektet har vist at 

behovet er stort og arbeidet viktig. Flere personer har i prosjektperioden mottatt individuelt 

tilpasset booppfølging eller oppfølging i grupper. Oppfølgingen har vært en medvirkende 

årsak til at flere personer har mestret det å kunne bo i egen bolig. 

 

Utfordring 5: 

Videreutvikle og statse på kommunal boveiledning til personer som er vanskeligstilte på 

boligmarkedet. 

 
 
12. Oppsummering- noen nøkkeltall 
 
 
Booppfølging 
 
Antall personer som har mottatt booppfølging  
- Individuell booppfølging 
- Gruppe  
- Rehabilitering i bolig 

 

 
71 
49 
16 
6 

Eie egen bolig 
 
Antall personer som har refinansiert/kjøpt egen bolig 
- Rus/psykiatri 
- Flyktninger 
- Sosial-økonomisk vanskeligstilte 

 

 
22 
14 
5 
3 

Boligframskaffelse 
 

- Nye kommunale utleigeboliger 
- Boliger under planlegging 

 
8 
5 
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