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OmprosjektetMer ennboligogdennepublikasjonen

Dennepublikasjonen dokumentererprosessene rundtprosjektet ”Mer enn bolig”.Prosjektet er
et samarbeidmellomHusbanken ogBlåKorsNorge.Publikasjonen beskriverperioden fra
førsteoppstart25.8.2006og fram tiloktober2011.

Hovedmålet er å beskriveprosessene rundtprosjektet,ogå identifisere suksesskriterierog
hindringer forgjennomføringogutvikling.Denne rapporten setter søkelysetpå
systemperspektiverpåprosjektet,og omhandler i liten grad innholdet i tjenesteneogde
faglige sideneved å drivedenne typebotilbud.

Rapporten beskriver førstprosjektet,ogetableringen avdetoverordnede rammeverket rundt
dette.Detgis deretter noen anbefalinger forden som er interessert iå gå inn i lignende typer
arbeid.Anbefalingene erbasertpåde erfaringene som dokumenteres i rapporten.Disse
anbefalingene er et sammendragavnestekapittel (”Oppsummertkunnskap omprosjektetMer
enn bolig”) som går noedypere inn i erfaringeneogkunnskapene som har framkommet
gjennomdatainnsamlingsprosessen.Det ervidere et krav fraHusbanken omdokumentasjon
ogvurdering avmåloppnåelse iprosjektet.Detteomhandles ikapitlet ”Måloppnåelse”.

Forden sommåttevære interessert iytterligeredokumentasjon,gås det inn påhver enkelt
kommune som harvært involvert iprosjektet i sistedel av rapporten.Allekommunervilvære
gjenstand for analyse,bådederhvorprosjektetgjennomføres,ogderhvorprosessen har
stoppetopp ogblitt avsluttet.
Følgendekommuneromtales idenne rapporten:Kristiansand,Drammen,Lier,Arendal,
Andebu.Detharværtgitt informasjon omprosjektet tilandrekommuner i landet,ogdethar
ogsåværtmøterpådialognivå,men disse er pr.d.d. ikke realisert, slik atdenne rapporten
omhandlerkun kommunerderprosessen harværtmer forpliktende.

Hver kommunebeskrives for seg i egnekapitler.Kapitlene erbyggetopp etter en fastsattmal
med noen hovedtilnærminger.Hvert kommune-kapittelvil i tilleggha egneunderkapitler som
er relevante forden enkeltekommune.

Datatilfang idenne rapportenbestår av foreliggendedokumentasjon (avtaler, referater,
notater, saksfremlegg o.a.)og intervjuermed informanter. Informanterharværtdeltakere fra
BlåKors og kommunene. Inoen kommunerhardetvært storeutskiftingerpåpersonellsiden,
ogdettehargjort atde som har sittetmed oversiktover historikken inoen tilfeller ikke har
værtmuligå få tak i. I rapporten brukes begrepet ”daværendeprosjektleder forMer enn
bolig”omTrondKarlsen.ØyvindGrindbakken tokover etterTrondKarlsen 01.10.10, og
betegnes her som ”nåværendeprosjektleder”.

Alle intervjueneharblittgjennomført av forfatter av denne rapporten.Nesten alle intervjuene
harblittgjennomført i fysiskemøtermellom forskerog informant,og intervjueneharblitt tatt
opppåbånd.Dissehar alleblitt slettet etter transkriberingsfasen.

Det er etterstrebet å ikkebruke informantenes navn i sitater,men i størstmuliggrad koble
sitatene tilden profesjonelle rollen som informantenharhatt.Navn er likevelnevntderhvor
detteharhatt en betydning.
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Det er ihvertkommune-kapittelunderkapitler som omhandler suksesskriterier,hemmende
faktorerog oppsummeringer.

Beskrivelse avprosjektetMer ennbolig
Prosjektet ”Mer enn bolig” er et samarbeidsprosjektmellomHusbanken ogBlåKorsNorge.
Prosjektetharutgangspunkt iden nasjonale satsingen ”På vei tilegen bolig” 2005-2007
(Statens forvaltningstjeneste2006) som bleutarbeidet avArbeids-og
inkluderingsdepartementet,Helse- ogomsorgsdepartementet, Justis-ogpolitidepartementet,
Barne-og likestillingsdepartementet,Kommunal-og regionaldepartementet,Husbanken og
Sosial- oghelsedirektoratet.

Husbanken fikk ioppdragå koordinere arbeidet i tett samarbeidmedSosial-og
helsedirektoratet.Det overordnedemåletvar å forebygge ogavskaffebostedsløshet.
Kommunen skulle være en hovedaktør idette arbeidet,men ogsåde frivilligebruker- og
interesseorganisasjonenevar tiltenkt en rolle.Organisasjoneneblebetegnet som sentrale som
tjenesteytereogeiere av boliger, samtidig som dehar ressurser, erfaringerog ideer som kunne
bidra tilnytenkningogvidereutviklingpåområdet (ibid.).

25.08.06 senderBlåKorsNorge en søknad tilHusbanken derdeviser til tidligeremøteog
korrespondanseoggir en beskrivelse avprosjektetsmålog hensikt.De leggerher vektpå
etableringavbotiltak,ogå utnytteBlåKors betydelige nettverkav frivilligemedarbeidere i
arbeidmedmålgruppa.Denne søknaden blir utgangspunktet forvidere samarbeid ogavtale
mellom partene.

BlåKors søker 02.07.07Husbanken om kompetansetilskudd til et3-årig utviklingsprosjekt
om åbekjempebostedsløshet–prosjektetMer enn bolig.Søknaden innvilges (15.04.2008)
med kr1 550000,-, ogdetpresiseres ivedtaket at:

Prosjektet skalgjennomføreog utprøvemodeller ogmetoder for bekjempelseog forebygging
avbostedsløshetgjennom etablering avminst 75 boliger frammot utgangenav2010.
Arbeidet skalgjøres i tett samarbeidog dialogmed kommuner og brukere iminst8
kommuner i landet.
Arbeidet er forutsatt igangsatt senest innen01.06.08ogmå være ferdigstilt senest innen
01.06.09.

Etablering av styringsgruppeog samarbeidsavtale forMer enn bolig
BlåKorsNorge etablerer en sentral styringsgruppe forprosjektetMer enn bolig.
Styringsgruppen ledes avutviklingssjefen iBlåKorsNorge.Andremedlemmer er
organisasjonens regiondirektører.Prosjektadministrasjonen ivaretas avBorgestadklinikken
AS.27.06.08 gårdetut etbrev tilHusbanken omdeltakelse idenne styringsgruppa.Det
ekspliseres der atdet erønskeligatBirgitC.Huse tardenneplassen.Det framgår atdetteogså
er etønske fraHusbanken.

Med dette sombakteppe inngikkBlåKorsNorge 19.12.2008 en samarbeidsavtalemed
Husbanken.Avtalen skulle gien sentral forankring og føringer for samarbeidet fram til2010.
Detoverordnedemålet for arbeidetvar å etablere tilbud om varigeboliger tilvanskeligstilte,
ogå legge forholdene til rette slik atdeble boende.Avtalens varighetvar fra inngåelsesdato
og fram til31.12.2010.
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Detpresiseres i avtalen atdet skalværeHusbankenRegionSør som skalkoordinere søknader
om kompetansemidler fraBlåKors.Strategikontoretdeltar sammenmedRegionSør idet
sentrale samarbeidet.Husbankens regionkontorer ivaretar samarbeidetom det enkelte tiltak,
herunder finansieringav boliger.
UnderpunktetForpliktelse til samarbeid, stårdetteom kompetanseutviklingsprosjektet:

BlåKors etablerer et treårig kompetanseutviklingsprosjektsom skalutvikle en hensiktsmessig
helhetlig/enhetlig organisasjon som kan bli en stabilog forutsigbar aktør for kommunenei
arbeidetmed bekjempelseavbostedsløshet.

Langmodningstidogprosjektframdrift
11.06.09 senderHusbanken etbrev tilBorgestadklinikkenBAom kompetansetilskuddetog
prosjektframdriften.Det vises også i sammebrev til et tidligere bevilgetbeløp fraHusbanken
påkr500.000,- tilet forprosjekt.Forprosjektet skulle lede fram til en landsdekkende
metodeutvikling som skulle ivareta et helhetligperspektivved bosettingavbostedsløse.
Forprosjektetble avsluttet idesember2007,ogdannetgrunnlaget forMer enn bolig.

Husbanken stiller idettebrevet spørsmålved dekonkreteog forpliktende resultatene av
prosessen så langt.Foruten fire inngåtte samarbeidsavtaler foreligger kun uforpliktendeplaner
og tilløp til intensjonsavtalerpådaværende tidspunkt.Husbanken viser til rapportering fra
BorgestadklinikkenBAderdetbeskrives behov for langmodningstid ikommunenepå tross
avhøy aktivitet ienkeltkommuner.

Husbanken presiseres i sitt brev følgende:

Hva den høyeaktiviteten består i,bør utdypes.Rapporten etterlater det inntrykkat prosjektet
er litemål-og resultatrettet.Rapporten er ellers svært generell,og trekker ikke framhva som
konkret er hindringeneog/eller utfordringeneprosjektet står overfor for å fremskaffeboliger
formålgruppa i kommunene.

Partenekommer tilenighetom videre framdrift,og24.09.09 senderHusbanken etbrev til
BorgestadklinikkenBA.Der vises det tilBlåKors`ønskeom å endrevarigheten på
samarbeidsavtalen fra31.12.10 til31.12.11.Dette skal fremdeles være innenfor eksisterende
økonomiske ramme,noe som betyr at siste tilskuddsår iprosjektet er 2010.Husbanken
bekrefter atdegodtardenneutvidelsen.

Etablering avBlåKorsSørRehabiliteringAS
11.11.09etableres eiendoms-ogdriftsselskapetBlåKorsSørRehabiliteringAS (BKSRAS).
Selskapetble stiftet av følgende aktører:

� Borgestadklinikken –BlåKorsSørBA
� BlåKorsEiendomAS
� KristiansandBlåKors-forening
� StiftelsenBlåKorsDrammen
� TønsbergogomegnBlåKors-forening

Selskapet skal i samarbeidmed detoffentligedrive rehabiliteringsrettet virksomhetpå
kommunaltnivå, ogeieog forvalte fast eiendom.Virksomheten ernon-profit-basert.Daglig
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leder i selskapet erTrondKarlsen,omtalt idenne rapporten somdaværendeprosjektleder for
Mer enn bolig.

Ibrev fraBorgestadklinikkenBA 19.04.10 tilHusbanken redegjøres det for endringav
styringsansvar iMer enn bolig:

Det er viderebesluttet at styringen avprosjektet eroverført fraBlåKorsNorge til
BorgestadklinikkenBlåKors SørBA fra 1.januar 2010.

Nivåerog ansvarsområder
Etterde tidlige forarbeideneog forhandlingenemellomBlåKorsNorge ogHusbanken i2006,
bledet inngått avtalemellom disse to partene.Etter at avtalen ble inngått vardet
BorgestadklinikkenBlåKorsSørAS som fikk ansvaret for å ivaretaprosjektet,og de ansatte
ogsåprosjektleder.Prosjektet er todelt:

a) Kompetanseprosjektet somomhandler åutvikle tiltak, tilegne segerfaringer og
utprøvemodellerogmetoder forbekjempelseog forebygging avbostedsløshet.
Finansieres gjennom kompetansetilskudd fraHusbanken.

b) Byggingavboligerog drift avdisse.Finansieres gjennommidler fraHusbanken.

Styreleder iBKSRASnyanserernivåene iprosjektetogplasserer ansvarsområdenepådenne
måten:

BKSRASkommer først inn når det skalbygges og driftes.Da er det de som er deansvarlige
for alt knyttet tileier-ogdriverskap.
Forhandlingsparten iheleprosjektet erBorgestadklinikken.Det er de somhar prosjektet,
prosjektleder er påBorgestadklinikken,og han signerer også alledokumenter.
Så lenge vi er i prosjektet vildeansvarligenok knyttes til”Borgestadklinikken”– på tross av
todelingen (seover).
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Anbefalinger
Detgis her en kortversjon avkapitlet ”Oppsummertkunnskap om prosjektetMer enn bolig”.
Dette er en oversiktovermer prinsipielle tilnærminger,og kan leses som konklusjonerpåde
erfaringeroganalyser som ergjort iprosjektet så langt.Anbefalingenekan være en rettesnor
for aktører som ønsker åkomme iposisjon i samme feltet.Forden som ønskerytterligere å
vitemerom temaenepådetaljnivå, vilunderkapitlene kunnegietmer helhetligbilde,og ikke
minstgi lengre resonnementer forutsagnene.

Forankring
Det anbefales atprosjektet forankres på toppledernivå iden enkelte kommunepå et så tidlig
tidspunkt sommulig.

Styringsgrupperogprosjektgrupper
Detbør tidlignedsettes styringsgruppeogprosjektgruppemed navngittemedlemmer.Deres
mandatog relasjonmåvære tydeligogavklart.Det er viktigmed fastemedlemmer igruppene
for å sikre kontinuitetogdriftved naturligepersonellutskiftninger (flytting, jobbskifter).
Kommunen børvære tungt representert idisse gruppeneved representanter forulikeberørte
faggrupperogadministrasjonsnivåer.Lokalprosjektleder ihver kommunebørvurderes.
Brukermedvirkningmå sikres alleredepåplanleggingsnivå.

Håndtering av lovom offentliganskaffelser
For åunngå lokale fortolkninger av lovverketknyttet tiloffentlige anskaffelser, anbefales det
at en sentralaktør (Husbanken)besørger en juridiskavklaring som stilles tildisposisjon.
Kommunenevilderved kunne forholde seg tilen kvalitetssikretpraksis.

Tomte-og reguleringsproblematikk
Detmåpå et tidlig tidspunktvære avklartom det skalbygges ”boliger” eller ”institusjon”.
Kommunenes tomter er regulert tilulike formål,ogomreguleringermidt iprosessen tar
unødvendig tid.Det er viktigå knyttekontaktogsåmed kommunens byggesaksavdeling.

Økonomiutfordringer
Positivitet ogengasjement for saken bådepå administrativtog politisknivå, sikrer ikke
nødvendigvis økonomiskemidler lenger fram iprosessen.Kommunenes økonomiske
situasjon endres over tid.Alle utgifterog kostnaderknyttet tilprosjektetmå synliggjøres på et
så tidlig tidspunkt sommulig.Dissemåkontraktsfestes for å sikre alleparter.

Valg aventreprenører
Ved valgaventreprenører som ønsker å tilegne segerfaringermed åbygge for frivillige,
ideelleoppdragsgivere for å fådenne typekompetanse inn i sin portefølje,mådetpåregnes
ekstra ressurser fraprosjekteiersiden.Prosjekteier vilværemer sentral idette samarbeidet,og
vilmåtteværemerdelaktig gjennom den praktiskebyggeprosessen.

Tid
Ting tar tid,ogdetmå legges inn realistiske tidsperspektiver for gjennomføring.Detmå tas
med iberegningen atdetkan kommepåuforutsette ting for alle involverte aktører.Hvis
tomtereguleringer er avklart tidlig iprosjektet, vilprosessen gå smidigere.
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OppsummertkunnskapomprosjektetMerennbolig
Kommunene som denne rapporten omfatterharbåde likhetstrekkog forskjeller.Noen
problemstillinger er felles formange avdem, andre ermer spesifiktknyttet til en
enkeltkommune.Noen ganger styrer tilfeldighetene.En svangerskapspermisjon kan gjøre at
trådenmistes iprosessen. Jobbskifter kan gjøre at kontinuiteten blir borteogatprosesser
forsinkes.En ildsjelkan gåover i annen virksomhet,og ingen andre stårklar tilåoverta
engasjementet.Som ialleprosjekter erdette faktorer som influerer påprogresjon ogutvikling
avmålog resultater.

Hvilketprosjekt?
Når forfatteren avdenne rapporten harkontaktetkommunene for å få informanter,har ikke
navnetMer enn boligvært døråpner.NavnetMer enn bolighar ikkegjenkjennelsens klang i
informantenes ører.Flere gangerharnavnet rettog slettvært heltukjent forde som harvært
involvert.Det er tydelig atnavnet ikkehar vært aktivtbrukt ibygging av rennomègjennom
prosessen.Etternoe forklaring,har brikkene faltpåplass,og blittbeskrevet som ”detBlå
Kors-prosjektet” eller ”Borgestadklinikken”.Kun et fåtallhar navnetBlåKorsSør
RehabiliteringAS i sitt vokabular.

En forklaringpådette er sannsynligvis atBlåKors som aktørharhattulikenavn påulike
stadier iprosessen.DetvarBlåKorsNorge som var inne i forarbeidene ioppstartenmed
Husbanken.SenerevardetBorgestadklinikkenBlåKorsSør som tokover. I tillegg fikkBlå
KorsSørRehabiliteringAS ansvaret fordriftssiden.Formerdetaljertom dette, sekapitlet
”Om prosjektetMer enn bolig ogdennepublikasjonen”underpunktet ”Nivåerog
ansvarsområder”.

Idatainnhentingsprosessen har informanterblitt rekruttert inn både som navngitte
samarbeidspartnere fraBlåKors` side, i tillegg tilåhahattnavnene sinepå avtaler, notater,
referatero.a.På henvendelseommuligheter for intervju,har flere gittuttrykk for atde ikke
haropplevd seg spesielt involvert iprosjektet,ogharminimalisert sin egen rolle.Flere hargitt
uttrykk for atde kun harvært innepå etbegrenset fagfelt, eller ien veldigbegrenset
tidsperiode.Fåhar sagt atdekjennerprosessen godt,ogatdeopplever åha etmerhelhetlig
bilde avprosjektet i sin egen kommune.

Dette fraværet avopplevd involveringog fravær aveieforhold kan seut tilåha vært en faktor
somharværtmed på ågjøreprosjektet fragmentertog tildels lite synlig ikommunene.

Forankring
Etablering av samarbeidetmellomBlåKors og kommunene ioppstarten avprosessenehar
værtulike. Informantene fraBlåKors viser tilatdadetble en realitet atBlåKors fikkTV-
aksjonen i2008,opplevdede åkomme i en økonomiskposisjon derdekunne satsepå
boligproblematikk. ILier utløstedettedirekte kontaktmed ordførerogderetter rådmann og
toppledere ikommunen.Lignendeprosesser foregikk iDrammen. IKristiansand vardet
rivingavdetgamle internatet som utløstenytenkningogMer enn bolig. IAndebu gikk veien
inn iprosjektet gjennom annet samarbeidmedBorgestadklinikken (rusmiddelpolitisk
handlingsplan),og kontaktmed toppnivå ikommunen kom etterdette. IArendalkomBlå
Kors iposisjon svært tidlig– allerede førdet endelige prosjektetvar ferdig uttenkt.BlåKors
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fikk rollen sommedtenkerdakommunen varpå idèstadiet,og fikk dervedmulighet tilå
påvirke tenkningen,ogå vise sin kompetansepå feltet,og sitt engasjement for saken.

Relativt raskt etterhenvendelsen tilordfører iLier,ble detnedsatt en arbeidsgruppe som
skulle tahånd om videre arbeid. IKristiansand haddeBlåKors-foreningen ogBlåKors
Internat etgjennomarbeidetkonsept førde tokkontaktmed kommunen.Henvendelsen til
kommunen gårviaHelse-og sosialdirektørens stab,og intensjonsavtalen kommer i stand på
bakgrunn avdette. IDrammen var relasjonen allerede etablert ved atkommunen satt i styret
tilBlåKors-stiftelsen.Det var tidlig enighetmellomBlåKors og kommunens helse-og
sosialdirektør at det skulle satses pågruppa avbostedsløse. IAndebu serdetut tilat det
politiskenivået raskt blemobilisert,og ga godkjenning for konkret arbeid.Det sammegjelder
forArendal,der detpolitiskenivåetbetegnes ved atde ”stod lastogbrast”ved avgjørelsen
om å satsepåbotilbud tilmålgruppa.

På tross avulikeprosesserog resultater ideulike kommunene, serdetut tilatBlåKors i alle
sammenhengerhargått inn på toppledernivåpå et tidlig tidspunkt.Detteharvært en bevisst
strategi fraBlåKors` side.Denne forankringen ses som viktigogprinsipiell iBlåKors`
arbeid.Hvordan prosessen videreharblitthåndtertogdelegert ikommunehierarkiet vil
variere fra sted til sted.

Styringsgrupperogprosjektgrupper
Detkan seut som om organiseringen avprosjektene ikommuneneharværtveldig ulike.
Dettehar framkommet allerede ibetegnelsene som harblittbruktpådeulike stedene.
Betegnelsene styringsgruppe,prosjektgruppeogarbeidsgruppehar inoen tilfeller gåttover i
hverandre,og sammegruppakan bliomtaltmed ulikenavn iulike dokumenter.

Detnedsettes en styringsgruppe iLierbestående av ledelse iBlåKors ogMer enn bolig, i
tillegg tilkommunens sosialsjefog kommunalsjef. ILiernedsettes detogså raskt en lokal
tverrfagligarbeidsgruppemed prosjektleder forMer enn bolig, representant forHusbanken,
og flere representanter fraulike etater ikommunen.

IKristiansand løses styringsstrukturen annerledes.Her etableres detkun en prosjektgruppe
sombestår av representanter forBlåKors, representanter forHelse-og sosialdirektøren,
representant forkommunens enhet forbolig-og tjenestetildeling, ogen representant for
brukergruppa.

Selv om ikkeprosjektetble realisert iDrammen,var planen å etablere en styringsgruppemed
representanter frakommunen ogBlåKors i tillegg tilbrukerrepresentant.Det skulle også
etableres en prosjektgruppemed prosjektleder fraBlåKors og representanter fra aktuelle
virksomheter ikommunen.

Prosjektetble ikke realisert iAndebu,men detble raskt etablert en prosjektgruppemed
representanter fraulikedeler av kommunen i tillegg tilprosjektleder forMer enn bolig.Det
serut tilat gruppahadde jevnligemøter,og var involvert iprosjektetgjennom heleprosessen.

IArendalbledetpå et svært tidlig tidspunkt (førprosjektetkom igang) etablert styrings- og
prosjektgruppe som hadde sommålå arbeidemed prosjektidèen.Prosjektgruppavar
tverrfaglig sammensatt,ogharhatt en rolle gjennom heleprosjektet.Styringsgruppaharvært
ansvarliggjennom heleprosessen.
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Styringsgruppeneogprosjektgruppenesmandatog intensjon er ikke tydelig.Detkan seut til
atdetharvært litt tilfeldighvem som hargjorthva avenkeltpersoner som har sittet i
gruppene.

Oppsummerende rundtorganiseringogstyringsstruktur

Mer enn boligburdehatt enmal forhvordan organisereprosjektet i allekommunene fradag
en.Slik det serutnå, erdet åpning for fleremulige lokale varianter som ikke virker
gjennomtenkte eller nødvendigvis effektive.Fravær avnedskrevnemandaterog intensjoner
viserdette.Et klart organisasjonskartmed tydeliggjøringav styringsgruppe,prosjektgruppe,
hvem som skal sittehvor, relasjonenmellom disseogklaremandaterpå allenivåer, ville
kunne avhjulpetutydeligeprosesserogeventuelle opplevelser av ikke innfridde forventninger
fra aktørene.

Prinsipieltbør representanter formange av kommunens berørte etater involveres iprosjektet.
Det erde tildels ogsågjort,men detbørdiskuteres viderehvilketmandatdisse skalha.Det
kan anes en todelingpå innsatsområder;derkommunens fagpersoner iprosjektgruppeneblir
sittendemed diskusjoner rundtbrukernes behovogdet faglige innholdet i tjenestene.Påden
andre siden sitter toppledelsen ogBlåKors og kommunenog tar segavadministrative,
økonomiskeogkommunetekniskeutfordringer.En slik todeling kan resultere i fragmentert
tilknytning tilprosjektet forde som sitter iprosjektgruppene.

IKristiansand er en brukerrepresentantmed iprosjektgruppa.Detbør tenkes systematisk
brukerrepresentasjon iarbeidetvidere,og ikkebarehvordan brukermedvirkning skal ivaretas
nårboligene tas ibruk.

Iden lokale arbeidsgruppa iLier sitter også en representant forHusbanken.Detbørdiskuteres
videre om ikkedette er et kloktgrep som bør systematiseres;Husbanken vilkunnebidramed
sineperspektiver gjennom heleprosessen, i tillegg vildekunne få innsyn og innflytelsepå
den lokale progresjonen iprosjektet.

Detbørdiskuteres videreom det skaloppnevnes en konkret lokalprosjektleder ihver
kommune.Prosjektlederansvarethar gjernevært gitt tilen representant for toppledelsen i
kommunen.Hvis dettekun er formalia, kan relasjonen til en eventuell
prosjektgruppe/arbeidsgruppebli løs,ogden daglige forpliktelsen ogoppfølgingen av
prosjektetbli fragmentertog tilfeldig.BlåKors` prosjektleder forMer enn bolig vil ikke
kunnehakapasitet til å følgeopp alle detaljerpå lokaltnivå ialle kommunene.Dedikerte,
lokaleprosjektansvarligevilværede som kan sørge fordagligdrift ogprogresjon.

Håndtering av lovomoffentlig anskaffelser
Lovom offentliganskaffelsermed ikrafttreden i2001,omhandler statlige, kommunale,
fylkeskommunaleogoffentligrettslige organerogderes anskaffelser av varerog tjenester.
Intensjonen er at allmennheten skalha tillit tilat offentlige tjenester skjerpå
samfunnstjeneligemåter, ogatdet ikke foregår forskjellsbehandlingmellom leverandører.
Anskaffelser skalværebasertpå konkurranse,og tildeling skal skjepåobjektivt grunnlag.
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Kommunenes kjøp av tjenesterknyttet tilprosjektetMer enn bolig, er iutgangspunktet
underlagtdenne loven.Det er terskelverdier forkjøp,og iøkonomiskomfangoverstiger alle
delprosjektene ikommunenedisse terskelverdiene.

I et saksfremlegg tilArendalkommune13.11.09omMer enn bolig skrives det:

For kontrakter omutførelseavhelse-og sosialtjenestermed en ideellorganisasjon er det
gjortunntak for deler av regelverket.Det er likevelgrunn tilå understrekeathovedregelen
også i disse tilfellene er at en anskaffelse så langt sommulig skalværebasertpå
konkurranse.Er det flere ideelle organisasjoner som kan væreaktuelle tilbyderemå det
foretas en ordinær anbudsutlysing.Er det ikke et åpenbartmarked for andreaktører,gir
loven adgang tildirekteanskaffelse fra en ideellorganisasjon. I en slik situasjonmå
kommunensikreat det før forhandlinger innledes foreligger en kravspesifikasjon som
grunnlag for et konkret tilbud/senere forhandlinger.For øvrig vildeler av regelverket for
offentligeanskaffelser gjelder uansett.

Kommuneneharhåndtert forholdet til lovom offentlig anskaffelseulikt.Lier kommune
valgte å fortolke lovteksten på en slikmåte atde kunnekjøpedirekte fra ideellorganisasjon
uten anbud. IArendal leggerde til rette forprekvalifisering oganbud,men enderoppmed
valget avBlåKors etter atogsåFrelsesarmeens rusomsorgharvært inne ibildet. I
Kristiansand velgerde å håndtereprosessen på sammemåte somLier (ikke utpå anbud),men
argumentererher eksplisittmed etFOU-argument (forsknings-og utviklings-argument). I
prosjektets dokumentasjon stårdet atKristiansand kommune skalvære en
utprøvingskommunehvor erfaringerhøstes ogkan videreføres tilandre kommuner.Det
understrekes også at erfaringerogmetodikkvilbli spredd iaktuelle kommunerpå landsbasis.
IDrammen benyttes ogsådenne tilnærmingen.

Andebu omgår loven idetdekaller 1.runde,men etter en ikke tilfredsstillendeprosess,velger
de åutlyse anbudet,ogderved forholde seg til lovom offentliganskaffelse.

IArendalgikkdeutmed anbud og forholdt seg tilLov om offentliganskaffelse,men kom
ikke ihavn pådenne runden.Avtalen som kom i standmedBlåKors kom etterdette.

Relasjonen tilLovom offentlige anskaffelser harblitthåndtertulikt.Dette er et resultat av
kommunenes egne fortolkninger av lovverket.Deulike fortolkningeneogmuligens
tilfeldigheter ikommunene,kan bevirke at prosesseneblirhåndtertulikt fra kommune til
kommune.Dersomman kunne finne fram tilen juridiskavklaringom hvordan kommunene
skal forholde seg tilLov om offentlige anskaffelser, vildet skape større forutsigbarhet for en
sosialboligutbygger.Det vilogså kunnegikommunen trygghet for atde erpå sikker juridisk
grunn.En slik juridiskutredning kanmuligens utarbeides i et samarbeidmellomHusbanken
ogKommunenes sentralforbund.Devildakunnebenytte anerkjent juridiskkompetanse,og
pådennemåten kvalitetssikre resultatet.

Tomte-og reguleringsproblematikk
Det er iprosjektet flere ganger støttpå tomte-og reguleringsproblematikk. ILierhar flere
tomtervært aktuelle gjennom prosessen:Kjellstadveien 11 (ikkemuligåomregulere),
Bruveien 7 (falt bortpågrunn av forhold hos entreprenøren),Hegsbroveien 76 (var regulert til
boligformål,men behovene som ligger iprosjektet (knyttet tilhjelpetiltak), gjør atbyggene
defineres som ”næringsvirksomhet”ogderved krever omreguleringer i trådmed dette).
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IDrammen vardetplaner om etableringavboliger til formålet iCappelens gate 27,og i
Arups gate20-22.Disse adressenebleuaktuelleda entreprenøren fikk press på seg fra banken
om åbygge,ogkommunen ikke kunne realiserepenger til formåletpådet tidspunktet.

IKristiansand varplanen åbygge iVågsbygdveien 3 (”Fiskåbekken” inærheten avderdet
gamle internatethadde ligget).Planen var at beboernepådetgamle internatet skulle flyttes
rettover idetnyeFiskåbekken nårdetgamle internatet skulle rives.Slikbledet ikke,og
beboernebornå imidlertidigbolig inne i sentrum avKristiansand.BKSRASvar ikkeklar
tilstrekkelig tidlig tilatbeboernekunne flytte fradet gamle og inn idetnye.Dettehandletom
å skaffe økonomi, få avtalemed entreprenør,ogå sendebyggesøknad.Byggesøknad ble
sendt,men da i trådmed gamle regler, slik at søknadsprosessenmåttegjøres om igjen,og
derved ble forsinket.

På tross avatprosjektet ikkeble realisert iAndebu,vardet aldriutfordringer knyttet til
tomtene.Dissevar eid av kommunen og regulert til relevant formål iutgangspunktet.

IArendalhar prosessen rundt tomtog regulering gått greit.Kommunen var i forkantpå
mange avoppgavene rundtdette,ogdetble ingen store forsinkelser idenne sammenheng.

Oppsummerendeom tomte-og reguleringsproblematikk

Som det framgårover,har kommunens reguleringsplaner satt stopper for igangsettelse av
byggeprosjekter.Å søkedispensasjon er ikke en enkel sakmed sikkert utfall.
Reguleringsproblematikken handler forprosjektets delbådeom å finne tomter som er
byggeklare, og som er tilpasset formålet.Eksemplet iLierder tiltaket viste segå ikke lenger
være ”bolig”,men ”institusjon”,bødpå endringav tenkning rundtdet som tilda såut til å
værepåplass.

Det er flere stederoppståttutfordringer fordiutforming og innhold ibygningerog tjenester
har endret segover tid.Det som iutgangspunktet skulle være leiligheterharnoen steder
utviklet seg tiletterhvert å fåmerpreg av tilbudmed heldøgnsoppfølging.Dettehar gjort at
tomtereguleringer som iutgangspunktetvar avklart, plutselig ikke lenger er tilpasset formålet.

Problemstillinger som erbeskrevet over, har forsinketprosessene rundt ikommunene.Det ser
ut tilat arbeidmed regulerings-og tomteproblematikkmå startepå etmeget tidlig tidspunkt.
Disseproblemstillingenehar tattmye av tiden tilde involverte,oghar gjort atdet inoen
kommunerharblittusammenhengende arbeid fordideharmåttetomstille seg fra etobjekt til
et annetpåkortvarsel.

Personellutskiftningerogøkonomiutfordringer
ProsjektetMer enn bolighar så langtgåttover 3-4år. Idenneperioden hardetvært
utskiftning avprosjektleder iBlåKors.Detharogså vært storeutskiftninger ikommunene.
Ansatteharbyttet arbeid internt ikommunen,dehar flyttet,degått avmed permisjon, ellerde
harværtute i fødselspermisjon.Dettehargjort at de som iutgangspunktetvarmed på å
etablereprosjektet ikommunen avulike grunnerharblittborte, eller hatt lengre tids fravær.
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Storeutskiftningerpåpersonellsiden kanmedvirke tilatdetblirmanglendekontinuitet i
prosjektprosessen, i tillegg tilat engasjementetkan svinge.De som blir igjen, kan oppleve
uforholdsmessig stort ansvargjennom åværede som ”eier” historikken og totaloversikten.

Økonomiharvært en annen problemstilling iprosjektet.Det ser ikkeut til åhaværtmangel
på engasjement rundtprosjektet idebeskrevnekommunene.Det serut tilat detharværtmye
positivitetbådepå administrativtogpolitisknivå ikommunene.Nårprosjektene ikke kommer
ihavn (Drammen ogAndebu) erdetøkonomiske argumenter som brukes;denøkonomiske
situasjonen ikommunen er annerledes enn på starttidspunktet, ellerdetharoppståttuklarheter
rundthvormyeprosjektethar skullet koste.

Entreprenørene
Forhold hos entreprenøren harogså spilt inn,oghar ikke alltid værtmuligå forutse.Deres
økonomiskeogpraktiske forpliktelserharogså inoen tilfeller værtmed på å forsinke eller
avbryteprosessen.
Nårdetgjelder valg aventreprenør,harogså relasjonen tildissevært ulik ide forskjellige
kommunene.Noen aventreprenøreneharbehandletoppdragetpå lik linjemed alle andre
profittorienterte relasjoner.Andre entreprenørerharhatt enmer åpen innstilling tiloppdraget.
Deharhatt etønskeom åutvikle segmotmer sosialt rettedeprosjekter, slik atdekan vise til
denne typekompetanse i sin referanseportefølje.Dette er en verdifull innstilling til
prosjektutviklingen, samtidig somBlåKors idisse relasjonene får en annen rolle enn overfor
demer tradisjoneltprofittorienterte.Overfor entreprenørene som ønsker åutvikle seg pådette
spesifikke feltet, blirBlåKors en faktor ideres arbeidmed å skaffe erfaringerog videre
kompetanse.Dettekan være kostnadsdrivende forBlåKors fordidetkrever en tettere
oppfølgingog kontaktmed entreprenøren.Dettekan væreverdifullt for begge parter,men
rentøkonomiskvildetkrevemer tid og ressurser en ved brukaven ”ordinær” entreprenør.

Vedmerprofittorienterte entreprenører stilles det større krav tilprosjektbeskrivelsen.Dette
fordidet ermindre rom for alternative løsningerunderveis.Pådennemåten kan gode forslag
risikere å ikkebli fangetopp, ellerdetgis ikke rom for å realiseredisse.Enmer sosialt
orientert entreprenør,vil selvha et egetønskeom åutvikleboliger som erbestmulig
fungerende formålgruppa,og fleksibiliteten vilderved størreunderveis iprosessen.

Tid
Prosjektethar tatt tid,ogpr. 01.10.11er det enda ikke klart forbeboere tilå flytte inn i
boligenenoen steder.Detharværtmange forsinkendemomenter iprosjektet.Tomte-og
reguleringsproblematikkhar tattmye tid.Detharoppstått situasjoner som ikke harværtmulig
å forutsepå saksbehandlingssiden oghos byggherrene.Ulike faktorerhargjort atdet ikkehar
latt seggjøre åbegynne åbyggepådeplanlagte tidspunktene.Alle disse forsinkelsenehar i
siste instans fåttkonsekvenser forbrukerne som imange tilfellerharmåttet søkemidlertidige
løsninger.

Den alleredenevnteproblemstillingen fra tomteregulering for ”bolig” tiletterhvert åbli
”institusjon”harogsåværtmed å forsinke prosessene.Hvis det iprosjektplanenehaddevært
lagt inn atkommunenepå forhånd skulleha en ferdig regulert tomt til formålet, villedet
videre arbeidetvært lettet i storgrad.Detteble gjort iKristiansand og iArendal.BlåKors`
rolleblir veldigvarierende idisse sammenhengene,ogderhvorBlåKors selvharmåttet søke
om omreguleringer ogdispensasjoner,hardetheller ikke værtgarantier for at saken hargått
igjennom ikommunen.
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Detkan seut til aturealistiske forventinger til framdrift ogsåharværtmed på at tidsskjemaer
ikkeharblittholdt.Hvis dethaddeblitt lagt inn littmer tid fra byggesøknad ble sendt til
planen fornårkonkretebyggearbeider skulle gjennomføres,villedet værtmuligå håndtere
uforutsette ting.Nårbyggesøknadsprosessen (a)ogprosessen rundtkonkrete
byggeforberedelser (b)går samtidig, vildetkomme tilet punktder (b) ikke lenger kan gå
foran (a).Dette kan skapeunødig stress for alle parter, samtidig som oppsatte tidsplaner
gjennomdette ikke lar seg gjennomføre.Dersomman kan ta seg tid tilå gjøre (a) ferdig før
(b), reduseres faren forunødvendigekostnader.Erfaring fradisseprosessenebør tilsiat det
må legges inn i forutsetningene at ting tar lenger tid enn bådeønsketog tenkt så lenge et
prosjekt erpåplanleggings- og teoristadiet.



15

Måloppnåelse avprosjektets formål
Utgangspunktet for åvurderemåloppnåelse iprosjektet tarutgangspunkt iHusbankens brev
tilBorgestadklinikkenBA av 10.12.2010.

Her stårdet:

Prosjektet skalgjennomføreog utprøvemodeller ogmetoder for bekjempelseog forebygging
avbostedsløshetgjennom etablering avminst 75 boliger fremmot utgangen av2011 og
arbeidet skalgjøres i tett samarbeid og dialogmed kommuner og brukere iminst 8 kommuner
i region sør.Bruker skal stå i sentrum,og her er bolig, fritidsaktiviteter,arbeid, skole,
brukermedvirkningog sosialtnettverk sentraleog helt avgjørendemomenter i
gjennomføringen avprosjektet.

Underpunktet ”Vilkår” i sammebrev stårdetogså at:

Arbeidet/tiltaket er forutsatt igangsatt senest innen 31.12.11.

Det er idette sammebrevet atdet stilles kravom sluttrapport,ogom en vurderingav
måloppnåelse.

Bygging avboligerog samarbeidmed kommuner
Detharværtutstrakt kontaktmellomBlåKors ogmangekommuner i forbindelsemed
prosjektom byggingavboliger tilbostedsløse. Ibrevav 18.02.2008 fraBorgestadklinikken
BA tilHusbanken, redegjøres det forkommuner som harvært ikontaktmedBlåKors,og
somharvist sin interesse forprosjektet.Det nevnes herSkien,Sandefjord,Tromsø og
Ringerike.
I statusrapport fraBorgestadklinikkenBApr.oktober 2008nevnes ytterligere flere kommuner
(Rygge,Trondheim,Åsnes,Gjøvik,Sandnes,Halden) som aktuelle aktører idette feltet. I
tillegg tildisse,harkommuneneKristiansand,Arendal,Andebu,LierogDrammen værtmed
mesteparten av tiden.Sommeren 2011haddeBlåKors et informasjonsmøtemedMandal
kommuneom boligkonseptet,ogogsåBamble kommuneharvist interesse fordettenylig.

Kontakteneviser at detharvært interesse for prosjektetogsåutenfor egen region,men det er
ikkeblitt realisert pånoen avdisse stedene.Det ermangeogulike grunner tildette,men disse
dialogenehar likevelvært verdifulle forBlåKors.Det å være idialog,og blikjentmed
kommunenes avveiningerogperspektiver ses som en delav kompetanseutviklingog
erfaringslæring iprosjektet.Detbørogsåpresiseres atBlåKors gjennom sin ervervede
kompetanse idisseprosessene,harbiståttved oppbyggingen avSteinvågvegen bosenter i
Ålesund (14plasser).BlåKors harogsåbidratt ved innlevering av tilbud tilTromsø kommune
ideres anbudskonkurranseom åbyggevarige boligermed heldøgns oppfølging for
bostedsløse (12plasser).

Det står ibrevet som ernevntover at arbeidet skalgjøres i tett samarbeid ogdialogmed åtte
kommuner i region sør.Pr.d.d. erdet fem kommuner som kvalifiserer tilå gå inn underdette
punktet.Det erde fem kommunene som denne rapporten omhandler.Selv om prosjektet til
slutt ikke fører fram tilkonkrete resultater alledisse stedene,vurderes det til at samarbeidet
ogdialogen herharvært etter intensjonen.
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Det stårvidere ibrevet at det skaletableresminst75boliger frammotutgangen av2011.Det
stårogså ivilkårene atdisse skalvære igangsatt senest31.12.2011.Det er inovember2011
nårdenne rapporten skrives igangsattprosesser i følgendekommuner:

� Kristiansand (21boenheter)
� Arendal (20boenheter)
� Lier (20boenheter)

IKristiansand ogArendalernoen avboenhetene så store atdevilkunne romme to som bor
sammen i tilfeller derparønskerdette.

Dettebetyr atdet er igangsatt konkret arbeidmed til sammen 61boenheter innen 31.12.2011.
Detvar iutgangspunktet etkravom 75boenheter som skulle realiseres.Dettebetyr atdet
mangler 14boenheter for atmåloppnåelse er realisert.

Kompetanseutviklingsperspektivet
Detnevnes ibrevet av10.12.2010 atprosjektet skalgjennomføreogutprøvemodellerog
metoder forbekjempelseog forebygging avbostedsløshet.Det stårogsåvidere at bruker skal
stå i sentrum,ogher erbolig, fritidsaktiviteter, arbeid, skole,brukermedvirkning og sosialt
nettverk sentraleoghelt avgjørendemomenter igjennomføringen avprosjektet.

BlåKors redegjørmer forprosjektet ibrev de sender tilHusbanken 27.06.08.Dette er relativt
tidlig iprosessen,ogbrevetharoverskriften ”Invitasjon tildeltakelse i styringsgruppe for
gjennomføringav det treårige kompetanseutviklingsprosjektet ”Mer enn bolig” iBlåKors
Norge”. I vedlegget tildettebrevet er detmed en prosjektbeskrivelse.

Idenneprosjektbeskrivelsen omtales spesielt hva som legges i
kompetanseutviklingsprosjektetog tenkningen bakdenne.Her står detblant annet atdet skal
være fokus på erfarings-og kunnskapsformidling.Det skal skapes kontinuitet ioppfølgingen
gjennom samarbeid internt ikommuneneogmed frivillige.Det skalogsåbenyttes frivillige i
arbeidetmed å etablere arenaer for læringut fradet enkeltemenneskes behov.

Punkteneunder refererer tilKristiansand.Dette er fordidet erherprosjektethar kommet
lengst.Kompetanseutviklingen,ogderved ogsåmåloppnåelsen blir best synliggjortgjennom
dette.

Kompetansehevingav ansatte
Det er iKristiansand høsten 2011 igangsattopplæringavansatte som skalværemed over idet
nye tiltaket.Arbeidet gjøres av faglig leder vedBlåKorsSørRehabiliteringAS.
Kompetansehevingen gårover seks dager,ogbestår avundervisningog refleksjon.Tema er
miljøterapi.Årsaken tilvalgavdette temaet er atde ansatte skalarbeidemer spesifikthelse-
og sosialfaglig idetnye tiltaket enn tidligere.De ansatteharderved behov fordenne typen
kompetanse.

Kompetansehevingen avansattevilvarierenoe fra tiltak til tiltak.Rekrutteringen er enda ikke
gjort iArendal, ogkompetansehevingen vilavhenge avdebehov som denyansattehar. ILier
skal tiltaket rettesmotungdom,og fokus vilderved ikompetansehevingen være orientertmot
dette. ILier skaldetdrives etter ”Aberdeen –Foyer”-modellen som er spesielt rettetmot
ungdom.Ansatte iprosjektledelsen vedBorgestadklinikken har tilegnet seg kompetansepå
dennemodellen,ogvil implementeredennenårLierprosjektet realiseres.
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Boligskole
Konseptet forboligskole ligger klart for gjennomføringnårbeboerne flytter inn i tiltaket i
Kristiansand.Boligskolen gjennomføres avboveilederne/miljøterapeuteneog inneholder
elementerom personlighygiene, renhold av leilighet,matlaging, klesvaskogøkonomi. I
forkantgjøres det en kartlegging avhvaden enkelte kan,og hvilkebehovhan eller hun har
foropplæring idisseoppgavene.Boligskolen harbåde ”teoretiske”ogpraktiske elementer.
Boligskolen vilkunne tilpasses enkeltbrukereog størrebrukergrupper,og skalgjennomføres i
de andre tiltakenenårde er ferdigstilt.

Erfarings-ogkunnskapsformidling
Kristiansand erden førstekommunen som får ferdigstiltbygget, ogblirderved en
foregangskommune forde andre stedene.Dettebetyr at erfaringeneherfrablirnyttige i
planleggingen videre ogsåpåmetodenivåog i faglig innhold. Ipunktetom erfarings-og
kunnskapsformidling, er det iutgangspunktet tenkt atdette skal systematiseres ogkunne
brukes inn i lignendeprosjekter.Tiltakene er så langt ikke satt idrift,ogdet er for tidligå
iverksettedettepunktet enda.

Samarbeidmed frivillige
Utviklingskonsulenten iBlåKorsSør følger prosessen rundtMer enn bolig tett.Han skal
høsten 2011væremed påmøtermed de ansatte i tiltaket for ågjøre segmer kjentmed
konseptetog tenkningen.Han skalmed utgangspunkt ibrukernes interesser finne frivillige i
organisasjonerognettverk som kan bidra innmotdisse aktivitetene.Dette arbeidet
igangsettes nårbrukerne erpåplass.

Samarbeidmedkommunen
Det foreligger konkreteplaner forhvordan kommunen ogBlåKors skal samarbeide rundt
organiseringog tilrettelegging rundtden enkeltebrukeren. Idette liggerblant annet arbeid
rundt individuellplan,opprettelse avansvarsgrupper, samarbeid om tildelingavbolig,
ordning rundt tvungen forvaltningavpenger (hvis det ernødvendig).

Prosessene rundtutviking avmodeller ogkompetansehevinger godt igang,og erfarings-og
kunnskapsformidlingvilkunne realiseres når flere tiltakerpåplass.
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Prosjektet iKristiansand

Disse er intervjuetom prosjektet iKristiansand:
TrondKarlsen,daværendeprosjektleder iMer enn bolig.
IngrunnMoen, avdelingsleder forEnhet forbolig- og tjenestetildeling (EBT) iKristiansand
kommune.
Leif Johannessen, sitter i styret forBlåKorsSørRehabilitering (BKSR), satt før i styret for
BlåKors Internat,har tidligere arbeidet i sosialtjenesten ikommunenmed rus.
ElisabethEngemyr,daværende rådgiver hos helse-og sosialdirektøren iKristiansand
kommune.
ØyvindGrindbakken,nåværendeprosjektleder iMer enn bolig.
VidarKarlsen,daglig leder forBlåKors Internat

Veien inn iprosjektet
(Presisering:Det gamle internatet haddeadresseVågsbygdveien 3.Det er nå vedtatt atdet
nyebygget som skal reises på en annen tomt, skalha sammeadressen.Stedet derdet nye
bygget skal stå, kalles også avmange for”Fiskåbekken”.Dennebetegnelsen brukes videre i
teksten for å skilledisse fra hverandre).

16. januar2007 haddeBlåKors InternatsAUog to representanter fraBlåKors-foreningen
møtemedStatensVegvesen (refprotokollav 17.januar fraBlåKors Internats styremøte).De
bleher informertom atVågsbygdveien 3 skulle rives pågrunn avutbygging avny vei.
Konklusjonen ble atdaglig leder ved internatet skulle gjøre en henvendelse tilgruppelederne i
bystyret iKristiansand ombekymringer rundtdette.BlåKors-foreningen iKristiansand var
eier av internatetoghadde avtalemed kommunen om 16plasser.

Prosjektleder iMer enn bolig sier at relasjonenmellomMer enn bolig ogBorgestadklinikken
BlåKorsSørgjordedetnaturligatde to partene tenkte sammen da internatet skulle rives.
Styremedlem forBlåKors Internat forteller atprosjektetMer enn boligdukketopp fordem
samtidigmed at rivingav internatetble vedtatt.

Intensjonsavtalen (semer egetkapittel) erdatert ”Kristiansand,den xx.xx.2008” ivedlegget
til sak ihelse-og sosialstyret (17.06.08).Dettebetyr atvikun haroversiktover åretden ble
undertegnetog ikke eksaktdato.Stiftelsesmøtet forBKSRASvar11.11.2009 slikatBKSR
ASdukkeropp først etter at intensjonsavtalen er ihavn.

Iprosessen rundtvedtakom rivingogutviklingavetnytt tiltak,bledet tydelig forBlåKors-
foreningen iKristiansand atde lokalt ikkehaddekompetansen som skulle til for åbyggedet
nyeprosjektet.BlåKors Internathaddeværtdrevet imange år (25-27 år), ogmangeklienter
haddebodd derover lang tid oghatt et godt liv der.Det var likevelklart atnår det skulle
utvikles noenytt, skulledet inneholdenoemer enn baredet ågiklientenematog tak over
hodet.Som styremedlemmet sier:

Vi ønsket å gå et steg videre i det nyeprosjektet.Viønsketå løftedetteopppå et annet
innholdsmessig nivå enn det vi hadde tidligere.Det har værtgjort veldigmyebra på
internatet,men det kunnegjøresmer.Nå ønsket vi å lage etmerprofesjonelt konsept,ogå gå
et steg videre.Vi ønsket å fylledettemed noemer enn barebolig.
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..og hadde ikkeBorgestadklinikkengjortheledenne jobben for oss, så hadde vimåttetgå ut
og gjøreden selv.

Protokoll fra styremøte iBlåKors Internat03.03.09 fatter følgendevedtak om eierstrukturog
organisering rundtdetnye tiltaket (nummereringen/bokstaveringen under er identiskmed
protokollen):

a) Styret forBlåKors Internat ser atdet avmangegrunnervilvære fornuftigå overføre
ansvaret forprosjektering/byggingogdrift av nytt internat tilBlåKors rehabilitering
regionSørAS.
Begrunnelse:

1. Dette selskap vilvære ibesittelse av større kompetanseogerfaring av større
byggeprosjekter enn detvihar.Nevnte selskap vilkunne fåmomskompensasjon oget
større tilskudd fraHusbanken.

2. Styret forBlåKors Internat anbefaler derforKristiansandBlåkorsforeningom snarest
å fatte vedtakom å anmodenevnte selskap om å foreståbyggingogdrift avNyeBlå
Kors Internat.

3. For atKristiansandBlåkorsforening skalha innflytelse i selskapets utvikling, vilvi
anbefale at foreningen kjøper aksjer i selskapet tilsvarende inntil20% aven
aksjekapitalpåkr 1.000.000.

4. En forutsetter atde ansattes interesserblir ivaretattved en overdragelse.
b) Detnåværende styretved Internatetblir sittende inntildet er naturlig åoppløsedette.
c) EivindVestølengasjement i50% stilling forlenges i3mnd fra01.04 til30.06.2009.

Styremedlemmet fraBlåKors Internatkan fortelle atde iutgangspunktethaddeønsketnoe
mer enn det som ble endeligvedtatt rundtplasserog tilbud.Han sier at det er et stortbehov i
kommunen for en satsingpå eldre,pleietrengende rusmiddelmisbrukere.For å avlastede
ordinære sykehjemsplassenevilledette vært et kjærkomment tilbud ikommunen,hevderhan.
Dette tiltaket gis det åpning for ibrev fraBKSRAS tilKristiansand kommune av3.11.2010.
Herheterdet at:

Viderehar vi en intensjonsavtaleomå overta tilstøtendearealmot sørvest.Hensikten er å
kunneutvide vår virksomhetmed et tilpasset aldershjem for rusmisbrukeredersom
Kristiansand kommuneønsker slike tjenester.

Intensjonsavtalen
20.02.08møter to representanter for internatetogprosjektleder iMer enn boligHelse- og
sosialdirektørens stab ikommunen.Dehar et formøteom inngåelse av intensjonsavtale for
framtidigdrift avdetnye tiltaket.

IntensjonsavtalemellomKristiansand kommuneogBlåKors, region søromboligsosialt
samarbeid ble sendthelse-og sosialstyret iKristiansand kommune9.6.2008.
Intensjonsavtalen eruklar daoverskriften er som over,og gir inntrykkavat denne avtalen er
mellom kommunen ogBlåKors region sør. I intensjonsavtalens brødtekst erdetgjort en
endringpåhvem aktørene er:

Kristiansand kommune(heretter kalt kommunen)ogBlåKors,KristiansandBlåkorsforening
(heretter kaltBK), inngår……
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Som det framgår av sitatet er ikkeBKSRASnevnt i intensjonsavtalen av 9.6.2008.Dette
forklares ved atBKSRAS ikke er etablertpådette tidspunktet.

Intensjonsavtalen omfatteroppbygging,utviklingogdrift avboliger for rusmisbrukere.
Samarbeidet skalvære en direkte videreføringavBlåKors Internat iVågsbygdveien 3,og
skal etableres som etprosjektover fem år (2009– 2013). Intensjonsavtalens formåler i tre
punkter:

a) reetablereog videreføredriften av16erstatningsboliger forde som daboddepåBlå
Kors Internat

b) etablereog drifte 10nyeomsorgsboliger for eldre rusmisbrukere
c) etablereog drifte fireboliger forpersoner som er ibehov formidlertidighusvære

(nødssituasjon)
Utgifter tilpunkteneb)ogc)ville væreutoverdetdriftstilskuddet som alleredeblebruktpå
de16plassenepå internatet.Punktb)ogc) ville forutsetteøkte rammer tilkommunens
oppfølgingstjenester.Punkt a) skullevære ferdigog idrift i løpet av2009.

Intensjonsavtalen beskriver også en prosjektgruppe som skalopprettes i forbindelsemed
prosjektet.Denneprosjektgruppaomtales ieget kapittel.

Intensjonsavtalens punkt7 redegjør for atBK (sedefinisjon ibegynnelsen avdette kapitlet)
kjøper/byggerboligene,og atde finansieres ogeies avBK.BK søkerHusbanken om
finansieringstilskudd,ogboligenebindes avtalemessigopp til sosialeboligformål i
kommunen.

Avtalen uttrykker videre atBK ansetter i samarbeidmed kommunen kvalifisertpersonell som
skal sørge foroppfølging iboligene.

Intensjonsavtalen vedtas ihelse- og sosialstyret17.6.2008og vedtaket lyder:

Helse- og sosialstyretgodkjenner vedlagte intensjonsavtalemellomKristiansand kommuneog
BlåKors i forbindelsemed gjenoppbygging avnytt internat iVågsbygdveien 3.

Rådgiver forhelse-og sosialdirektøren kan fortelle at intensjonsavtalen ikkevar godtnok
økonomisk fundamentert.

Vimåttegå tilbakeog si at vi ikke klartedettepå grunn avøkonomi.Vi satt da tilbakemed
barede16 plassene.
De5 ekstra plassene komda de fikkekstra penger tiletablering av vanskeligstilte.Så dette
betødat da kunne vi jo gjøredet.

Rådgiveren forklarer at årsaken tilat det tok så lang tid å få endelig avtalepåplass etter at
intensjonsavtalen varutformet, skyldes nettopp disseøkonomiskeutfordringene.

Utarbeidelse av intensjonsavtalen
Informanten som var styremedlem iBlåKors Internatogogså er styremedlem iBKSRAS,
mener atdetvar styreleder forBKSRASogprosjektleder forMer enn bolig som utformet
intensjonsavtalen.Rådgiver forhelse-og sosialdirektøren kan også fortelle at dehadde en
personmed idette arbeidet.Prosjektlederen forMer enn bolig forteller at de tidlig kom inn i
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saksbehandlersjiktet ikommunen.Møtetmed politikerne varogså veldigpositivt, ogde
opplevde åmøte stor interesseogvelvilje forprosjektet.Mangeønsketprosjektetvelkommen,
men prosessen stoppet likevelopp,ogdetble ikke laget en politisk sakpådette.Han
beskriver situasjonen som et fravær av forankringbåde administrativtogpolitisk pådette
tidspunktet.Han forklarerogså at prosessen tok tid fordide stadigmåtte ”begynnepånytt”da
kommunens representanter iprosjektgruppa skiftet flere ganger.

Prosjektgruppa
Intensjonsavtalen beskriver også en prosjektgruppe som skalopprettes i forbindelsemed
prosjektet.Denne skalbestå av en representant forEBT (Enhet forbolig-og tjenestetildeling),
en forhelse-og sosialdirektøren, en representant forbrukergruppen, en representant for
prosjektet ”Påvei tilegen bolig” iBlåKors ogprosjektleder fraBlåKors.
Det angis hvem som skalværemedlemmerher,men ikkenoemandat eller intensjon.
Avdelingsleder forEnhet forbolig-og tjenestetildeling (EBT) iKristiansand kommune satt i
prosjektgruppen.Hun rapportererom atder sattogså en representant forBlåKors (Eivind
Vestøl), en representant forSOFOT (kommunens kontor for sosialog forebyggende tjeneste),
daværendeprosjektleder forMer enn bolig, og representant forhelse-og sosialdirektøren
(LailaHamar varmed fra starten av ogPetterStranger tok overdenne rollen fra februar
2010).Styremedlemmet fraBlåKors Internat sier athan ikkehar kjentmye til
prosjektgruppen.Detvarden som vardaglig leder for internatet som haddeplassenher.

Representanten forEBTkan fortelle atdet varmye arbeidmed å finneden rette tomta.
Gruppavarblant annetpå studiebesøk iFredrikstad og såpå Ihlenveien som et lignende
prosjekt.
Hun rapportererom atdetvar vanskeligå få samlet folk til åmøtes ien travelhverdag.

Det varutskiftninger påarbeidsgruppa,ogdet ble vanskelig å få tilplanlegging på lang sikt.
Mange var inne idette,men så skjeddedet også ting!Altså, vi fikkmyegjort!Men jeg tror at
hadde vi fått tomta på plassmed en gang så kunne vi gått løs på dettemedden”startgutsen”
vi hadde i begynnelsen. Jeg føler at vi kom seint i gang fordi vi ventet på å få på plass egnet
tomt.

Detkan seut til atdetharvært utskiftningpå gruppa spesielt fra kommunaldirektørens side.
Det serogsåut til atdetharvært inne treulikepersoner som kommunaldirektørens
representant igjennom prosjektperioden så langt.

Intervjuer:Mangehar vært inne,har tingblitt littutydelige i forhold tilarbeidsoppgaver?

Ja,det er litt typiskat når jeg snakkermed noenavdeandre som var inne igruppa omde vil
møte tildette intervjuet, så oppdager jeg at ingen avdem forstår hvorfor. Jeg trorde selv
opplever seg som veldig perifere i forhold tilarbeidet,ogat debarehar vært innepånoen
deler,og derved ikke sitter pånoehelhetligoppfattelseavprosjektet.

Samme informantkan fortelleom atkommunensbehov fordenne typeboliger var et stort
tema iprosjektgruppen.Gruppensmedlemmerhaddehøy kompetansepådette,ogmange av
dem stomidt iproblematikken tildaglig.
Daværende rådgiver hos helse-og sosialdirektøren sier at arbeidet rundtutformingen av
bygget, tegningerog lignendeblegjort avBlåKors.Deltakernepågruppen var ikkemed i
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dette arbeidet.Det varheller ikkenoeønske fradem om å tadel idette,og fordelingen var et
resultat av at aktørenehaddeulike ansvarsområder.

Tomteproblematikk
StatensVegvesen eksproprierte den eksisterende eiendommen (BlåKors Internat) for åbygge
utnyVågsbygdvei.
StatensVegvesen fikkarbeidetmed å skaffe erstatningstomt.Demåtte foretamakeskiftemed
ELKEMSolar.Styremedlem iBlåKors Internat sier atStatens vegvesen varveldig positive
tilå fådette ihavn og var løsningsorienterte iarbeidet.
1.desember2009 kan daværendeprosjektleder forMer enn bolig gibeskjed imail til
kommunens representanter iprosjektgruppen at:

..tomtesaken er avklartmed StatensVegvesen ogElkemSolar – vihar fått en erstatningstomt i
Vågsbygdveien(”Fiskåbekken”).Det betyr at vi kangå videre i planeneogprosjektet.
Vi har hatt en forhåndskonferansemedByggesaksavdelingenhosdere fornoendager siden –
de er positiveog vilprioritere en byggesøknad fra oss.

Den opprinnelige planen gikkutpå atbeboerne skulle flyttedirekte fra detgamle internatet
og inn idetnye tiltaket.På grunn av forsinkelserbådemed hensyn til tomtog senereogså
endringer ibygningsloven,måttebeboerne inn i”Kaserna” (midlertidig videreføringav
internatet) iKristiansand sentrum. Planen ernå at 1.3.2012 flytterbeboerne inn idetnye
tiltaket.

Avtalen
EndeligavtalemellomKristiansand kommuneogBlåKorsSørRehabiliteringAS
undertegnes 14.5.2010.Det er ulikeoppfatninger avhvem som utarbeidetdenne.
Representant forEBT ikommunen var ikkemed pådettemøtet (hadde ikke anledning tilå
delta),menmener atde andrepågruppavarmed på åutarbeidedenne.
Styremedlemmet fraBlåKors Internathadde ingen rolle idenneprosessen:

Den ble styrt fraBorgestadklinikken ogMer enn bolig somdrev forhandlingenemed
kommunenog fikkden påplass.Min egen rollehar gjennomprosessen vært knyttet opp tilå
gi signaler ommålgruppas behov, værepådriverog ikkeminst skape trygghet for deansatte
på det gamle internatet.Dehar nok vært bekymra i perioder når ting har vært uklart.

Avtalens innhold
Idenne avtalen nevnesBorgestadklinikkenBA spesielt som en aktørmed bred kompetanse
innenfor feltet,og som en viktig faktor i rekrutterings-ogevalueringsarbeidet.Her trekkes det
også spesielt fram prosjektets forsknings- ogutviklingsperspektiv, ogKristiansand kommune
som enutprøvingskommune (semeromdette ikapitletunder).
Formåletmed avtalen er åoppretteheldøgns omsorgstjenester iboligtiltaketFiskåbekken.
Boligtiltaket skalbestå av 21 selvstendigeboligenheter (hybel-/leiligheter).
Avtalens punkt3omhandler eierens ansvar.Det står ikke eksplisittherhvem ”eieren” er,men
daværendeprosjektleder forMer enn bolig presiserer at ”eier”her erBKSRAS.Eieren har
ledelsen av virksomheten,og skal sørge fordriften.Eieren harogså arbeidsgiveransvar for
virksomhetens ansatte.
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Det erplanlagt åbruke frivillige som et supplement tilbemanningen iboligene i forhold til
fritidsaktiviteterog nettverksbygging.
Detunderstrekes at alle deler av tjenesten skalutføres profesjoneltog fagmessig av personell
som innehardenødvendige formelleog reellekvalifikasjoner for åutføre tjenesten.

Kommunen leierboligene avBKSRAS,og fremleierdissevidere til leietakerne.
Tomgangsutgifterdekkes avKristiansand kommune.Avtalen har et langsiktigperspektivpå
10år.Etterdette er detmulighet for forlengelsemed 10nye år avgangen.

Vedlegg til avtalen
AvtalenmellomKristiansand kommuneogBKSRAShar etvedlegg som erdatert14.5.2010.
Dette er enmerutdypende redegjørelse for innholdet iavtalen. I vedlegget redegjøres det for
BKSRAS`motivasjon for engasjementet, framdrift,metodeutvikling (deriblant
brukermedvirkningog empowerment), innhold iopplæringen som skal foregåoverfor
leietakerne,ogdetaljert informasjon omulikeprogrammer for rusfrihetogmestring.Det
kommer ikke fram hvem som har skrevetdettevedlegget tilavtalen,ogheller ikke
intensjonen ellerbehovet fordennepresiseringen.

Forsknings-ogutviklingsperspektiv
Avtalen beskriver atprosjektethar et forsknings- ogutviklingsperspektiv.Dettedokumenteres
i søknaden tilkommunen (ref avtalen).Her stårdetogså atKristiansand kommune skalvære
en utprøvingskommunehvor erfaringerhøstes ogkan videreføres tilandre kommuner.
Resultater av erfaringerogmetodikk vilbli spredd iaktuelle kommunerpå landsbasis.Det
stårogså at

Husbankenhar bidrattmed økonomiskstøtte for å få bredere erfaring fra
samarbeidsprosjektermellom kommuneog frivillig ideellorganisasjon. Innenforherværende
avtale er en enigeomat innen utgangen av2016 skalerfaringene fra den prosjektrettede
delen avarbeidet konkludere i en rapport sompeker på erfaringeneog suksessfaktorene.
Prosjektet vil fokuserepå erfarings-og kunnskapsformidling.

…utviklingsprosjektetinitialt kan væremed på å etablere en kunnskaps-og kompetansebank
på gjennomføringavdifferensiertemodeller ogmetoder iBlåKors….

Representanten forEBT stilte segundrende tilutsagnetom atKristiansand kommune skulle
være en utprøvingskommune.Hun opplever at avtalen representerer et ideal som beskriver et
ønskeomhvordan ting skullebli.Hun pekerpå atdet ernye tiderog at ”gamle”BlåKors har
gittmyeogverdifullomsorggjennom tidene,men atdetnå erbehov former faglig og
profesjonellomsorg ibyggingen avdetnye tiltaket.Hennes fortolkningav sitatenehandler
om atdisse er relatert tildette.

Styremedlemmet fraBlåKors Internat legger vektpå atdet idetteutsagnetmå ligge innholdet
imer enn bolig, altsåboveiledningen, aktiviteteneog kompetansehevingen av brukerne.Han
pekerogsåpåutfordringene som erknyttetoppmotdet frivillige arbeidet.Også hermådet
tenkes annerledes.Han ser for segopprettelse av vennefamilierogulike typer for aktiviteter,
men understreker atdettemåværepåbeboernes egnepremisser.
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Situasjonen forde ansatte veddet ”gamle internatet”og fremtiden
Punkt4 iprotokollen fra styremøte iBlåKors Internathandlerom at styret forutsetter atde
ansattes interesserblir ivaretatt ved en overdragelse.Riving avdet gamle internatetog flytting
tilnytt sted vilmedføreutfordringer forde ansatte.Daglig lederved internatetkan fortelle at:

…det har værtmyeambivalente følelser blant deansattepå internatet rundt
virksomhetsoverdragelsen.Vi fikkikke tidlig nok et svar omdeansattes videre situasjon.
Juridisk sett så er jo dette enny virksomhet.Vi har fått tydeligemuntligebekreftelser på at vi
har jobbvidere,men har pr dd ikke en skriftlig garanti for at vi blirmed over i det nye.Men
jeg stoler 100%på denne informasjonen.

Daglig leder fordet ”gamle internatet”harogså gjort seg tankerom fremtiden idetnye
konseptet.Detvilunder alleomstendigheterblinoen utskiftninger i staben (noen er tettpå
pensjonsalder).Han eropptatt avhvordan detnye tiltaket skalha forankring iBlåKors nåda
KristiansandBlåKors hargitt fra segprosjektet:

KristiansandBlåKors har ikke eieforhold tildetnyepå sammemåten.Det er ikkenokat en
fraKristiansandBlåKors ermed i styret.SelvomBlåKors-logoen sikkert følgermed på
Fiskåbekken, tror jeg atBlåKors-identiteten forsvinnermer ogmer.Det vilbli en stor
utfordring for dennye lederen å jobbemed frivillighet forå ivareta denne identiteten.

Daglig leder pekerher påmøtetmellom ”detgamle” og”detnye”,og settermed detteord på
merunderliggendeprosesser som det ernaturligå forståkommeropp iomstillingsfaser.

Nye forskrifter iBygningsloven 1.juli 2010
Den opprinnelige byggesøknaden ble avvistpå grunn avnye forskrifter i loven pr1.juli2010.
Styremedlemmet fraBlåKors Internat forteller at årsaken var atdetkom endringer i
bygningsloven som omhandlet størrelsen påbadeneogheisen pågrunn av
rullestolframkommelighet.Dette gjorde atplanenemåtteomarbeides og ting tokderved
lenger tid enn planlagt.

Forsinkelsen kan forklaresmed saksbehandlerfeil fraBorgestadklinikkens side.Søknaden ble
utarbeidet i trådmed degamle retningslinjenepå et tidspunktdadisse fremdeles var
gjeldende.Ved en feiltakelsebledenne søknaden liggendeusendt,ogdaden førstble sendt,
vardette etter at endringen i loven hadde trådt ikraft.

Suksesskriterier
BlåKors er så innarbeida i kommunen,alle kjenner godt det frivilligearbeidet, slikatalle
visstehva vi snakket om.Det gjorde ting enkelt!

Detteutsagnetkommer fra representanten fraEBT iprosjektgruppen.Hun pekerpå at ett
suksesskriterium er at kommunen alleredehadde samarbeid ogavtalemedBlåKors.
Kommunen har etutstrakt samarbeid bådemedBlåKors ogKirkens bymisjon omdenne
brukergruppa.Demøtes iet felles forum hver annen ukeogdiskutererbrukere:
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Vi sjonglerer dissebrukernemellomoss.Dettegjør at ting ligger til rette for ytterligere
samarbeid.Det at vi kjenner hverandre somaktører i et felles felt gjørat vi kan samarbeide.
Det er lett å ta en telefon fordi vi kjenner hverandre.
Det ermyede sammebrukerne sombådebenytter seg av kommunensnødboliger og somogså
gårpåBlåKors.

Det er tydelig atdet ligger en samarbeidskompetanse ibunnen fordetteprosjektet.Å arbeide i
samme feltetogom de sammebrukerne, serut til åha lagt grunnlaget for en opplevelse avå
trekke i samme retning.Et felles fokus og relasjonerpreget av samarbeid snarere enn
konkurranseforhold,beskrives av representanten forEBTsom en suksessfaktor.Tinggårgreit
fordide alleredehar en etablert relasjon,og fordide er vant tilå samarbeide.

Styremedlemmet iBlåKors Internatmener at en av suksessfaktorenevar atde alleredehadde
en virksomhet som skulle avsluttes,ogatdemåtte etablerenoenytt.Detvarbåde iBlåKors-
foreningens ogkommunens interesse å fådette ihavn.Dethaddevært etpolitisk press for å få
boliger tildennegruppa.

Hemmende faktorer
Representanten forEBTharpektpå atmangehar vært inne iprosjektet,og atdet iperioder
harværtutskiftninger.Hun pekerogsåpå at ingen avde involverte som hun har snakketmed
haropplevd seg selv som veldig sentrale iprosjektet.
Disseutsagnenekan forstås som atdet frakommunaltnivåhar vært liteopplevd eieforhold til
prosjektet.Disse aktøreneopplever segmer som atdeharvært innepå avgrensedeoppgaver
ogbidratt inn påkonkrete ting.Detoverordende ansvarethar ligget hosBKSRAS slik det
framstilles fra representanten forEBT.

Styremedlemmet iBlåKors Internat varmeropptatt av konkretehendelser som hemmende
faktorer.Han trekker frem nye regler ibygningsloven,ogStatensVegvesensmakeskifte for
ny tomt som tok tid og som resulterte i forsinkelser.
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Prosjektet iLier
Disse er intervjuetom prosjektet iLier:
TrondKarlsen:daværendeprosjektleder forMer enn bolig.
ØyvindGrindbakken,nåværendeprosjektlederMer enn bolig.
MagnusAngeltveit,direktør vedBorgestadklinikken, avd.Bragernes behandlingssenter.
ElisabethSommerfelt,daværende leder for sosialtjenesten ikommunen,og senere sosialsjef i
NAV,nå i stabsstillinghos rådmannen iLier.
BjørnHarryStøle, kommunalsjef iLier kommune.

Veien inn iprosjektet
DirektørvedBorgestadklinikken,Bragernes behandlingssenter,kan fortelle at daBlåKors
fikk vite at de fikkTV-aksjonen i2008, øynethanmuligheter formidlerogderved økt
aktivitet.Han henvendte seg tilordføreren,og 08.11.07 vardet etmøtemellom ordfører,
rådmann ogkommunalsjef ikommunen, sammenmed styreleder iBlåKorsDrammen,
daværendeprosjektleder forMer enn bolig, administrerendedirektørvedBorgestadklinikken
ogdirektørvedBorgestadklinikken, avd.Bragernes.
Målsettingenmedmøtetvar ådrøfte et grunnlag for samarbeid om åutvikle tilbud til
menneskermed rusproblemer.
Resultatet avmøtetble atdet var enighetom atdetburde settes ned en arbeidsgruppemed
siktepå å vurdereom detvar grunnlag for å arbeide videremed saken.Detteble i
møtereferatetkalt en forstudie.

08.01.08 samles partene for førstegang (etterdrøftingsmøtetmed kommunen inovember07).
Pådettemøtetdeltardirektør fraBorgestadklinikken,Bragernes behandlingssenter,
daværendeprosjektleder forMer enn bolig,kommunens sosialsjefog kommunens
kommunalsjef.Denedsetter idettemøtet en ”arbeidsgruppe” som skalbestå av dem selv.Det
erviktigåmerke segatdennegruppa seneregårunderbetegnelsen ”styringsgruppe”.

En drøy uke senere (16.01.08)møtes prosjektleder forMer enn boligog sosialsjef iNAV
Lier,ElisabethSommerfelt. I referatetherfra konkluderes detmed atdet skal startes et
forprosjektmed hovedmålom å skapevarige, egnedeboligerog forebyggebostedsløshet.

Sommålgrupper angis følgende:
� Slitne rusmisbrukere som borkortvarighos vennerogbekjente, eller er ikortvarige

leieforhold
� ”Drop-outs”– ungdommer som trenger en overgang tilvoksentilværelsen (17-23 år)
� Ettervernsbolig etter soningeller behandling

Idette referatet er daværende arbeidsgruppenåomdøpt til styringsgruppemedde allerede
nevnte representantene.
Det angis i referatetopprettelsen av en ”arbeidsgruppe”med ønskeom atdenne skalbestå av
boligkonsulent ikommunen, representant for ambulant team, to ruskonsulenter, representant
for lensmannskontoret, representant forHusbanken ogMer enn boligs prosjektleder.Denne
gruppavil idetvidereomtales konsekvent som ”lokal arbeidsgruppe” fradenne rapportens
forfatter,daden harulikeog inkonsekventenavn gjennom heleperioden fram tildags dato.
Dettegrepet tas for å sortere for leseren.
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Imøtereferat forden lokale arbeidsgruppen 08.05.08heter det atde trebeskrevne
brukergruppeneover fremdeles ikke er ekskludert i arbeidet,ogatdet satses på åminstbygge
noe for to avgruppene.
Daværendeprosjektleder forMer enn boligog direktørvedBorgestadklinikken, avd
Bragernes behandlingssenter,understrekerveldig tydeligatLier kommuneharværtmeget
positive tilprosjektet fra førstedag.De haropplevd åkomme iposisjon i forhold til
samarbeidetpå etveldig tidlig tidspunkt.Daværendeprosjektleder fortellerogså atdeharhatt
etmegetgodt samarbeidmedNAV idetteprosjektet.

Driften iLier skalvære etter prosjektmodellen fraKristiansand.Devilogsåbenytte samme
arkitekt som har arbeidetmedKristiansand-ogArendalsprosjektet.

Prosjektspesifikasjon
SosialsjefElisabethSommerfelt lagerpåbakgrunn avarbeidet som ergjort så langt en
prosjektspesifikasjon.Dennebeskrivernåsituasjonen ikommunen,ulikemål,
organisasjonskartogenmilepælsplan.
Organisasjonskartetbeskrives her som følgende:

� Prosjekteier:Lier kommuneogBlåKors,RegionSør
� Prosjektansvarlig:BjørnHarryStøle,Lier kommune (kommunalsjef)
� Prosjektleder:TrondKarlsen,BlåKors, regionSør
� Prosjektsekretær:ElisabethSommerfelt,NAV/Lierkommune

BjørnHarryStøle får idettedokumentet tittelprosjektansvarlig.Han kan fortelle at dette
handlerom åværekommunens ansvarlige forprosjektetpåvegne av rådmannen.Han skulle
holdedialogenmedBlåKors,ogvære kontakten inn iden lokale arbeidsgruppa.

Prosjektspesifikasjonen angir innholdet i forprosjektet.Her skaldetblant annetbeskrives
konkretbehovet til”de som slitermest”, avklarehva slags boliger som kan være aktuelle,
hvem som kan være aktuelle forboligene, forholdet tilLierBoligselskapAS,og vurderingav
lokaliseringsalternativer.Det liggerogsåher et punktom avklaringav ansvarsforholdet
mellomBlåKors ogLier kommune,ogmed et spørsmålstegn etter ”avtale”.

Intensjonsavtalen
IntensjonsavtalenmedLier kommune erdatert22.05.2008, oger signert av rådmann iLier
kommune,Hans-PetterChristensen ogBorgestadklinikkens direktør, Jan-HermanRørvig.
Partene er i intensjonsavtalen nevnt somLier kommuneogBlåKors,RegionSør (BK).
Intensjonsavtalen omhandler ”oppbygging, utviklingogdrift av boliger forpersoner som
trenger fleksibelog langvarigoppfølging ibolig”.
Intensjonsavtalen har trepunkter for formåletmed prosjektet:

3a) skapevarige, egnedeboliger og forebyggebostedsløshet forpersoner som trenger
fleksibelog langvarigoppfølging ibolig.

3b)bevareden effekten personeneharhatt avbehandlingsopphold eller soningsopphold,og
bidra tiloppbygging av kompetanse tilå leve idetordinære samfunnet.

3c) letteovergangen fraungdom tilvoksenaldergjennom overføring frabarnevern, eller
hjelpede såkaltedrop-outs`ene tilen trygg voksen tilværelse.
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Prosjektet skalgå over 5år (2008-2013).

Prosjektet eies av kommunen ogBK,med rådmannen som prosjektansvarlig ogmed
prosjektleder ansatt iBK.
Intensjonsavtalen omtaler etableringav inntil20boenheter forde aktuellemålgruppene.

BKkjøper/bygger boligene,ogde finansieres ogeies avBK.BK søkerHusbanken om
finansieringstilskudd,ogboligenebindes opp til sosiale boligformål ikommunen.

Det stårogså i intensjonsavtalen at endeligavtalebehandles avLier kommunestyre før
lokaliseringen avgjøres.

Utarbeidelse av intensjonsavtalen
Forfatteren avdenne rapporten har ikke klart å framskaffe dokumentasjon som kan sinoeom
prosessen rundtutarbeidelse av intensjonsavtalen.DirektørvedBorgestadklinikken, avd.
Bragernes behandlingssenter, sier atdennebleutarbeidet avadministrerendedirektørved
Borgestadklinikken og kommunalsjef iLier.Sosialsjef iLier sier athun ikkehar værtmed på
å skrive denne.Liers kommunalsjef sier at utkastetble laget avBlåKors,og athan som
kommunens representantkommed innspill tildenne.Han (kommunalsjefen)hadde ansvaret
for å lage politisk sak om intensjonsavtalen.

LierBoligselskap
LierBoligselskap erpolitiskoppnevntogeies avkommunen.Deresmandat erknyttet tilå
skaffeboliger tilpersoner som avulike årsakerhar vanskermed å skaffe segboligpådet
ordinæreboligmarkedet.Direktør forBorgestadklinikken, avd.Bragernes behandlingssenter,
forteller atdehadde etmøtemedboligselskapet for å avklare relasjonen oghvordan
samspillet skulle være videre.Dette resulterer ietudatertbrev fraLierBoligselskap ogBlå
Kors tilLierkommuneved rådmannen.Brevets titteler ”Innspill til rullering av
kommuneplanen forLier kommune”.
BoligselskapetogBlåKors harher et innspillomKjellstadveien 11 som demener er egnet til
formålet.Denne liggerogså inærheten avLierASVO som demener er sværtpraktisk for
målgruppa.Detønskede formålet er ikke i samsvarmed dagens kommuneplan.Detbes derfor
om atLier kommunevurderer å endrebruken avarealet i sin revisjon avkommuneplanen.
SosialsjefElisabethSommerfelt kan fortelle atdenneprosessen stoppetopppågrunn avat
myndighetene ikkeønsket åomreguleredenne tomten.

Lokalarbeidsgruppe
Januar -08etableres det en lokalarbeidsgruppemed representanter frakommunen ogandre
(sekapitletVeien inn iprosjektet).
Dehar jevnligemøter,og 08.05.08harde i sitt referat at intensjonsavtalen erpolitiskvedtatt i
kommunestyret21.04.08.De skriverogså atde (den lokale arbeidsgruppa) fortsatt jobbermed
tremuligebrukergrupper.Disse angis i referatet som de sammepunktene som gjenfinnes i
referat fra 16.01.08 (seVeien inn iprosjektet;punkteneom slitne rusmisbrukere,drop-outs og
ettervern).Dette ernoe andre formuleringer enn det som ernedfelt i intensjonsavtalen.

Den lokale arbeidsgruppagjør flere framstøt for å få tak iegnede tomter ikommunen.De
diskuterer fremdeles ogsåhvilkegrupper som er aktuelle forboligtiltaket. I samme referat fra
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16.01.08omhandlerpkt. 3hvem som bør fåmuligheten tilåbo ved siden avASVO (pådette
tidspunktet erdenne tomta fremdeles aktuell).De gir følgende analyse:

Vi har trebrukergrupper sombådehar likheter og forskjeller og diskutertemye rundt
hvorvidt disse kan plasseres geografisk i nærhetenavhverandre.Vi er enigeomat gruppen
som”ønsker å gjørenoemed livet sitt nå”dvs. først og fremst 5 ettervernhybler somgodt
kan liggeher. Ungdommer som kommer utav institusjon eller sombør ut avhjemmet når de
nærmer seg 18år, kan også være imålgruppen……
…..antall tenker vi vilvære 5her og5 ungdommer fysiskplassertmer sentralt et annet sted i
kommunen.
Den tyngstegruppen som fortsatt ruser seg (8-10 plasser)med oppfølgingmener vi kunne
liggepå sammeområde; forutsatt bemanning..

I referat fraprosjektmøtemellom representanter forMer enn boligogLierkommune av
04.02.11,betegnes dette som den ”gamle”prosjektgruppen (altsåden lokale arbeidsgruppen):
RunarHansen (barnevernet),Bente Jansen,StineRiser (beggeNAV),EspenSolnørdalog
TrineEkeland (ruskonsulenter),LivMelar (psykiskhelse/ambulant team),ØyvindAsdal
Grindbakken (prosjektlederMer enn bolig).
(Idet samme referatet listes detopp representanter som erønsketvidere i arbeidet.Det ermye
de sammepersonene,menmed en ekstraperson frapsykiskhelse, ogogså en representant for
helsetjenesten ogen forHusbanken).

Styringsgruppa
Som vist ikapitletVeien inn iprosjektet, samles partene for første gang 08.01.08.Pådette
møtetdeltardirektør forBorgestadklinikken,Bragernes behandlingssenter (Magnus
Angeltveit),daværendeprosjektleder forMer enn bolig (TrondKarlsen), kommunens
sosialsjef (ElisabethSommerfelt) ogkommunens kommunalsjef (BjørnHarryStøle).De
utgjør styringsgruppa.BjørnHarryStøle rapportererom athan ble leder for styringsgruppaog
varogsåden som skulle holde tråden i forhold tilden lokale arbeidsgruppa,og følgeopp
deres arbeid etter at intensjonsavtalen varundertegnet.

Avtalen
Førdriftsavtale inngås,måprosjektetopp ide retteorganer. Imøteprotokoll fra
tjenesteutvalget iLier kommune20.1.2010, sak 4/2010 fremmes samarbeidsprosjektet
mellomLier kommuneogBlåKorsSørom boligmed oppfølging. I tjenesteutvalgets
innstilling tilkommunestyret stårdetblant annet at:

� Kommunen har som ambisjon å etablere egnedevarigeboliger forpersoner som
trenger langvarigoppfølging.

� Kommunen har som ambisjon å letteovergangen fraungdom tilvoksenalder gjennom
overføring frabarnevern, ellerhjelpe såkalte ”drops-outs” tilen trygg
voksentilværelse.

� Avtaleom ånå ambisjonen skal foregå i samarbeidmedBlåKors, region sørunder
forutsetningavatboligprosjektetkan finansieres.

Forslagetble enstemmig vedtatt.
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Imailav 10.05.10 skriver kommunalsjefBjørnHarryStøle tildaværendeprosjektleder for
Mer enn boligTrondKarlsen ogdirektør vedBorgestadklinikken avd.Bragernes
behandlingssenter,MagnusAngeltveit at kommunestyrethar fattet følgendevedtak:

� Det etableres driftsavtale.
� Avtalen skalgjeldeheldøgns omsorgstjenester for inntil20personer iboligtiltaket

Bruveien,Lierbyen.

Det er representantene forBlåKors som utarbeider forslag tildriftsavtale,ogdenne
forelegges rådmannen, sosialsjefen og kommunalsjefen for innspill.

Avtalens innhold
Driftsavtalen er inngåttmellomLier kommuneogBlåKorsSørBA (kaltBK) 10.05.2010.
Den er signert av rådmannen iLierog administrerendedirektør vedBorgestadklinikkenBlå
KorsSørBA / styreleder iBKSRAS.
Grunnlaget for avtalen erdrift avboliger forpersoner som trenger individuell, systematiskog
langvarig oppfølging for å komme inn påboligmarkedetogbliboende.
Boligenebygges ogdrives for åoppfylle kommunens lovpålagte forpliktelser.Det nevnes
spesielt at:

Anskaffelsengjelder dels leieav fast eiendomog er dels et forsknings-og utviklingsprosjekt,
og faller dermed inn under unntaksbestemmelsene iForskrift omoffentligeanskaffelser,§2-1
nr 3.

Avtalen omfatter20 selvstendige boligenheter (hybel-/leiligheter) iboligtiltaketBruveien 7.
Målgruppen eryngrebostedsløsemenneskermellom 17-27 år.

I avtalen stårdet atBK skalha ledelsen avvirksomheten og sørge fordriften.BK skalogsåha
arbeidsgiveransvar for virksomhetensmedarbeidere.Avtalen harogsåmed punkterom
kvalitetssikring av tjenestene som skalgis, hvordan håndtereklager fra leietaker,
retningslinjer om revisjon og regnskap o.a.

Driften avboligtiltaket finansieres ien oppstartfasepå tre år (2010– 2012)hovedsakelig av
statlige tilskuddsmidler.Det erBlåKorsSørBA som er ansvarlig for å søkeom disse
midlene.BlåKorsSørBAbidrar i tilleggmedTV-aksjonsmidler for å finansieredriften ut
2013. Tv-aksjonsmidlenevar prioritert tilbarn ogunge,ogdette ermålgruppa forprosjektet i
Lier.

Lierkommune leier leilighetene avBK,og kommunen framleierdisse igjen til leietakere.Ev
tomgangsutgifterdekkes av kommunen.
For år2014 som er førsteordinæredriftsår, utgjør rammetilskuddet4,8millionerkroner som
kommunen skaloverføre tilBK.Et ev.driftsunderskudddekkes ikke avkommunen.

Avtalen har et langsiktigperspektivpå 20årmed gjensidigoppsigelsepå to år.

Tomteutfordringer
Daværendeprosjektleder forMer enn bolig kan fortelleom utfordringer rundt tomtekjøp i
Lier fordikommunen eier lite eiendom selv.Det er gjort flere framstøt for å skaffe egnede
tomter.Kjellstadveien 11 er alleredenevnt,men vardet ikkemuligåomregulere denne tomta.
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Idriftsavtalen er det landetpåBruveien 7 som stedet for å realisereprosjektet.Nåværende
prosjektleder forMer enn bolig kan fortelle atBruveien 7 senere ikkeble aktuell.Pågrunn av
forhold hos entreprenøren, faltdenne tomten bort.Tomten som det arbeidesmednårdenne
rapporten skrives erHegsbroveien 76.

Nåværendeprosjektleder forMer enn bolig forteller atdet erkrav fra kommunen om etgitt
antallparkeringsplasserpr leilighet som bygges. Iutgangspunktetvardetplanlagt at
parkeringsplasser til tomtene som allerede erutbygd, skulle liggepå arealetderHegsbroveien
76ernå.Dettebetyr atproblematikken forflytter seg,ognår tiltaket iHegsbroveien bygges
ut,vildetværebehov forytterligere flereparkeringsplasser som detkan være vanskelig å
finne areal til.Nåværendeprosjektleder forMer enn bolig kan også fortelle atdetbare er
mulig åbyggeut en viss delav tomta iHegsbroveien 76, fordikommunen krever atdet skal
være et visst arealmed grøntområdenårdetbygges ikommunen.

Detdukkeropp flereuklarheter rundtdetplanlagtebyggeprosjektet iHegsbroveien 76.Slik
byggeprosjektet serutpåplanleggingsstadiet, sierbyggemyndigheten ikommunen atdette
framstår som ”institusjon” snarere enn ”bolig”.Dettehandler om utformingogkravetom
døgnbemanning.Påden aktuelle tomta erdet ikke regulert til institusjons-formål.Dettebetyr
atdetdamå eventuelt søkes om omregulering.En fordelved en omregulering i trådmed dette
er atkravet tilantallparkeringsplasser ikke er så store som ved etableringav vanligeboliger.

Nårdenne rapporten skrives, er situasjonen fremdeles ikke avklart.

Suksesskriterier
Direktør forBorgestadklinikken avd.Bragernes behandlingssenterogdaværende
prosjektleder forMer enn boligerbeggeveldig tydeligepåhva demener er suksesskriterier
for arbeidet iLier.Devektlegger det ågå inn på toppnivå ikommunen gjennom rådmann
og/eller ordfører som et suksesskriterium.Dette er gjort iLier, ogdetharvært rådmannens
representant (sammenmed rådmannen) som harværtmed gjennom heleprosessen.

Kommunalsjefen iLier pekerogsåpå at prosjektethele tiden var forankrethos politikerne, og
atde fulgtemed prosjektetogetterspurte status.

Det trekkes også fram avde andre informantene atgjennomgåendepositivitet ogengasjement
idepolitiskepartieneog iNAV var av storbetydning.

Hemmende faktorer
Det tok tid fra intensjonsavtalen varundertegnet til endelig driftsavtaleom ihavn.
Informantene legger vektpå atdet ermye som skalpåplass i en slikprosess.Saken skalopp i
tjenesteutvalget (både somorienteringog sak),den skalopp ikommunestyret,ogaltmå ses i
sammenhengmed boligsosialhandlingsplan ogdiskusjoner ikommunen om hvilke grupper
somønskes prioritert.

Altmå ikke kommesomoverraskelser!Vi skulleha snakketmed planavdelingenpå et
tidligere tidspunkt!

Prosjektethar stadig støttpå reguleringsproblematikk.Dethar værtmangeutfordringer
knyttet tildet å finne egnet tomt, for så å seom den var relevant regulert.Dettehar forsinket
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oghemmetprosessene.Lierkommunehadde ikke selvkommunalgrunn,ogmåttederved ut
påmarkedet for å finne egnet tomt.

Detkan seut som om den lokale arbeidsgruppaog styringsgruppahar arbeidethver for segog
atdetharvært relativt fåkontaktpunktermellom disse.Dettekan begrunnes blant annet iat
det serut tilatden lokale arbeidsgruppa fremdeles fastholder åpenhetoverforhvilke grupper
som skalprioriteres ikommunen (møtereferat08.05.08), selvetter at intensjonsavtalen av
22.05.08 ikkebruker de sammebeskrivelsene avhvilke grupper som prosjektet skalomfatte.

Detharogsågått relativt lang tidmellommøtene iden lokale arbeidsgruppa,ogdettehar
gjort at tingharblittglemt fragang tilgang.Slik hardetværtutfordrende åholde tråden i
arbeidet.Dettehar ogsåkunnetgjørenoemed opplevelsen aveieforholdet tilprosjektet.
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Prosjektet iArendal
Disse er intervjuet:
TrondKarlsen,daværendeprosjektleder forMer enn bolig.
ØyvindGrindbakken,nåværendeprosjektleder forMer enn bolig.
OlavMyklebust, spesialkonsulent/jurist i stab helseogomsorg,Arendalkommune.

(NB! ”Torbjørnsbu”og”Gårdsveien 10” brukes om hverandre i saksprosessen,ogdettebetyr
atdisse to navneneogsåvilgånoeom hverandre idenne rapporten).

Veien inn iprosjektet
Daværendeprosjektleder forMer enn bolig forteller atBlåKorsSørBA tidlig fikken
invitasjon frahelse-og sosialutvalget ikommunenderdeønsket ågripe fatt iproblemene
med bostedsløhet.Devaropptatt avkompetansenBlåKors hadde,ogønsketdem som en
aktør idette arbeidet.Daværendeprosjektleder forMer enn boliggjorde idenne sammenheng
en forundersøkelsederhan såpåmulighetene for å etablere et boligprosjekt,ogeventuelle
passende tomter.Det arbeidet som hergjøres legger grunnlaget forprekvalifiseringen som
utlyses senere (sekapitletomPrekvalifisering ogkonkurransegrunnlag).

Det er tett kontaktmellomBlåKorsSørBAog kommunen idette tidlige arbeidet.Det
konstitueres (i referat av22.05.09) en styringsgruppeogen prosjektgruppe som skalarbeide
med prosjektet som daheter ”Bolig for alle”Dette er gjort førdetkommer et saksfremlegg til
bystyret (seunder). Idenne saksfremstillingen nevnes ikkeBlåKorsSør.

22.05.09er relevante aktører for arbeidetmed prosjektet samlet.Det etableres herbåde
styringsgruppeogprosjektgruppe.Detkommerogså et forslag tilmandat forgruppene. Idette
mandatet stårdet atdet skalutarbeides inntil3 driftsmodeller/-konsepterut fra ethelhetlig
perspektiv.Driftsmodellene skal tautgangspunkt i etønske/kravom samorganiseringog
samlokalisering av tjenester. I referatet framøtet erdetogså en framdriftsplan som angir
møtepunkter forgruppene, tema som skalbehandles,oghvem som er ansvarlig for
gjennomføring.

Styringsgruppa
Idetovennevntedokumentetoppgis følgende tilåutgjøre styringsgruppa:
ØysteinSangvik,Arendalkommune– leder forgruppa
JanHermanRørvig–BlåKorsSør
HanneLjøstad–Brukerrådet
TrondKarlsen – sekretær
(Sistnevntevarogsåpådette tidspunktetprosjektleder forMer enn bolig).

Prosjektgruppa
I sammedokument av22.05.09 opplistes følgende sommedlemmer avprosjektgruppa:
TrondKarlsen –BlåKorsSør– prosjektleder
TrineFuruvald –SOSNatthjemmetAS
ToraHalvorsen –Arendalkommune–Psykiskhelseog rus
SigfredNilsen –NAVArendal
LivH.Skjæveland –Rus/psykiatri
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ØysteinSangvik–Arendalkommune (deltar etterbehov)
OlavMyklebust–Arendalkommune– sekretær

Informanten frakommunen forteller at styringsgruppaharhatt ansvaret for altdet formelle
rundtprosjektet.Prosjektgruppahar arbeidetbredt fram tildags dato.Deharhatt fokus på alt
det faglige iprosjektet,oghar representert tung fagligkompetanse.

Detharværtnoen utskiftninger igruppene (avvikernoe fra opplistingeneover),men bredden
ogden faglige tyngden erbevart.

Saksfremlegg tilkomitè foromsorgog tilbystyret
I et saksfremlegg tilkomitè foromsorg,og tilbystyret iArendalkommune av13.11.09
redegjøres det forbehovet for etbo-og tjenestetilbud tilpersonermed etomfattende
rusmisbruk.Saksfremlegget er signertTorillSkår, kommunalsjef forhelseogomsorg.Det
anslås i saksfremlegget atdet erbehov for5midlertidigeboenheterog15-20 boenhetermed
heldøgns oppfølging.Det står videre at detvilbliutarbeidet en detaljertkravspesifikasjon når
bystyretharvedtattprinsippene i saken.Det forutsettes også at en ideellorganisasjon skal
bygge (eie)og driveboenhetene,mendetutelukkes ikke at kommunen selvkan bådebygge
ogeie,men leie ut tilen ideellorganisasjon. (BlåKors er ikkepådette tidspunkt aktualisert
som aktør). I saksfremlegget redegjøres detogså formålgrupper:

I denne saken legges det fram et forslag til kombinasjonavbotilbud midlertidigeboliger og
boligermed heldøgnsoppfølging og tilsyn), og ikke enkombinasjonavmålgrupper. Dette
tilbudet er ikke egnet somovergangsboliger til for eksempelpersoner som kommer fra en
rusfri setting sombehandling, fengseleller helseinstitusjon. M.a.o. vihar fortsattboligsosiale
utfordringer sommå jobbes videremed, forde som er i enpositivutvikling.

Intensjonene i saksfremleggetvedtas ibystyret10.12.09.

Prekvalifiseringog konkurransegrunnlag
Kommunen sender tidlig i2010ut en forespørselom prekvalifisering til”Anskaffelseogdrift
avboligermed heldøgns oppfølgingog tilsyn”.Denne legges utpådoffin.no.

Detkommer to forespørslerpådenne.Disse er fraFrelsesarmeens rusomsorgog
Borgestadklinikken –BlåKorsSørBA.Begge aktørenegodkjennes avkommunen som
kvalifiserte.

Kommunen utarbeider etkonkurransegrunnlag for ”Anskaffelseogdrift av boligermed
heldøgns oppfølging og tilsyn”med tilbudsfrist18.05.10.Konkurransegrunnlagetomhandler
20boenheterog5midlertidige boenheter.Valgte leverandør skaloppføreogeie
bygningsmassen ikontraktsperioden.Kontraktsperioden settes til10år,og kommunen har rett
tilå kreve forlengelse av avtalen.Konkurransegrunnlaget sendes ut tilBorgestadklinikken -
BlåKorsSørBAogFrelsesarmeens rusomsorg.Kommunens informant forteller at
Frelsesarmeens rusomsorgmente atdet ikke varmuligå fågitt etgodtnok tilbud innen
fristens utløp,og trakk segavden grunn.

Borgestadklinikken -BlåKorsSørBA valgteheller ikke å legge inn et tilbud i
anbudskonkurransen om bygging av boliger.De argumenterer fordette ibrevav14.05.10,og
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pekerpåmomenterknyttet til fysiskutformingavboligeneogden økonomiske
bærekraftigheten iprosjektet.Det konkluderesmed følgende:

Oppsummeringen vår konkluderermed at forutsetningene i konkurransegrunnlaget ligger
nærmere institusjonsbasertdrift enn utvikling av varigeboliger.Videre finner vi det vanskelig
å få en bærekraftig økonomi iprosjektet.Husleiene vilderfor ikke kunneha et tilfredsstillende
boligsosialtnivå.

27.mai2010 sender styreleder forBlåKorsSørRehabiliteringASog daværendeprosjektleder
iMer enn boligetbrev til rådmannen iArendalkommunederdet skisseres en alternativ
modell forboligermed heldøgns oppfølgingpåTorbjørnsbu.Det siteres fra brevet:

Ut fra et seriøstog sterkt ønskeomå bidra positivt iArendalkommunehar vi imidlertid brukt
tid og ressurser i prosessen.Gjennom landskapsarkitekt fikkviutarbeidet en skisse for
boliger på angitte tomt i konkurransegrunnlaget.Skissen viser enmulig løsning forplassering
på angjeldende tomt.

I vårmodell vektlegger vi også sterkt kravet omuniversellutformingog omgivelseskvaliteter
–”arkitektoniskpsykologi”.

Vi drister oss derfor tilå gjenoppta tråden fra tidligerepositivemøter og samtaler om
viktighetenavå satsepå godeboliger for særlig vanskeligstiltepersoner iArendalkommune.

Informanten frakommunen kan fortelle atkommunen ved rådmannen ikke var interessert i
denne skissertenyemodellen,og at saken derved ble avlyst.

Nytt tilbud fraBKSRAS
Arendalkommune avholder et informasjonsmøte25.10.10.Møtet er forBlåKors og
Frelsesarmeens rusomsorg,ogomhandler anskaffelseogdrift avheldøgns oppfølging og
tilsyn.Det er gjortnoen endringerogpresiseringer siden forrige anbudsutlysning.
Frelsesarmeens rusomsorg trekker seg fraprosessen etterdettemøtet.

Påbakgrunn avdettemøtet, senderBlåKorsSørRehabiliteringAS et tilbud tilArendal
kommuneom anskaffelse avboligermed heldøgns oppfølgingog tilsyn.Tilbudetdatert
02.12.10omhandlerbyggingavbyggmed 21 leiligheter pluss fellesarealer.

Påbakgrunn avdette tilbudet,møtes partene til forhandlingsmøter18.01.og 25.01.11. og
diskuterer seg fram tilytterligerepresiseringer rundt arbeidet.

Avtalen
Driftsavtalen er signert01.03.11 av styreleder forBKSRAS, JanHermanRørvigog
rådmannen iArendal,HaraldDanielsen.Driftsavtalen omhandler eiendommenGårdsveien
10.Detvises tilat avtalen inngås påbakgrunn avkonkurransegrunnlagmed innkommetbud
fraBlåKorsSørRehabiliteringASom etbo-og tjenestetilbud forvanskeligstilteog
bostedsløse.Boligene skalbygges, eies og driftes avBKSRAS i tillegg tilatdeogså skalha
arbeidsgiveransvaret for ansatte ibo-og tjenestetilbudet.
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Kommunen behandlerogavgjør søknaderom tildelingavbolig,menmed en representant for
BKSRAS som ermed idenneprosessen.

Kommunen skalha full innsynsrett i forvaltningen av driftstilskuddetog regnskapene.
Avtalen inngås for en periodepå20 år.

Avtalen har et relativt lavtpresisjonsnivå,og § 8 viser tilatytterligeredetaljer skalutarbeides
senere iprosessen:

Det lages felles retningslinjer for samarbeidetmellompartene.Retningslinjene skalvære
utarbeidet før oppstart avbo-og tjenestetilbudet.

Leiekontrakt forGårdsveien10
Det erundertegnet en egen leiekontrakt forGårdsveien 10.Denne erudatert,men signert av
direktør forBKSRASog rådmannHaraldDanielsen.Detunderstrekes at leiekontraktenmå
ses i sammenhengmed driftsavtalen ogat avtalen gårover 20årmed start01.09.12.Boligene
skal framleies av kommunen.Utover dette regulerer leieavtalen punkterom forsikring,
avtalebrudd, forhold tilhusleieloven og andre formalia.

Politiskgodkjenningav avtaleog leiekontrakt
Imøte ikomitè forhelseogomsorg17.02.11og ibystyret24.02.11, godkjennes driftsavtale
og leiekontrakt.
I saksprotokoll fra bystyret stårdet:

Arendalbystyregodkjenner forhandlingsresultatetmedBlåKors SørRehabiliteringAS om
byggingog drift avboliger for vanskeligstiltepåTorbjørnsbu.Kostnadene innarbeides i
kommunensdriftsbudsjett fra 2012.

Avtalemed totalentreprenøroguforutsetthindring
Det inngås avtalemed totalentreprenørom åoppføre leilighetsbyggpåTorbjørnsbu iArendal
kommune.Avtalen er signert23.05.11 av JanLindal iLindalEntreprenørAS,og06.06.11 av
styreleder forBKSRAS.Det presiseres her at igangsettelsepåbyggeplassen skal skje august
2011, ogat kontraktsarbeidet skalvære ferdigstilt01.09.12.

Informanten frakommunen forteller at:

Det har vært noen rundermed omreguleringer,men dettenå er på plass.Det erLindalHus
som skal søkeom rammetillatelse,og i begynnelsen avoktober (2011) skaldetmåles opp.
Festekontrakten skal tinglyses,og så kan byggeprosessen starteopp.Fristen forå bli ferdig
er 01.09.12.Da starter leiekontrakten ågjelde.

Etterdennepositiveuttalelsen kommerdet som en overraskelse at Jernbaneverket kommer
med avslagpåbygging (21.10.2011).Avslaget er et svarpå et genereltnabovarsel.Det siteres
fra Jernbanelovens § 10:
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Det er forbudt uten etter avtalemed kjøreveiens eier å oppførebygning eller annen
installasjon, foreta utgraving eller oppfylling innen 30meter regnet fra nærmeste spors
midtlinje,dersom ikkeannet følger av reguleringsplan.

Detvises til reguleringsplan som viser en byggegrense langs jernbanen.Byggegrensen er i
denne sammenhengoverskredet.Det kan heller ikke gis dispensasjon fordette.
Nåværendeprosjektleder forteller atdet ermuligå løsedenne saken,ogatbyggetnå er
plassert et annet sted på tomta.Bygget erda ikke ikonfliktmed 30-metersregelen.

Suksesskriterier
Detharvært et tydeligønskeom ågjørenoe formålgruppa i lang tid iArendal.Detharogså
vært storvilje tilå realisere prosjektet. Informanten frakommunen pekerogsåpådette,og
sier at han haropplevd atpolitikernehar stått fast ved detteprosjektethele tiden.Han trekker
også fram kommunens kompetansepådet ådriveprosjekt ikombinasjonmed solid
fagkunnskap.Fagmiljøenehar fått være til stede iprosessen,ogdehar tort å tenkenytt.Dette
harvært en styrke.Han pekerpå at ting tar tid,ogat tålmodighet er en kvalifikasjon som
styrker forståelsen forprosesseroggjennomføring.

Nåværendeprosjektleder sier atArendalkommunehar spilt sin rolle godt.Tomtavar regulert
til formålet (på tross avuventede innspill fra Jernbaneverket i siste runde),ognabovarsling
var gjort.Pådennemåten haddekommunen lagtgodt til rette forBlåKors` arbeid.

Hemmende faktorer
Informanten frakommunen pekerpå atde syntes dehadde en romslig plan forprosjektethva
angikk tid.Han sier athan iettertid ser atden var littvel streng i forhold tilhva som var
realistisk.
På samarbeidssidapekerhan på at timingen var littuheldig sidenBlåKors samtidig var i
parallelleprosessermedKristiansand,ogderforogsåmåttebruke sinepersonellressurserder.
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Prosjektet iAndebu

Disse er intervjuet:
TrondKarlsen,daværendeprosjektleder forMer enn bolig.
ØyvindGrindbakken,nåværendeprosjektleder forMer enn bolig.
BenteCharlotteGausen, ruskonsulentvedVirksomhet familietjenester,psykiskhelsetjeneste i
Andebu kommune.
LineSolberg,psykiskhelsearbeider ved samme sted somGausen.Var/ervikar forGausen i
svangerskapspermisjon.Beggehar vært sentrale iprosjektet,oghar til sammen fulgtdet
gjennomheleperioden.De er intervjuet igruppeintervju,ogderes utsagn siteres i fellesskap,
dadevar enige i sineopplevelser avprosessen ikommunen.

Veien inn iprosjektet
Daværendeprosjektleder forMer enn bolig kan fortelle at kompetansesenteretved
Borgestadklinikken hadde et samarbeidmedAndebu kommuneom rusmiddelpolitisk
handlingsplan i2007. Idenne forbindelse informertehan omMer enn bolig,og kommunen
tokkontakt i etterkant avdette.

17.juni2008 bledet gjort et kommunestyrevedtakom åbygge4boliger iAndebu kommune.
Boligene skulle bygges ogdrives for åoppfylle kommunens lovpålagte forpliktelser,blant
annet ihenhold tilLovom sosiale tjenester.
De to ansattevedVirksomhet familietjenester forteller at:

Etter flereprosesser skulle fakta på bordet.Politikerne var opptatt av kostnader. I juni 2008
sa politikerne ja tilprosjektet.Avtalen var at kommunenskulleavgi tomtene– det skulle være
kommunensbidrag inn i prosjektet.

Lokalprosjektgruppe

Detbleopprettet en lokalprosjektgruppebestående avdaværendeprosjektleder forMer enn
bolig,Gausen fraVirksomhet familietjenester (hun skulle være sekretær selv om hun vargått
ut ipermisjon),Solberg (som var vikar forGausen), en representant forhjemmetjenesten,
leder forpsykiskhelsetjenesteogen representant for teknisketat.

Intensjonsavtale
31.12.2008ble det signert en intensjonsavtalemellomAndebu kommuneogBlåKors,Region
Sør (BK). Intensjonsavtalen omhandleroppbygging,utviklingogdrift avboliger forpersoner
som trengerhjelp tilå komme inn påboligmarkedetogbliboende.
Detnedfelles atdet i førsteomgang skal etableres 4 individuelleboenheter.BK kjøper/bygger
boligene,ogde finansieres og eies avBK.BK søkerHusbanken om finansieringstilskudd,og
boligenebindes avtalemessigopp til sosialeboligformål ikommunen.Detnedfelles i
husleiekontrakten at leietaker har førsteretten tilå kjøpeboligen tilmarkedspris dersom de er i
posisjon tildette.
Kommunen garantereroverforBK forhusleien,dersom boligeneblir stående tommeog/eller
vedmangelpåny tildeling frakommunen.
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Punkt13 i intensjonsavtalen uttrykker at endeligavtale inngås når finansiering avboligen er
fullførtogbyggetillatelse er gitt.

Relasjonen til lovomoffentlige anskaffelser
De to ansattevedVirksomhet familietjenester forteller at kommunen iutgangspunktet ikke
forholdt seg til lov om offentlige anskaffelser.Kommunen haddedialogmed en arkitekt,og
BlåKors tok kontaktmed denne,oggikkderved under reglen om fritak for
anbudskonkurranseved direkte kjøp fra ideellorganisasjon.Tegningerogutkast som kom fra
denne arkitekten var ikke i trådmedHusbankens kravblant annetom universellutforming.
Dette resulterte iatprosessen ble stoppet,og informantene fraVirksomhet familietjenester
forteller atdemener atdennegangen ble tjenesteneutlystpånytt,ogdapå anbud i trådmed
lovom offentliganskaffelse.
I referat framøte03.03.09 lokalt ikommunen om prosjektet,heterdet følgende:

Framdriften i arbeidet har stoppetopp etter at forslag fraarkitekt ikkeblegodkjent av
Husbanken.BlåKorshar framdriftsansvaret i prosjektet og dehar nå sørget forat saken er
lagt utpå anbud.De skalengasjerenyarkitekt.

Rammetillatelse foroppføringav eneboliger
Andebu kommunevedVirksomhet teknisk sender to vedtak tilEinarP. Juve arkitektkontor i
april2009:

� Vedtakom rammetillatelse foroppføringav to eneboliger i rekke iHasselveien 12-14
(datert17.03.09)

� Vedtakom rammetillatelse foroppføringav to eneboliger i rekke iVestreAndebuvei
115-117 (datert 07.04.09)

Stopp iprosessen førdriftsavtale
Den ene ansattevedVirksomhet familietjenester fortellerdette:

Dagen før driftsavtalen skulle underskrives ringer prosjektleder (forMer enn bolig)og sier at
det er en liten detalj -det er snakkomat kommunenmå betalepenger tilBlåKors for at de
skaldrivedetteprosjektet. Jeg tror det var 250.000,- eller 275.000,-.Hvert år framover!
Dettehadde vi ikkehørt noeom.Tvert imot, vi hadde spurt tidligereomdet varmer kostnader
for kommuneni dette,men fikktil svar atdet var det ikke.
Vi fikkforståelseavatdissepengene skullegå tiloppfølging avbeboerne i leilighetene.Vi
var hele tiden sikrepåat vi i kommunenskulleha oppfølgingen avbrukerne.Vidriver disse
tjenestene i dag,og vi skulle drivedisse som før.
Det varpå et tidspunkt snakkomatBlåKors skulle innpå fritidssidenmednoe lignendenoe
degjør iSandefjord,men aldri noeannet.

Daværendeprosjektleder iMer enn boligbeskriver sin versjon avdette:

Det var tenktat det skulle være en person fraBlåKors SørRehabiliteringpå plasspå
boligene,og som skulle jobbeder.Han skulle være en tekniskperson,men skulleogså
fungere som kontaktperson og ha litt oppfølging,men hensikten varå se tildet tekniske.
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Vi ønsket å ha detteansvaret, fordi vi ville tilegneoss erfaring i feltet sidendetteprosjektet
var nytt foross.Det skulleutgjøre en liten stillingsprosent som kommunenskulledekke.
Kommunenønsket selvå ha detteansvaret,da dementeatde kunnebruke sine egneansatte i
kommunentildette.

Representantene fraVirksomhet familietjenester sier at:

BlåKors sier at debygger fordide vilha noemed detteå gjøre.Ellers kunne jo bare en
vanlig entreprenør bygge,og kommunendrive selv, somde sa.Det kan vi godt forstå,men da
måttedeha sagtdette i starten!Prosjektlederen hadde selv værtmed påå utformeutkastet til
politikerne,og fortaltoss at bare kommunenstiltemed tomter, så var altgreit.
Dette kom som en overraskelsedagen før driftsavtalen skulle signeres!
Det ble foreslått i signeringsmøtet atBlåKors kunnebidramedTV-aksjonsmidler de første
årene slikatdette skulle bli en overgang.Kommunen kunne ikkegå innpå dette,dettehadde
detaldri vært snakkom før!Det ville jo også værtå villedepolitikernepå de somde tidligere
haddegått inn på.

Det eksisterer etutkast tilavtalemellomAndebu kommuneogBlåKorsRegionSør.Den er
datert31.08.09,men er ikke realisert.
Intensjonenmed avtalen var åutvikleboligerder leietakernepå sikt kunne fåmuligheten tilå
eieboligen.Leieforholdet skulle ikke tidsreguleres,davarigboligvar intensjonen.Det
ekspliseres at kommunen ønsker åvære en part for å sikre tilfredsstillendeboevnepåulike
områder.

Videre står det iutkastet atkommunen i samarbeidmedBlåKors skalha ansvar for
systematiskoppfølgingavde enkeltepersonene.Det skalogså iet samarbeidmellom
kommunenogBlåKors gis individuellbistand til åkomme igangmed utdanningog/eller
arbeid.

Om økonomien idette stårdet iutkastet at
For utbyggingsåret 2009, samt driftsårene2010 og 2011 vilBlåKors gjennomTV-
aksjonsmidler dekke rammetilskuddet til systematiskdrift/oppfølging avboligene kr.275.000
(2009-kr pr år).Dettepunkt skal reforhandles innenutgangen av2011.

Sitatetoverviser tilTV-aksjonsmidlene som informantene frakommunen nevner.Styreleder i
BlåKorsSørRehabiliteringASbekrefter atdissemidlenehar værtpå talehele tiden,ogatde
skullegåover tre år.Deretter skulle kommunen dekkedette selv.

Etterdette skriverBlåKors i sin rapport2009 tilHusbanken:

Andebu hadde ikkeøkonomisk ryggdekning tilå gjennomføreboligprosjektet som var ferdig
prosjektert oggodkjent avbygningsmyndigheten i kommunen.Her villeBlåKors gå innmed
driftsmidler tildekningav en 50%stilling de tre førstedriftsårene (2010-2012).Her kunne
ikke kommunengarantereat de i egen regi villevidereføredriftstilskuddet fra2013, slikat
prosjektsamarbeidet bleavviklet.

Informantene fraVirksomhet familietjenester forteller atprosessen gikk litt fram og tilbake,
men detvar ikke fleremøtermellom partene. I januar/februar2010 vedtarhelse-og
sosialutvalget iAndebu kommune atdekutter samarbeidetmedBlåKors.Uken ettergjør
kommunestyretdet samme.
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Brukerinvolvering
Brukerinvolveringvar etprinsipp som ble etterlevd fraprosjektets oppstart.Kriteriet for å
væremed iprosjektet var iutgangspunktet atpersonenemåtteha ellerhahatt rusproblemer.
InformantenepåVirksomhet familietjenester forteller atmålgruppavar ”halvrehabiliterte”
personer som ville få tilen endring i sitt eget liv,og som var ipositiveprosesser.Deble tidlig
utvalgt (avpsykisk helsetjeneste)– førde selv visstedet.Kommunen haddedem klare på et
tidlig tidspunkt. (IAndebu ligger rustjenesten inn underpsykiskhelsetjeneste).

Brukerne kom tidligmed iprosjektet,ogvarmed påmangemøter.De skulle få væremed på
å skape innholdet iprosjektet fra tidlig fase.De skulle få lov til åkjøpe leiligheten til
markedspris hvis deble i stand tildet.Dettevar en gulrot iprosjektet, som informantene fra
kommunen sa.

ProsjektetbleomtaltpåØstlandssendingen høsten 2008.Brukerneble intervjuetogviste fram
tomtene sine.Dehaddekommet så langt atdehadde sammenmed kommunens ansatte settpå
gulvbeleggog kjøkkenmodeller. To av familienehaddehogd ved på ”sine” tomter.

Informantene fraVirksomhet familietjenester forteller:

Vimåttemøtebrukerne etterpå.Det var vanskelig.Vi tokansvaret for brukerne.Vi skal jo
samarbeidemeddemom livetderes videre.Det ble vanskelig for demå forståhva somhadde
skjedd.BlåKors varhelt ute.Brukerne ermennesker i en vanskelig livssituasjon.Dette var
den sjansen dehadde i livet tilå få sin egen bolig.Detteble ingen god reklame forBlåKors
fra brukernes side!

Hemmende faktorer
Det springendepunktetmellom partene serut tilå være uklarheter rundtom detvarBlåKors
eller kommunen selv som skullehaoppfølgingen avbrukerne. Informantene fraVirksomhet
familietjenester er tydelige i sin analyse avhva som framstår som hemmende faktorer for
kommunens del:

”Alt ermulig”, sa prosjektleder,uansett hva det gjaldt.Prosjektlederen var utydelig og ullen
i sine formuleringer.Vi opplevdeat brukerneble lovet gullog grønne skoger i den tidlige
fasen,og så kom vi inn og sa at så gyllent var det da ikke!Vi opplevdeatdet var vi som stod
for rammene,mens alt vargreit ogmulig fraBlåKors`side.Etter hvert forstod vi at ogsåBlå
Korshaddebehov for klareregrenser.Da ble ledelsen forBlåKors koblet inn.Tidligere
hadde vi fått klarsignaler (”ja,gå for det /gjør det / fint det”),nå fikkvi klarebeskjeder.

Informantene frakommunen opplever atkommunikasjonenharværtdårlig iprosjektet.De
opplever atde selv arbeidetut fra en virkelighet eller sannhet som detviste seg ikke stemte.
Som den ene avdisse informantene sier:

Detteble litt sånn”opp som en løveogned som en skinnfell!”.

Suksesskriterier
Informantene frakommunen sier at
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Vi opplever at et suksesskriterium ved prosjektet er at vi fikkmed bådepolitikerneog
administrasjonenpå dette.Det er ikkealltid lett.

Det at alle ville det samme,ogvar enige om atdettevar viktigå satsepå er en verdi i seg selv.
Det åklare åmobilisere en helkommune tilå trekke i lagerverdifullt.

Haddedetteprosjektet gått somplanlagt,haddedet vært en suksess!

Informantene frakommunen opplevde atprosjektetvar en spennendevei tilnoeverdifullt.
Det atbrukernekom tidligmed iplanleggingsprosessene, åpnet fornyemuligheterog ga
brukernenoe å strekke segetter.Med andreord oppleves tenkningen ogprinsippene i
prosjektet som sværtverdifulle.
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Prosjektet iDrammen
Disse er intervjuet:
TrondKarlsen,daværendeprosjektleder forMer enn bolig.
ØyvindGrindbakken,nåværendeprosjektleder forMer enn bolig.
MagnusAngeltveit,direktør vedBorgestadklinikken, avdBragernes behandlingssenter.
JohnDutton,daværendevirksomhetsleder for senter for rusforebygging iDrammen
kommune,og sattogså i styret for stiftelsenBlåKorsDrammen som representant for
kommunen.

Dethar ikkeværtmuligå få andre fraDrammen kommune i taleom detteprosjektet.Det er
ikke lenger ansattnoen ikommunen som har arbeidetdirektemed dette,oghistorien er
derved tapt.Den eneste som trekkes fram ikommunen,og som betegnes somdenmed størst
kompetansepåprosjektet, er JohnDutton.Han harvært sentral informant idettekapitletom
prosjektet iDrammen.

Veien inn iprosjektet
DirektørvedBorgestadklinikken avdBragernes behandlingssenterkan fortelle atDrammen
kommune er en delavBlåKors-stiftelsen (kommunen er representert i styret).Dadetble
bestemt atBlåKors fikkTV-aksjonen,vardette en garanti for at aktiviteten kunneblihøyere i
BlåKors.De tokdakontaktmed kommunenom et ev. samarbeid rundtboligetableringer.
Han kan videre fortelle at eierog utbyggerpå tomten ved siden avBragernes
behandlingssenter skullebyggeboligerder, i tillegg tilathan (utbygger) haddekjøpt ethus i
nærhetenmed samme formål.Dettebetød atdehadde etkonsept å forelegge kommunen.

Daværendevirksomhetsleder for senter for rusforebygging, forteller atdevisstemyeom
kommunens behov forboliger tilpersonermed rusproblemer.Dissebehovenebleogså
forankretgjennom helseog sosialdirektøren ikommunen,ogdetvar stor enighetom atdet
varnødvendigå satsepådennegruppa.Samme informantkan også fortelle atBlåKors var
lyttende tilkommunens behov,ogatman så for seg tiltakmed døgnbemanning.Her vardet
naturligå tenkebrukav kompetansenpåBragernes behandlingssenterbåde fagligog i form
av tilstedeværelsedabehandlingssenteret lå rett ved deplanlagte tomtene.

Notat fra rådmannen tilbystyrekomitèen forhelse, sosialogomsorg
27.08.09 sender rådmannen iDrammen etnotat tilbystyrekomitèen forhelse, sosialog
omsorg.Det redegjøres her formandatet forprosjektetBoligsosialhandlingsplan.
Bakgrunnen for at rådmannen harbesluttet å igangsetteprosjektet erHusbankens tilbud om
rammetilskudd og initiativ fraNorgesEiendomASogBlåKors om etableringavboliger til
vanskeligstilte.Det sies videre inotatet atHusbankenRegionSørhar tattkontaktmed
Drammen kommuneogbedtom atkommunen i2009 fremskaffer 60nyekommunalt
disponerteboliger.Kommunen skal idenne forbindelse tilbys et rammetilskudd på11,7
millionerkroner som skalværeknyttet til etableringen avboligene.Kommunen skal selv stå
fritt tilådisponeredette rammetilskuddet,ogkan velge en kombinasjon avkjøp avboliger,
utbedringavboliger,bygging avboliger, eller langsiktig leie avboliger.Det enestekriterium
er atboligene er ”nye”kommunaltdisponerteboliger.Det stilles ikkekravom atboligene
skal ferdigstilles i2009,men atplanenemå legges dette året.
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Slik detgår fram avnotatet fra rådmannen, tokeiendomsselskapetNorgesEiendomAS
kontaktmed kommunen i juni2009 for å presentereplaner for etableringavutleieleiligheter i
NedreStorgate32.
Samtidigmed dette tarBlåKors initiativ tilet samarbeidmed kommunen om etableringav 20
boenheter iArupsgate 20-22.Målgruppen her erungebostedsløsemellom 17 og26år,og
ettervern for personer somharværtgjennom behandlingsopplegg knyttet til rus,og som er
motiverte foroppfølging i egen bolig.

Det foreslås også inotatet atdet etableres en prosjektgruppemed representanter fra relevante
etater ikommunen.

Intensjonsavtalen
IntensjonsavtalenmellomBorgestadklinikkenBlåKorsSørBAogDrammen kommuneved
rådmannen er signert 13.november2009avAudHansen (konstituerthelse-og sosialdirektør)
og JanHermanRørvig (administrerendedirektør).Formålet er å legge til rette for
oppbygging,utvikling ogdrift avdifferensierte boliger forpersonermed rusrealterte
problemer.Beliggenheten skalvære iArupsgate20-22ogCappelensgate 27.
Det ekspliseres at anskaffelsen gjelder dels leie av fast eiendom,ogdels et forsknings- og
utviklingsprosjekt, slik atdette faller inn underunntaksbestemmelsene i forskriftom offentlig
anskaffelse.
Målgruppene iDrammen eryngrebostedsløseoget eget tilbud til rusavhengige kvinner.
Sekundærtvurderes bostedsløse rusavhengige generelt.
Følgende forutsetninger legges tilgrunn for arbeidet:

� BlåKorsSørBA eier, etablerer ogdrifter deomkring 20 boligene.
� Drammen kommune leierboligene ien periodepå20år,og framleier leilighetene til

målgruppa.Ev tomgangsutgifter skaldekkes av kommunen.
� Det skalutvikles en økonomiskogorganisatoriskgunstig driftsmodell.
� Det skal inngås en egen drifts-og samarbeidsavtalederdissepunktenenærmere

defineres.

Driften avboligkonseptet skal ihovedsak finansieres av statlige tilskuddsmidler.Det erBlå
KorsSørBAs ansvar å søke om dettegjennomHusbanken.
Dersom parteneunderveis iprosessen ikke finnergrunnlag for videre samarbeid, kan
intensjonsavtalen termineres skriftliguten atden andrepartkan kreveøkonomisk
kompensasjon.

Daværendevirksomhetsleder for senter for rusforebygging kan fortelle at detvar rådmannen
(v. rådmannens representanter)og representanter forBlåKors som utformet innholdet i
intensjonsavtalen.

Konseptskisse
Etter at intensjonsavtalen er inngått, lager administrerendedirektørvedBorgestadklinikken
BAogdaværendeprosjektleder forMer enn boligen konseptskisse rundt samarbeidetmellom
Drammen kommuneogBlåKorsSør. I konseptskissen står følgendeom fysiskplassering av
et ev. tiltak:

BlåKors Sørhar en”opsjon”på utbygging av eiendommenArupsgate20-22 rett overfor
Bragernes behandlingssenter.Her vildet kunne legges til rette for inntil20 enkeltstående
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boenhetermed ulike størrelser, inklusiv kurs-,opplærings-ogmøterom. I den enebygningen
nærmestBragernes behandlingssenter vilen etablere en personalbase.

Målgruppenebetegnes som i intensjonsavtalen (ungdom /ungevoksneog”ettervern”).Ut
overdette redegjøres det for tenkning iprosjektetog innholdet imetodene som skalbenyttes i
arbeidet.

Underpunktetom organisering stårdet atdet skaletableres en styringsgruppemed to
representanter frakommunen, to representanter fraBlåKors ogen brukerrepresentant.Det
skal i tilleggopprettes en prosjektgruppemed prosjektleder fraBlåKors, representanter fra
aktuelle kommunalevirksomheter,ogen sekretær fra kommunen.

Verken styringsgruppa ellerprosjektgruppable etablert,daprosjektet iDrammen aldrible
realisert.

MøtemellomDrammen kommuneogBlåKors 29.01.10
Det avholdes etmøtemellomDrammen kommuneogBlåKors for å få en nærmere avklaring
knyttet til sentrale elementer idriftsavtalen.Driftsavtalen er enda ikke skrevet, slik atdette
møtetkan ses som et forarbeid til innholdet iendeligavtale.Referat framøtetomhandler
punkterom innholdet idriftsavtalen, innholdet ihusleieavtalen,og forholdet til
anskaffelsesforskriften (dettepunktet skaloverlates tilDrammenEiendomKFog
kommuneadvokaten).

Drifts-og samarbeidsavtalen
Intensjonsavtalen ekspliserer atdet erBlåKorsSørBA som erprosjekteierog ansvarlig for å
utarbeidemandat forprosjektet.Delavmandatet er åutarbeide forslag tilen drifts-og
samarbeidsavtalemellom partene.
Prosjektetkom aldri så langt iprosessen, slik atdet finnes ingen utkast tildrifts-og
samarbeidsavtale.

Prosessenavsluttes
Borgestadklinikkens direktør avdBragernes behandlingssenter kan fortelle athøsten 2010var
det etmøtemellom utbygger, kommunen ogBlåKors.Utbyggeren haddeda fåttbeskjed fra
banken om atbyggeprosjektetnåmåtte realiseres.Drammen kommune er ien situasjon derde
ikke kan giklarsignal fordette.Hele sakenmå inn ihandlingsprogrammet idesember2010.
Dette resulterer iat utbyggeren ikke kan ventepådenødvendigeprosessene ikommunen.
Direktør forBorgestadklinikken, avdBragernes behandlingssenterbeskriver situasjonen på
dennemåten:

Når det bindes opp kapital skaldettebehandles i bystyret gjennombudsjettbehandlingog
relateres tilhandlingsplanen.Tidsaspektet innhentet oss. Ingen var i stand tilå si noe før
flertallsvedtak i bystyret.Alt falt i grus,og det ble bygget ordinære leiligheter på tomta.

Daværendevirksomhetsleder for senter for rusforebygging, kan fortelle atdetvar storpolitisk
vilje ikommunen tilå fåprosjektetgjennomført.Han kan også fortelle atdetville værebehov
for etdriftsbudsjettpå femmillionerkronerper år for å kunne finansiereboligtilbudet.Dette
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klarte ikke kommunen å skaffe tilveie.Han sierogså at allerede førbudsjettprosessen var
man spørrende tildenneutgiften ikommunen.

Sommeren 2010ville ikke rådmannen (v.direktørog rådgivere) forlenge intensjonsavtalen.
Virksomhetsleder for senter for rusforebygging forklarer dettepådennemåten:

I forbindelsemed behandlingen valgte rådmannen å ikke forlengeavtalen.Dette var fordi
man på det tidspunktet ikke så noepoeng i å fortsettemed dette fordiman haddeproblemer
med økonomien.Man klarte ikkeå prioriteredriftsmidler tilkonseptet.Alt annet varpå plass,
men en 24-timers bemanning ville bli for dyrt.Kommunens samarbeidmed frivillige er ikke
borte,men enkeltprosjekter kan være lagtpå is.Både viljen og ønskeom samarbeid er der,
men alt avhengeravøkonomiske rammer.

Suksesskriterier
Prosjektetble ikke realisert iDrammen,ogdet erderforvanskeligå identifisere
suksesskriterier.

Hemmende faktorer
Detvar underprosessen skifte i rådmannsrollen og spesielt pådirektørnivå flereganger. Det
forfatteren av denne rapporten harkommet tilkunnskap om, er atdet iprosjektperioden har
vært to rådmenn inne iprosessen, i tillegg til tredirektører forhelseog sosial (noen avdem
harvært fungerende/midlertidig).
Det antas atprosessen gjennom disse skifteneharblitt satt littpåvent.Detvilogså kunne
tenkes at saken ble sattnoe tilbake ved atdetvar nyepersoner som stadig skulle settes inn i
saken.
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