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Innledning

I RomsdalsBudstikke23.07.12vardetnok enartikkelom boligmangeli Molde.Enanalyse

foretattav Eiendomsmegler1 visteat befolkningsveksteni Moldeer langtstørreenn

byggefrekvensenavnyeboliger.Pressetpåboligmarkedeter storti Molde, somdetforøvrig

er i deflestebyeri restenav landet.Detteskaperhøyepriser,oggjørdetspesieltutfordrende

for vanskeligstiltebådepåleiemarkedetogeiemarkedet.Marginalisertegruppersom

rusmisbrukere,tidligererusmisbrukere,arbeidsledige,ensligeog løslattefra fengselfaller

utenfori etpressetboligmarked.

Boligprosjektet ”Muligheteneshus”startetsomet hovedprosjekti oktoberi fjor, ogvar

resultatetav et forprosjektsompågikki ettår,hvorbosettingavdomfelteeller tidligere

domfelte var i fokus.Muligheteneshusskullegi mulighetentil domfelteeller tidligere

domfelteå endrepålivenesine,medet solid fundamenti enegnetogvarigbolig. Prosjektet

hargåttgjennomflere spennendefaserfra promoteringog rekruttering, til stabiliseringog

vedlikehold, og til slutt videreføringavmodellenog tiltak rundt prosjektdeltakerne. Prosjektet

harinneholdtflere interesanneaspekt.Detharkanskjeførstog fremstværtenøvelsei

tverretatligsamhandling,somi praksisblantannetinnebarkoordineringog ivaretakelseav

mangeulike interesserogbehov, menshovedmåletheletidenharværtå stabilisere

prosjektdeltakernei enpositiv endringsprosessmedegnetbolig somfundament. Enkan

likevel ikke kommeutenomat kontraktør,Molde utleieboliger,ressurstjenesteni Molde,

Balderfilm, Hustadfengselog ikke minstprosjektdeltakerneharalle hattulike ståstedog

tilnærmingertil boligprosjektetsomskaltashensyntil og ivaretas, slik at alle parteropplevde

at enkom fram til leveligeløsninger.

Vi vil i dennesluttrapportengjennomgåpunktenefra prosjektbeskrivelsendatert15.09.2011

og tilsagnsbrevetfra Husbankenmeddenhensikt åsepåhvasomharværtbra, oghvasom

harværtmindrebrai forhold til målenesomble satti prosjektbeskrivelsen. Dennerapporten

byggerpåtilbakemeldingerfra prosjektdeltakere,arbeidsgruppenogeksternefagpersoneri

løpetavprosjektperioden,samtetmidtevalueringsmøte09.05.2012ogsluttevalueringsmøte

avhold21.11.12.
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Sammendrag.

Muligheteneshus- fra fengseltil egen bolig varet boligsosialtprosjektsomble et resultatav

forprosjektet«Frafengsel til egenbolig» initiert avMøreogRomsdalfriomsorgskontor.

Prosjektetble finansiertav Husbankenregion-midt, ogharværtet samarbeidmellomMøreog

Romsdalfriomsorgskontor,Hustadfengsel,Omsorgsbygg,Moldeutleieboliger,

ressurstjenesteni Molde,navMoldeog Balderfilm.

Prosjektetsgrunnvisjonvarat nyeliv skullebygges,medFanestrandsveien57 som

fundament,medenoverbevisningom at all rehabiliteringmåstartemedegnetogvarigbolig.

Prosjektdeltakerneskullefå eteieforholdtil boligendeflyttet inn i gjennom å deltai

renoveringsarbeidet,motå få reduserthusleie.

Kriterienefor å bli medi prosjektetbleunderveisi prosjektperiodenjustertpågrunnavstørre

vanskermedrekruteringennførstantatt.To deltakerefalt tidlig ut, mentrenyedeltakerehar

gjennomstoredeleravprosjektperiodenværtstabile.Prosjektdeltakernehardeltattnoe

mindrei renoveringsarbeidetennhvasomharværtmålsettingenavulike grunner,menalle

hardeltatt.

Prosjektdeltakernehari løpetav prosjektperiodengåttfra å værearbeidssøkendeutenbolig,

til , vedprosjektslutt, å havarig tilfredsstillendebolig samtå værei ordinærtarbeid.Alle tre

deltakernehargjennomprosjektperiodenværti ulike tiltak, somarbeidstrening,

holdningsskapende samtalerogurinprøver,bådei regiav Mørefriomsorgskontorog andre

instanser.Balderfilm harfulgt prosjektetfra startogutoverendtprosjektperiodetil februar

2013.

Muligheteneshusharværtet boligprosjektmedet tverretatligutgangspunkt,som harvært

kompetansegivendefor alle involverteparter,ogsomavsluttesmedenfylkesomfattende

samhandlingskonferansei Molde,hvordetblantannetblir premierepåfilmen om prosjektet.
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2 Målgruppen.

Underfølgerkriterienevi sattetil målgruppeni prosjektbeskrivelsen.

- Mellom17og 25år.

- Hører til Moldeeller FrænaKommune.

- Manglerenadekvatbolig.

- Ønskerå deltai prosjektet,og forplikter segtil detgjennomensøknadog kontrakt.

- Er undersoning,og/ellerhar tidligeresonetfleredommer.

Dettevarutgangspunktetvårtnårvi startetpromoterings- ogrekrutteringsprosessenhøsten

2011.Informasjonomprosjektetblespredtgjennominformasjonsbrosjyrerom prosjektet,

informasjonsmøteri Moldekommune,ÅlesundfengselogHustadfengsel.Videre ble

informasjonenomboligprosjektetspredtpåenhetsledermøtei Kriminalomsorgenregionvest.

Vi harogsåforsøktå spreryktetblantvåredomfeltei friomsorgen.Detteendtemedto

aktuelledeltakeresomfylte kriterienei prosjektbeskrivelsen.EnsomsonetvedÅlesund

fengsel, ogensonetpåprogrammot ruspåvirketkjøringvedMøreog Romsdal

friomsorgskontor.Deundertegnetkontraktogvar i møterbådemedarbeidsgruppen,

prosjektlederogBalderfilm. Disseprosjektdeltakerneforsvantnoksåtidlig ut av prosjektet.

Årsakenvar rusog etterhvertmanglendemotivasjon,slik vi vurdererdet.Selvom vi pået

tidspunkthaddedisseto prosjektdeltakernei prosjektet, haddevi enkontinuerlig

rekrutteringsprosessi tilfellet disseskullefalle ut. Prosjektethartil tiderhattutfordringermed

å rekrutteredeltakere. Vi opplevdeat aldersgruppen17-25 varenustabilgruppe,somdetvar

vanskeligå motiveretil deltakelse.Arbeidsgruppeni prosjektetvalgtederforå fravikenoefra

to avkriterienei prosjektbeskrivelsen.Vi valgteå ta inn et ektepari førtiårenesomoppfulgte

deandrekriterienefra prosjektbeskrivelsen. Vi tok ogsåinn enprosjektdeltakersomikke

oppfyltekriteriet omå væretidligerestraffedømt,menoppfyltedeandrekriteriene.Han

beskrev selvat detbareer tilfeldigheterathanikke er blitt straffedømt.Haner bøtelagtflere

ganger,oghanbeskriverat hanfleregangerharværti retten,menikke blitt dømttil soning.

Dennepersonenhaddeogsåenkjærestehanønsketå flytte sammenmed,såslik setterdetpr

prosjektsluttfire prosjektdeltakere,hvorener indirektedeltakende.
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2.1 Litt om prosjektdeltakerne.

Thomas(22).Tidligererusmisbruker.Har tidligereboddalenei enliten kommunalleilighet,

somkanbetraktessombelastet, midlertidigog genereltlite tilfredsstillende. Thomasklagde

påmyebråkog rusfra naboene,ogønsketsegbortherfrai ogmedhanikke vil væreendel

av rusmiljøetlengre.Hanønsketogsåå flytte sammenmedkjærestensin.

EkteparetIngrid (42)ogRoger(47). Ingrid harværtrusmisbrukerfra 30-årsalderenfram til

hunkominn påbehandlingvedTyrili -kollektivet.Hunble utskrevetog ferdigbehandletmars

2012.Hunmangletvedutskrivelseadekvatbolig, oguttryktevanskelighetermedå skaffeseg

bolig i Moldegrunnetsin fortid, ogat hunmåttelyve for å hamulighetfor å få segbolig på

detprivatemarkedet, fortaltehun. Hunsonetvedinngåelseavprosjektkontrakten

samfunnsstraff medendttid i november2012.

Rogerharværtrusmisbrukeri nesten40 år.Hansonerpr prosjektsluttvedHustadfengsel.

Hanharendttid sommeren2014.Rogerharhattpermisjonfra fengseletfor å deltai

prosjektet.Haner enmulig kandidatfor hjemmesoning,§ 161.leddfra nyåret2013. Roger

stofør prosjektetutenbolig ogutenarbeid, ogharsomhanselvsieret megetbelastetnavni

Moldeogomegn.

Alle prosjektdeltakerneundertegnetpersonligeprosjektdeltakerkontrakter.Disseinnholder

alle kravomdeltakelsei renoveringsarbeidet,kravom urinprøver,samtandreindividuelt

tilpassedetiltak someksempelvisindividuellesamtalerog/ellerfritidsrettedeaktiviteter.
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3 Mål for prosjektet.

*MHQQRPGHWVDPKDQGOLQJVIUHPPHQGHWLOWDNHW�´0XOLJKHWHQHVKXV´�n ERVHWWHWUHSHUVRQHUL

målgruppeni varigeleiligheter, samtat to av demi løpetav prosjektperiodenpå1,5år tar

fagbrev.

Dettevar i prosjektbeskrivelsenhovedmåletfor Muli gheteneshus. Vi harbosatttre

prosjektdeltakere,meningenavdemhartatt fagbrev. En avprosjektdeltakernesomfalt ut av

prosjektetlå antil å ta fagbrevsomsnekkergjennomprosjektet.

Det måderimotunderstrekesheratalle prosjektdeltakerneharværtinnei tiltak somenten

fungertesomavklarendeeller kompetansehevendei forhold til framtidigordinærtarbeid.Pr

prosjektslutteralle tredeltakernei jobb.

Om leiligheteneblir varigefor prosjektdeltakernegjenstårå se. Leiligheteneer i alle fall fra

arbeidsgruppensin sidetilrettelagtfor å værevarige.Moldeutleieboligeropererervanligvis

medet treårsperspektivpådennetypenboliger,menvil i dettetilfelle kunneutvide

leieavtalensålengedeter behov.

I prosjektbeskrivelsenble tverretatligsamhandlingtrukketframsomsentraltbegrep.

Arbeidsgruppenharheletidenvært opptattavnettoppdette.Det ble nevnt innledningsvisat

prosjektetpåmangemåterkansieså væreenøvelsei tverretatlig samhandling.Vi hari

arbeidsgruppen,beståendeavMolde utleieboliger,navMolde, ressurstjenesteni Molde,

Hustadfengsel,Omsorgsbyggog friomsorgenkontinuerlighattengoddialogpr telefon,epost

og gjennommerellermindreregelmessigemøter.Vi harhattulike ståstedvedrørende

prosjektet.Sattpåspissenkanensi at Moldeutleieboligerharhattfokuspåøkonomiog

standardiserteleiligheter,Omsorgsbyggpåprogresjon,økonomisk lønnsomhet,

kontraktfestedefrister ogbyggtekniskefaktorer,Navpåloverogregler,mensfriomsorgenog

ressurstjenestenermestopptattav derehabiliterendetiltakenefor prosjektdeltakernes

vedkommende.Viderevil Balderfilm hanoeinteressantå fangepåfilm, mens

prosjektdeltakernevil hameningsfyltearbeidsoppgaverogenbolig deføler seghjemmei. Da

sierdetsegselvat detteprosjektetpåmangemåterharhandletom å lagekompromissersom
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alle kanlevemed, samtidigsomenivaretarvisjoneneogmålet medprosjektet,nemligå

stabiliserebosituasjonenog livskvalitetentil detre prosjektdeltakerne.

3.1 Tiltak/delmål

� Sørgefor godtog forpliktendesamarbeidmedandreprosjekti regionensomberører

sammemålsettingog målgruppe.

I prosjektbeskrivelsenframhevetvi viktighetenavå haet godtsamarbeidmedandreprosjekti

regionensomberørersammemålsettingogmålgruppe.Vi harutoveri prosjektperiodenikke

settat detteharværtavgjørendefor Mulighetenshus.Det harhellerikke værtnaturlig.I

periodenhvorprosjektbeskrivelsenble utarbeidet,vardetspesieltto prosjektsom

sammenfaltemedvårtprosjekt.Dissebleavviklet før prosjektperiodenfor Muligheteneshus

ble startet.Vi harforøvrighattendialogmedet samarbeidsprosjektmellomnavFrænaog

Hustadfengselsomomhandlerkvalifiseringsprogrammet. Setti ettertidkunnevi kanskjevært

meroppsøkendei forhold til andreprosjektbådei ogutenforfylke, mendeter ikke sikkert

dethaddeført framtil noekonstruktivt, slik vi serdet.

� Økebrukenav §16(hjemmesoning)i Ålesundog HustadFengsel,og sedettei

sammenhengmedkvalifiseringsprogrammet.

Bådei 2011ogsålangti 2012hardeti Kriminalomsorgenværtmyefokuspåhjemmesoning

bådemedogutenelektronisk fotlenke.Deter tallfestedekravtil alle enhetenei regionvesttil

§ 161. og2. ledd.I MøreogRomsdalharvi pr i dagikke § 16 2. ledd,hjemmesoningmed

elektroniskkontroll. Vi harderimothøyemålkravtil § 16 1.ledd.Brukenavdenneparagrafen

harøkt i 2012sammenlignetmedsammeperiodei 2011.Perioden01.10.10-29.05.11mottok

MøreogRomsdalfriomsorgskontor2 oppdragpå§ 16 1.ledd,mensvi i sammeperiode

2011/2012mottok6 oppdrag.Deter viktig å understrekeat denneøkningenikke hardirekte

sammenhengmedMuligheteneshus,menvi håperog tror at prosjektetharbidratttil

økningen, i form avå settefokuspådette. Somvi nevntetidligereharvi et målomåfå

prosjektdeltakerRogerut på§ 16 1.leddinnenførstehalvdelav januar2013.

Vi hari prosjektetikke lykkesmedå knytte§ 16 1.leddogkvalifiseringsprogrammet

sammen.ProsjektdeltakerThomasvar i kvalifiseringsprogrammet,menutoverdeter detikke
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noesammenhengmellomMuligheteneshus, § 161. leddogkvalifiseringsprogrammetpr

prosjektslutt.

� Oppretteenaktivitets- og samtalegruppefor deltakernei prosjektet,samtandre

domfelte.

Vi harheleprosjektperiodenfokusertpåviktighetenavmeningsfylteaktiviteterutenom

arbeid.Alle prosjektdeltakerneharsomendel av sin individuelleprosjektdeltakerkontraktat

deskaldeltai minstenfritidsrelatertaktivitet i uken. ProsjektdeltakerIngrid hardeltattpå

flere filmgrupper,samtfått økonomirådgivingog individuellesamtalervedMøreogRomsdal

friomsorgskontor. Videre harhunpr prosjektsluttenukentligaktivitet i form avridningvedet

hestesportsenteri Molde. ProsjektdeltakerThomasønsketå begynnemedundervannsryggby.

Dettekomaldri i gang,menerpr prosjektsluttaktiv vedtreningssenteretProgymi Molde.

Thomasharellershattgrundigoppfølgingfra ressurstjenesteni Molde. Roger,somsoner ved

Hustadfengselerpr prosjektsluttikke i noefritidsrettettiltak i regiavMuligheteneshus,som

for øvrigheller ikke harværtmulig grunnetsoningenvedHustadfengsel. Etterhverti

soningsprogresjonenvil Rogergåoverpåfrigang,og daeventuelt§ 16 1. ledd fra nyåret. Da

vil fritidsrettedetiltak selvsagtbli aktuelle, ogmuligensvilkårsfestetfor eneventuell

hjemmesoning.
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4 Tidsaspekt og framdriftsp lan.

Vi skrevi prosjektbeskrivelsenat prosjektperiodenskalvare fra november2011til ut

november2012. Vi harklart å holdeosstil dettetidsaspektet. Nårdetgjelderframdriftsplanen

såhardenblitt noeendretunderveisi prosjektetavulike grunner.Deltagelseni

renoveringsarbeidetfor prosjektdeltakerneble noeforsinketgrunnetbyggtekniskefaktorer.

Videreharvi hattnoemindremøteri arbeidsgruppenennoppsatti framdriftsplanen.Vi har

liggetpåi overkantavett møtepr måned.Temagrupperogandretiltak i regiav Møreog

Romsdalfriomsorgskontor,someksempelvisfilmgrupper, harværtmeravsporadiskart enn

oppsatti prosjektbeskrivelsen.

Entreprenøren,Omsorgsbygg,harheletidenholdt seggodtinnenfordetidsmessigerammene.

Dettehar værtveldigbra.Andreboligprosjekt,spesieltrendyrkedeselvbyggerprosjekt,har

hattensvakhetnettoppher,derarbeideti forkantav byggingen,og selvebyggingenhar

forsinketrehabiliteringsprosessentil prosjektdeltakerne.Vi vurdererprogresjoneni

byggeprosessensomenstyrkefor Muligheteneshus, fordi denikke eravhengigav

prosjektdeltakernesarbeidsinnsatsellerarbeidsevne.Prosjektdeltakerneharkunnethafokus

påsin egenrehabilitering,hvor renoveringsarbeidetharværtenviktig del,men ikke en

avgjørendedel.
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5 De involverte.

ArbeidsgruppenharbeståttavBjørnKjetil Larsen(prosjektlederogassisterendelederMøre

ogRomsdalfriomsorgskontor), TorsteinFuglseth(lederMoldeutleieboliger),Jannie

Rasmussen(fagledervedressurstjenesteni Molde),ElisebethBarsten(teamlederNavMolde),

SteinThomasen(kontraktør,OmsorgsbyggHoldningAS) og Ketil Solli-Sæther(førstebetjent

vedHustadfengsel).Thomasenutgikk fra arbeidsgruppenvedferdigstillelseavhuseti slutten

avmai.Barstenutgikk i juli, fordi hungikk overi enny stilling.

Vi harlangt påvei lykkesi å beholdesentralepersonerfra forprosjekteti arbeidsgruppen.

ElisebethBarstenogSteinThomasenblenyetilskuddi arbeidsgruppen.Vi er veldiggladefor

bidragenefra alle i gruppen.Samhandlingenharopplevdessomjevntovergod.

Vi harikke oppnevntenfaststyringsgruppe,referansegruppeeller veileder.Vi harhatten

kontinuerligdialogmedfriomsorgslederAnnhild Viken Sunde,regiondirektørPerSigurd

Våge og tidligeretilbakeføringskoordinator, nåassregionsdirektørKetil S.Evjenog

tilbakeføringskoordinatori MøreogRomsdalMagnhildWelde. Dettemenervi harivaretatt

behovet for enkontinuerligvurderingav hvavi gjort fra eksternepersoner.
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6 Forsknin g, rapportering og dokumentasjon .

Prosjektetharkontinuerligblitt skriftliggjort gjennomstatusrapporterog referater.Viderehar

detblitt fulgt avBalderfilm somgrundighardokumentertalle fasenei prosjektetframtil

prosjektslutt. I underkapitteletnedenforharvi sattoppet regnskappåhvadeaktivt kriminelle

kostersamfunnetdeltoppi kriminalitetsforebyggendearbeid,kriminalitetog reaksjonpå

kriminalitet.

6.1 Hva koster de kriminelle?

Å sepådesamfunnsmessigekostnadeneavkriminalitet ermegetkomplekst,ogvi harikke

mulighettil å gåi dybdenpådetteher.Vi ønskerlikevel ågi et inntrykk basertpåenrapport

utarbeidetvedPolitihøgskoleni 2011.Detble hersattopptallmaterialefor hvaforebyggende

kriminalitet koster,hvakriminalitet i segselvkoster,samthvareaksjonenpåkriminalitet

koster, ogtil sistsummenavdette. Vissvi serdetteoppmot å haentidligerekriminell i

tryggerammer,i jobb,ogsånnsettsombidragsyteri samfunnet,er detskremmende.

Talleneunderer milliarder pr år:

Forebyggingavkriminalitet 28,236

Kriminalitet 49,509

Reaksjonpåkriminalitet 10,322

SUM 88,067

Framstiltpåenannenmåtekosterkriminalitetensamfunnetfordelt pånordmennover16 år

21-22.000,- i gjennomsnittpr år.Detteer beløpvi betaleroverskatteseddelen,til

forsikringsselskap,samtegneutgifter til forebyggingog tap.Bakgrunnenfor denne

konklusjonener flereestimatersomer et minimumsanslag.

I stortingsmeldingnr 23 (1991-92) fant Justisdepartementetat kriminaliteten

kosterdetnorskesamfunnet38milliarderkroner,tilsvarende

53,9milliarder kroneri 2009.I dettebeløpetvarmenneskeligelidelser

ikke inkludert.
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Sattpåspissensåkanenfinansieremangeboligerog boligsosialeprosjekter for 88milliarder

i året.Deter kanskjeurimeligå setteoppslike regnestykkeri dennesammenheng, menvi ser

detlikevel somviktig for å gi et bilde avhvaeksempelvisenaktiv kriminell Rogerkoster

samfunnetkontradetå hahani jobb ogsomdeltakeri Muligheteneshus.
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7 Mulighetenes eller utfordringenes hus?

I prosjektbeskrivelsensåvi for osshovedsakeligto utfordringer.Fordet førstesåvi for ossat

detvil bli endelgjennomtrekkavprosjektdeltakere.Fordetandresåvi for ossat detville bli

enutfordringå haenprivatentreprenøri prosjektet.

Tidlig i prosjektperiodenhaddevi inneto prosjektdeltakeresomfylte alle kriterienefor å bli

medi prosjektet.Pågrunnavrusog manglendemotivasjonforsvantdisseto ut avprosjektet.

De ble erstattetmedtreandre.Dissetre harværtstabilei prosjektetfra desemberi fjor fram

til prosjektslutt. Påevalueringsmøte21.11.12ble dettetrukketframsometavgjørendepunkt

for prosjektet. De haddeogsåi forkantforespeiletsegat detville bli utskiftingav

prosjektdeltakere,myerusingog «trafikk», i ogmedat dettehartidligereværtenbelastet

bolig. Det harderimotikke værttilfellet i Muligheteneshus,ogble trukketframsomen

sentralfaktor for at deskulleholdesegrusfri. Prosjektdeltakernesavidereathusetikke har

drattmedsegsin historikk pånoenmåte.Deoppleverat Muligheteneshusnåer envanlig

bolig pålik linje medrestenavnabolaget.Thomassapåevalueringsmøteat hansforrigebolig

opprettholdtrusingenhans.Det varbråkogrusingheletiden,noesomførtetil at detvar

vanskeligå ståimot. Videreble detdiskutertantalletboenheteri etslikt prosjekt,oghvordan

detpåvirkersannsynlighetenfor rus.Alle prosjektdeltakernevar tydeligpåat to-tre boenheter

varmerennnok.Detvarogsåenfordel atdeikke kjentehverandrefra før, sade.

Det å haenaktørfra detprivatenæringsliv innei prosjektethari segselvikke værten

utfordring,slik vi serdet.Entreprenørenhartilsynelatendetilr ettelagtfor prosjektdeltakerne

sågodtsommulig og tatt tilleggsoppgavenpåalvor. Det er alltid vanskeligå finneoppgaver

somerpassekrevendeogmeningsfyltefor prosjektdeltakernepåbyggeplassensamtidigsom

deer ivaretakendei forhold til arbeidsevneognivå,og ikke minstat entreprenørenklarerå

holdefrister til progresjoni byggingensomerkontraktfestet.Bådeprosjektdeltakereog

arbeidsgruppenkanfort bli fangetavurealistiskeforventingertil hvaenskalkunnegreieå

utførei et renoveringsarbeid.Renoveringsarbeidetharværtkomplisertogomfattende,med

blant annetfjerningavgrunnmurogetableringavny. Påevalueringsmøte ble dettrukketfram

fra Thomasatarbeidsoppgavenevarensformige,ogat hanble lite fulgt opp.Entreprenørensa

påsammemøteat kanskje byggingavenny bolig vill e kunnemedførtfleremeravanserte
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oppgaver,ogat renoveringsarbeidofte blir merkomplisertennnybygg. Det ble ogsådiskutert

om enarbeidslederansatti friomsorgenkunnegitt mervariasjoni arbeidsoppgaven.

De ansattefra Omsorgsbyggharstortsettværtfremmedspråklige.De beherskettil enviss

gradengelsk,mensformannenpåbyggeplassensnakketgodtengelskog forstonorsk.Dette

var til noebekymringi startenfor prosjektdeltakerne.Bekymringenavtok raskt,ogdetteviste

segikke å væreet problem.

Viderehararbeidsgruppenunderveisi prosjektperiodenstøttpåfølgendeproblemstillinger.

Fordetførsteharrekrutteringsarbeidetværtmerkrevendeennforventet.Somnevntidligere

hardetteført til at vi harmåttetfravikenoefra kriterienesomblesatttil målgruppeni

prosjektbeskrivelsenog tilsagnsbrevetfra Husbanken. Vi føler at informasjonsarbeideti

forholdt til prosjektetharværtgodt,mensetti ettertid,kanskjeikke godtnok. Det harkanskje

heller ikke værtgodnok kommunikasjonmednavMolde,somvarendatabasefor eventuelle

prosjektdeltakere.

Fordetandrehardetværtnoeutfordringknyttettil å skapestabilitetog forutsigbarheti

renoveringsarbeidetogoppfølgningenfra MøreogRomsdalfriomsorgskontor.Ingrid burde

værtigangsattmedrenoveringsarbeidetsammedagsomhunkomut fra Tyrili. I stedetgikk

detdrøyeto uker.Det er viktig at rusmisbrukeresomkommerut fra behandlinger sågodt

sommulig sysselsatt.MøreogRomsdalfriomsorgskontorsatteoppflere tiltak for åsørgefor

dettedeto aktuelleukene.Viderehardetværtnoefraværfra prosjektdeltakernesinside.Noe

fraværharblitt dokumentertmedsykemelding,mensnoefraværikke harblitt det.Her erdet

viktig å væreoppmerksompåat detteermenneskersomikke harværti ordinærtarbeid

tidligere,dersomenserbort fra Ingrid, at enderforbørat realistiskeforventninger.

Dentredjeproblemstillingenharværtstandardiseringav leilighetene.GrunnetMolde

utleieboligersineretningslinjervedbygging/renoveringav leiligheterhaddeikke

prosjektdeltakernemulighettil å påvirkeutseendepåleilighetenedevarmedpåå renovere.

De fikk eksempelvisikke velgefargepåveggereller fronterpåkjøkkenet.Dettekanhaført til

et mindreeierforholdtil denleilighetendeharværtmedårenovereogetterhvertflyt tet inn i.

Påenannensideervi i friomsorgenklar overat Moldeutleieboligerstårsomeierav

leilighetene,ogharrespektfor deresbeslutningvedrørendedette.Deter ogsåviktig i denne

sammenhengå påpekeatdetikke er blitt tilbakemeldtfra prosjektdeltakerneat detteharvært
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et problem.Påevalueringsmøteble detdiskutertom denhøyestandardeni leilighetene«kom

i forkjøpet»,og at detslik settikke bleet temaåendrepånoevedå gjøredettil «sitteget».

Denfjerdeproblemstillingeni prosjektperioden, slik vi serdet,harværtå balansereulike

ståstedog tilnærmingertil prosjektetfra deulike aktørenei prosjektgruppen. Dialogenhar

værtåpenog godi arbeidsgruppen.Det betyrat uenigheterogulike ståstedharkommetfram

påbordetogblitt grundigdiskutertpåenkonstruktivmåte. Prosjektgruppenharbeståttav

ledereogmellomledere,noesomharført til størrehandlingskrafti prosjektet.På

evalueringsmøteble detproblematisertatdeltakelsefra navMolde i prosjektgruppenharvært

noeustabil,ogmedførtemanglendekommunikasjon,slik at detoppstoenuheldigsituasjon

knyttettil Rogersin søknadom bostøtte.

Til sistoppstodetenuventetproblemstillingi prosjektperioden.Enpersonskulle

prøveløslatesfra fengselmedmøtepliktfor friomsorgen.Friomsorgenharvedslike

prøveløslatelsermulighettil å uttalesegvedrørendeløslatelsen.I dettetilfellet gikk

friomsorgenmotprøveløslatelsenpågrunnavat forholdeneutenforfengselikke vargodtnok

tilrettelagtfor vedkommende,samtfarenfor ny kriminalitet varoverhengende, mente

friomsorgen.Personenble likevel prøveløslatt.Etteret parukervistedetsegat personen

boddei Muligheteneshusi enav leilighetenetil prosjektdeltakerne.Detteble umiddelbarttatt

tak i, ogpersonen, somkanbetraktessom«blindpassasjer» i prosjektet,fikk entidsfristpåå

flytte derfra.Detsomnærmester ironiskmeddette,er synliggjøringenavhvorfor

boligprosjekteteksistereri utgangspunktet.Det blir stadigløslattdomfelteutenegnetbolig.

De oppgirenboligadressetil fengselet,for å få prøveløslatelsen,menadressener i mange

tilfeller ikke reel,slik ateni praksisstårutenbolig vedprøveløslatelsen.
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8 Prosjektet som framtidig bosettingsmodell. Prosjektet er
ferdig, hva nå?

Et avdehelt sentraleaspekteneveddennetypenprosjektarbeider om detteerenbærekraftig

oganvendeligmodell for framtiden. Eller i dennesammenheng, erMuligheteneshusen

bosettingsmodellsomkanbrukesavandrevedrørendebosettingavdomfelte?

Kjerneni bosettingsmodellener atdomfelte,enteni fengseleller i samfunnet,skaldeltai

renoveringsarbeidettil et framtidig kommunaltbostedfor å få redusertleie,kjenneetstørre

eieforholdtil boligendeskal flytte inn i, samtsørgefor et trygt fundamenti form avboligen,

og generelttryggerammervedendtsoning,dermedå reduseresannsynlighetenfor nye

kriminelle forhold.

Arbeidsgruppenmenerat dennebosettingsmodellenharfleresterkesider.Denkanskje

sterkestesidener atmodellener realistisk.Andrebosettingsmodellerharfokuspåat

prosjektdeltakerneskalbyggesinegenbolig for såå eieden.Formangevanskeligstilteer

detteurealistisk,slik vi serdet.Fallhøydenkanbli for storogoppgavenefor omfattende. Vi

hari dennemodellenhattenentreprenørsomharansvaretfor byggingen,samtat

prosjektdeltakernegårinn i et leieforholdetterendtrenovering.Vi serdetsomviktig at

prosjektdeltakernehartryggerammer,forutsigbarhetogevnentil å bo før deeventueltskulle

ta nestestegå byggeogå eieegenbolig. Vi harviderei bosettingsmodellentilstrebetetmer

helhetligperspektivmedfokuspåfritid, boevne,kognitiveferdigheterog rusfrihetkombinert

medrealisme.

Viderebelysersistnevnteutfordringmedblindpassasjeren, at behovetfor egnedeboligerfor

løslatteabsolutter til stede,noesomforøvrigerallmentkjent.Vi hari arbeidsgruppenofte

diskutertenmodell,somgårut påat dettil enhvertid stårleiligheterklare,for domfeltesom

skalløslates,oghvor leiligheteneer fullfinansiertavstaten.Dennemodellenhøreskanskje

utopiskut, mendethaddeværtinteressantogsettpåom enslik modeller dyrerei et

langtidsperspektivennalternativet,å hademutepågata.I regnskapeti kapittel6 ersvaret

opplagt.Prosjektblir oftebrannslukkingsstrategier,hvorenegentligikke gjørannetenndet

somfra før er lovfestederettigheter.En opererer medløsningersomer økonomisk

lønnsommepåkort sikt, menhvordetlangsiktigeperspektivetmangler.
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8.1 Videre erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Et annetsentraltaspekti dennetypenprosjektarbeiderdenkontinuerlige

kompetansehevingenogerfaringsutvekslingeni prosjektperioden.Vi harsomnevnttidligere

ensammensattarbeidsgruppe.Erfaringsutvekslingenogkompetansehevingenvedrørende

bosettingav vanskeligstiltesomforegåri gruppa,og ikke minstblir spredtutenfor

arbeidsgruppaerviktig. Vi vil , somdetogså ståri prosjektbeskrivelsen,arrangereen

fylkesomfattendekonferansemedfokuspåtverretatligsamhandling. Denneblir arrangert10.

desember2012,hvorvi blantannetvil presentereMuligheteneshuspåfilm . Konferansenvil

bli utvidetfor fengselogfriomsorgi MøreogRomsdalmedenekstradag,den11. desember.

Vi ønskervedhjelp avdennekonferanseånåut til alle aktuelleaktørerhovedsakeligi det

offentlige, menogsåfrivillige ogprivate,knyttettil bosettingoggenereltrehabiliterendetiltak

av vanskeligstilte.Detkansegværenavkommuneogstat,helsesektoren,kriminalomsorgen,

domstologpolitiet. Konferansensom sådanhar enbredprofil for ikke å utelukkenoenetater

fra å delta.Denvil bådehaenpraktisk,teoretiskogpolitisk tilnærmingtil tverretatlig

samhandling. Programmeterklart, ogvi gledeross.
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9 Avslutning.

ProsjektdeltakerIngrid 21.11.12;

«Jeghar flyttet60 gangeri løpetav livet. Muligheteneshuser EROLJHQMHJKDUERGGOHQJVWL«

3URVMHNWHWKDUY UWHQWU\JJKHWVRPKDUY UWQ¡GYHQGLJIRUDWMHJVNDOKROGHPHJUXVIULª«

ProsjektdeltakerRoger21.11.12;

«For to år sidensatt jeg 20sprøytertil dagen,og var sålangt nedesådetgår an å komme.I

daghar jeg ny leilighet og jobb.Detkaller jeg utvikling».

ProsjektdeltakerThomas21.11.12:

«Haddejeg ennåboddpå Røysand,så haddejeg fortsattrusetmeg.Detteprosjektethar holdt

megbortefra rusen».

Utfra utsagneneovenfor,såerdetingentvil om at boligprosjektetharbidrattpositivt for

deltakerne.Detsom er interessanter hvadethelt konkretermedMuligheteneshussomhar

værtpositivt,og ifølgeprosjektdeltakerne,avgjørende,for deresendringsprosess.Trygghet

blir trukketfram somviktig. Det kanligge myei begrepettrygghet.Vi i arbeidsgruppentolker

trygghetsomet stabilt fundamentførstog fremsti form avboligen.Det å haenbaseå drive

endringsarbeidfra. Billedlig forklart såerboligen, Fannestrandveien57,grunnmuren,så

byggesrammeverketi form avarbeid,urinprøver,samtaler, botreningognettverk,oggjøres

etterhvertfullendtogkomplett,kanskjei form avå bli gjeldsfrihetog i standtil å kjøpeegen

bolig. Ingrid trakksistnevntefram som«endeni sitt livsendringsprosjekt».Da vardet

fullendt.
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