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1. BAKGRUNN

I strategien "På vei til egen bolig" fra 2006, ønsker regjeringen å forsterke innsatsen
for å bekjempe fattigdom og bostedsløshet. Hovedmålene i denne strategien er å
motvirke at mennesker blir bostedsløse, bidra til god kvalitet ved overnatting og
bidra til at bostedsløse raskt får tilbud om varig bolig. Et av målene i strategien sier
noe om at ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra
fengselsopphold og institusjonsopphold.
For mange innebærer soningen en tid uten rus som derfor kan bli starten på en
endringsprosess.

På bakgrunn av denne strategien inngikk Ringsaker kommune i 2007 en
samarbeidsavtale med Vestoppland, avd Gjøvik, Hamar og Kongsvinger fengsel.
Målet er å hindre bostedsløshet etter endt soning. Ringsaker kommune søkte den
12.12.08 Husbanken om prosjektmidler til OBS-prosjektet, (Oppfølging Bolig
Samarbeid), med formål å arbeide systematisk med bolig overfor domfelte/innsatte.

19 Husbanken ga tilsagn til prosjektet den 21.01.09 og prosjektmedarbeider ble tilsatt fra
01.06.09 i 40% og fra 15.07.09 i 100%.

OBS-prosjektet ble organisert under rusteamet som er organisert i avdeling for
oppfølging spesial i Nav Ringsaker. Det ble lagt opp til et tett samarbeid med
rusteamet og de to andre prosjektene, LAR, (Legemiddelassistert rehabilitering og
KTP, (Koordinerende tillitspersoner).

Kommunen har få boliger til utleie for vanskeligstilte. Mangelen på egnede boliger
for rusavhengige er en stor utfordring i rustjenesten.

2. MÅLGRUPPE

Målgruppen for prosjektet har vært personer under soning som tilhører Ringsaker
• kommune og som har trengt bistand for å skaffe og beholde bolig.

3. MÅLSETTING OG RESULTATMÅL

3.1 Målsetting

Hovedmålsetting for prosjektet har vært å sikre at ingen løslates til Ringsaker uten å
ha bolig. Personer som ble skrevet ut fra soning i behandlingsinstitusjon skal ha blitt
sikret en hensiktsmessig bolig.

3.2 Resultatmål

• Arbeide etter samarbeidsavtalen mellom kommunen og fengslene.
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• Informere om prosjektet på de forskjellige fengslene slik at det skal være
enkelt for fengslene å ta kontakt med prosjektmedarbeider.

• Få til en tidlig samarbeidsrelasjon til den innsatte og å få avklart hvilket
oppfølgingsbehov den enkelte har.

• Ha en helhetlig tilnærming til brukeren med tanke på bolig, helse,
sysselsetting og økonomi.

• Være med å opprette et aktivitetssenter for rusavhengige.
• Få en god oversikt over de boliger som kommunen kan tilby og å bli kjent

med det private utleiemarkedet.

• Synliggjøre hvilke boligsosiale behov målgruppa har.
• Få til et godt samarbeid rundt boligutfordringer i Ringsaker kommune.

4. PROSJEKTORGANISERING

PROSJEKTEIER/ OPPDRAGSGIVER

NAV Ringsaker har vært prosjektets eier. Avdelingsleder for Oppfølging
spesialavdeling har vært overordnet faglig- og økonomisk ansvarlig for prosjektet og
har også vært prosjektets oppdragsgiver. Prosjektøkonomien er blitt styrt fra NAV
Ringsaker ved kommunal styringslinje.

4.1 Styringsgruppe

Deltakere Rolle Mail Tlf.
Arild
Bækkevold

Rådgiver i rus hos
Fylkesmannen

abe@fmhe.no 99589295

Merete
Borgen

Leder i Rusteamet merete.borgen@nav.no 46833198

Morten
Brodahl

Brukerrepresentant
RIO

morten@riorg.no 90265112

Roger
Nilssen

Avdelingsleder,
Nav Ringsaker

roger.nilssen@nav.no 93239425

Monica Prosjektleder monica.johansen4@nav.no
Johansen LAR

4.2 Prosjektleder

Monica
Johansen

Prosjektleder
LAR

monica.johansen4@nav.no
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4.3 Prosjektstillinger

Kjersti
Lien

Prosjektmedarbeid

er KTP - prosjektet

kjersti.lien@nav.no 94157697

Lotta Prosjektmedarbeid lotta.arenstad@nav.no 99522241
Arnestad er

KTP - prosjektet
Fredrik Prosjektmedarbeid fredrik.andersson@nav.no 40609372
Andersson er

OBS - prosjektet

4.4 Prosjektgruppe

Deltakere Rolle Mai] Tlf.

Merete Leder i merete.borgen@nav.no 46833198
Borgen Rusteamet

Erik Ruskonsulent i erik.finstad@nav.no 90622272

Finstad Rusteamet
Kjersti Prosjektmedarb. kjersti.lien@nav.no 94157697
Lien KTP
Lotta Prosjektmedarb. Iotta.arenstad@nav.no 99522241
Arnestad KTP

Fredrik Prosjektmedarb. fredrik.andersson@nav.no 40609372
Andersson OBS
Monica M. Leder i TIO monica.mathisen.jorgensen@nav.no 93241494
Jørgensen teamet
Monica Prosjektleder monica.johansen4@nav.no 91717482
Johansen LAR

4.5 Referensegruppe

Agnar Fengselsleder, agrar.klungland@kriminalomsorgno 62543650
Klun land Hamar fen sel
Birgit Husbanken, Region birgit.langeland@husbanken.no 22961887
Lan eland øst
Øivind
Buraas

Politi 1.betjent
Ringsaker
Lensmannskontor

ovvind.buraas@nolitiet.no 41514519

Ole L.
Andersen

Leder Wayback,
Stiftelsen Livet etter
soning

ole@wayback.no 23228010

Monica

Johansen

Prosjektleder, Nav
Rin saker

monica.johansen4@nav.no 91717482

Roger Avdelingsleder Nav rozer.nilssen@nav.no 93239425
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Nilsen Ringsaker

Fredrik
Andersson

Prosjektmedarbeider

OBS! prosjektet

fredrik.andersson@nav.no 40609372

4.6 Samarbeidspartnere

• Hamar fengsel
• Vestoppland fengsel, avd. Gjøvik
• Kongsvinger fengsel
• Ringsaker lensmannskontor
• Nav Ringsaker
• Rusteamet
• LAR-prosjektet

• KTP-prosjektet
• TIO-teamet

• Providor AS

• Psykiatritjenesten Ringsaker kommune
• Distriktpsykiatrisk senter

5. TABELLER OG TALL

Her følger litt statistikk over prosjektet. Det er 9 personer som har deltatt i prosjektet

under soning av dom.

Tabell 1. Boligstatus for deltagere

Hendelse Antall personer
Har fått bolig 6

Fortsatt fengslet uten bolig 2
Løslatt uten bolig 1
Sum 9

Tabell 2. Hvilken tune bolig har de fått?

Har fått kommunal bolig i

Har fått privatutleid bolig 4

Har fått hjelp med å
beholde egen bolig

i

Sum 6
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Tabell 3. Hvordan kom i kontakt med bruker?

Ilseng fengsel tok kontakt i
Bruvoll fengsel 2
Hamar friomsorg -.- 1
Kongsvinger fengsel -.- 1
Gjøvik fengsel -.- 1

Prosjkmedarbeider tok 1
kontakt med Kongsvinger
fengsel

Sørlighaugen behandl.senter i
§ 12-soning. Prosj tok kont.
Ivaretektsfengslet Oslo 1
fengsel. Prosj tok kontakt
Sum 9

6. ERFARINGER OG RESULTATER

6.1 Samarbeid med fengsler

Noe av det første som ble gjort var å ringe rundt til fengslene i distriktet og fortelle
om prosjektet. Det ble gjort avtale om besøk til Hamar fengsel, Kongsvinger fengsel
og Oslo fengsel. Det ble sendt ut informasjon om prosjektet til disse samt til Bruvoll
fengsel, Ilseng fengsel, Oslo friomsorgskontor, Ullersmo fengsel, Hedmark og
Oppland friomsorgskontor.

Informasjonsbrevet ble også sendt ut til samarbeidspartnere og til kolleger ved Nav
• Ringsaker.

Det ble gitt informasjon om prosjektet ved Nav Ringsaker på allmøte i oktober -09,
på samarbeidsmøte med kommunens psykiske helsetjeneste i november -09 samt på
et samarbeidsmøte for kommunens innsats overfor ungdom med rusproblematikk i
september -09.

Det viste seg at det ble færre henvendelser fra fengslene enn det man hadde regnet
med. Hamar fengsel, Oslo fengsel, Ullersmo fengsel har opplyst at de i
prosjektperioden ikke har hatt noen innsatte med tilhørighet til Ringsaker. Det er
sannsynlig at det er innsatte som ikke har blitt fanget opp av prosjektet. En årsak
kan være at de ikke har bedt om hjelp i forbindelse med løslatelse.
En annen utfordring har vært å få til et tidlig samarbeid med fengselet. Av de ni som
har vært i prosjektet er det 3 deltagere der prosjektmedarbeider har fulgt opp
vedkommende inne i fengsel. De andre 6 har enten allerede vært løslatte eller hatt en
eller to uker igjen av soningstiden.
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OBS-prosjektet har hatt samarbeid med flere fengsler. Man kan tenke at et tettere
samarbeid med et eller to fengsler kunne ha betydd at man fanget opp flere og at
man hadde fått til et tidligere samarbeid om løslatelse.

6.2 Helhetlig tilnærming

Prosjektdeltagerne har hatt behov for oppfølging og hjelp i forhold til flere
utfordrende områder i livet. Flere har hatt behov for praktisk bistand i forbindelse
med boligetablering. Det har betydd hjelp med å få husleiekontrakt,
strømabonnement, søknad om bostøtte og økonomisk støtte i forbindelse med

etablering i ny bolig.
Flere har hatt behov for oppfølging av personlig økonomi, som ofte er preget av
usikker inntekt og uoversiktlige utgiftsposter og gjeld.
De fleste har behov for tett kontakt med fastlege på grunn av helseproblematikk.

• Størsteparten av gruppen har en ustabil psykisk helse som preger hverdagen og gjør
det vanskelig å utføre hverdagslige oppgaver. I tillegg til dette kommer misbruk av
alkohol, piller og narkotika.

Det er med andre ord behov for å ha en helhetlig tilnærming til målgruppen der en
stor del av jobben har handlet om å koordinere hjelpeinnsatsen for brukeren gjennom
blant annet å holde ansvarsgruppemøter og å hjelpe brukeren med å mestre
hverdagen gjennom tett oppfølging, i noen tilfeller daglig.

De tre prosjektene i rusteamet har hatt veiledning av Monica Mathisen Jørgensen og
Roger Nilssen, begge ansatte ved Nav Ringsaker. Grunnlag for veiledning har vært
en metodikk som er utarbeidet etter erfaringer fra Arbeids og Velferdsdirektoratets
forsøk med TIO-prosjekter. TIO står for Tettere Individuell oppfølging. Metodikken
har fått navnet HPMT, Helhetlig Prinsippstyrt Metodisk Tilnærming.

6.3 Studiebesøk til Nøtterøy

Rusteamet i Ringsaker og prosjektene reiste på studietur til Nøtterøy for å bli
inspirert av den jobben som gjøres der overfor personer med
rusavhengighetsbakgrunn. Arsaken til at Nøtterøy kommune ble valgt ut var at
kommunen er befolkningsmessig ca like stor som Ringsaker. På Nøtterøy har man
samorganisert rustjenesten med psykisk helsetjeneste og man drifter fem forskjellige
boligtiltak overfor personer som sliter med rus/ psykiatri.
Det var inspirerende å se det gode boligsosiale arbeidet som gjøres for brukere med
sammensatte problemer og behov for tett oppfølging. Det var trivelig atmosfære i
boligene og de var bemannet med dyktig personell. Etterpå satt vi igjen med følelsen
av at Nøtterøy virkelig tok på alvor den oppgaven de hadde med å tilby brukerne en
god behandling.
På Nøtterøy hadde man også under utvikling/ oppbygging småhus til bruk for
personer med sammensatte rus og psykiske problemer. Småhusene ble satt opp i
samarbeid med brukerne som skal flytte inn der.
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6.4 Solsia

Fra november -09 og til mars -10 har prosjektmedarbeider brukt mye tid på
etablering av aktivitetssenteret Solsia i Brumunddal. Dette er blitt gjort i samarbeid
med de to andre prosjektene i rusteamet, LAR- og KTP-prosjektet. Arbeidet med
Solsia har betydd innvendig oppussing av nedslitte lokaler sammen med brukere
som ønsker åta i bruk huset for egen aktivitet og økt livsmestring.

To av prosjektdeltagerne i OBS-prosjektet har deltatt aktivt under deler av
etableringsfasen av Solsia.
Solsia ble offisielt åpnet 05.03.10 med brukere, samarbeidspartnere og kommunens
ordfører tilstede. Det har blitt et aktivitetssenter med sjel i til bruk for personer med
rusavhengighetsproblemer.
Huset driftes av de to prosjektstillingene i KTP-prosjektet samtidig som det brukes
av de øvrige i rusteamet og i TIO-teamet til oppfølging av brukere.

6.5 Boligtildelingsgruppe

Samtidig med at OBS-prosjektet ble etablert ble det startet opp en
boligtildelingsgruppe ved Nav Ringsaker. Leder for gruppen er stabsleder ved Nav
Ringsaker og OBS-prosjektmearbeider har vært med i gruppen. Arbeidet til gruppa
består i å følge opp de 50 kommunale gjenomgangsboligene og de 30
fremleieboligene som kommunen innleier. I oppfølgingen inngår å gå gjennom
status på boligene i forhold til husleiekontrakter, husleierestanser, vedlikehold med
mer. Den viktigste oppgaven er å behandle "søknader" om kommunal bolig. Det
finnes ikke noe søknadskjema for kommunal bolig, men behov for bolig blir tatt opp
i gruppa gjennom teamledere for de forskjellige oppfølgingsteamene som er
representert i gruppa.

• 6.6 Bol^perm

Et av målene i OBS-prosjektet var å opprette en boligperm for ansatte ved Nav
Ringsaker og for brukere.

Etter å ha gjort en vurdering i saken ble det besluttet å lage permen kun for de
ansatte. Årsaken til den konklusjonen er at tilbudet til vanskeligstilte på
boligmarkedet er fragmentert og fordelt på flere resultatenheter i kommunen.
Det savnes en helhetlig og samordnet organisering på dette området.

Det at kommunen ikke kan tilby brukere et søknadskjema for kommunal bolig er et
resultat av at utfordringene på det boligsosiale området har blitt nedprioritert
gjennom flere år.

Det savnes egnede boliger til brukere med sammensatte behov og de boliger som
finnes er dårlig vedlikeholdt og skaper kun ytterligere frustrasjon blant de som bor i
dem.
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Arbeidet med permen ble derfor et forsøk på å beskrive hvilket tilbud kommunen
tross alt har per i dag. Dette som en hjelp for de som arbeider på Nav og som daglig
møter problemstillinger rundt bolig i arbeidet med brukere.

Det står en perm på hver avdeling ved Nav Ringsaker. I tillegg er det laget en
elektronisk versjon som vil bli lagt ut på Nav Ringsaker sitt intranett.

6.7 BBB-prosjekt

Med bakgrunn i blant annet erfaringene fra OBS-prosjektet ble det i januar -10
besluttet å søke om midler til et større boligsosialt prosjekt ved Nav Ringsaker.
BBB-prosjektet står for Boligforvaltning, Boligrenovering, Boligoppfølging.
Det ble søkt om midler til prosjektet hos Husbanken og hos Nav Drift og utvikling.
Det er innvilget midler til en stilling fra Nav Drift og utvikling, gjennom

• Fylkesmannen i Hedmark. Det kan innvilges midler til ytterligere en stilling, men
ikke noe er avklart enda.
Husbanken avslo søknaden med begrunnelse i at kommuner som er BOSO-
kommuner blir prioritert på slike større prosjekter. Ringsaker kommune søkte i mars
-10 om å bli en BOSO-kommune. Nav Ringsaker var sterkt involvert i søkeprosessen.

7. OPPSUMMERING

Soning i fengsel innebærer ofte en tid da den innsatte får en mulighet til å ta tak i
livet sitt og å forberede en ny start.

Prosjektdeltagerne har hatt utfordringer på flere områder i livene sine. De har
utfordringer knyttet til helse, fysisk og psykisk. De har en uoversiktlig økonomi og
trenger tett oppfølging for at ting ikke skal forverre seg ytterligere. Flere har behov

• for praktisk boveiledning og flere har et nettverk som til stor del består av personer
med lignende utfordringer. Mange er såkalte gjengangere hos politiet og har
dommer i påvente.

Det å ha en trygg bolig å gå til ved løslatelse er grunnleggende for at disse personene
skal klare å holde på de mål som de har laget seg i fengselet.

Å jobbe helhetlig overfor disse personene tar tid og krever mye av både brukerne og
av veilederne.

Opprettelsen av Solsia har vært en viktig del av prosjektet og prosjektmedarbeider
har brukt mye tid på dette. Det har blitt en arena der brukerne kan møte
veiledere/ ansatte ved Nav Ringsaker og få hjelp og veiledning.

Under utarbeidelsen av boligpermen ble fokus satt på Ringsaker kommune sitt
boligsosiale arbeid og forbedringsmuligheter der.
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Når det gjelder kommunens forvaltning av kommunale gjennomgangsboliger og
omsorgsboliger så er det behov for å styrke organiseringen rundt dette og å
samordne det boligsosiale arbeidet eventuelt gjennom å opprette en ny enhet som
har totalansvar for kommunens boliger.

Psykisk helsetjeneste i Ringsaker kommune har to boliger for personer med
dobbeldiagnostikk. For å få til en god helhetlig innsats overfor målgruppa som er i
OBS-prosjektet så ville det vært gunstig med ett tettere samarbeid mellom
kommunens rustjeneste og psykisk helsetjeneste, eventuelt en sammenslåing.

I disse dagene besluttet formannskapet å gå for bygging av et bemannet boligtiltak i
Brumunddal. Dette er gode nyheter.

Brumunddal 28.05.2010

Fredrik Andersson
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