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Forord 

 

Rapporten skal gi en beskrivelse av prosjekt type, varighet og omfang. Det skal også si noe 

om prosjektdeltakere og samarbeidspartnere. 

 

Rapporten er ment å gi en bedre og utfyllende beskrivelse av hvordan prosjektet er blitt 

gjennomført og de resultater som er fremkommet under gjennomføringen. 

 

Prosjekt ”Oppbygging av mennesker og hus” er et prosjekt som er ment å rette seg mot 

vanskeligstilt ungdom med utfordringer i forhold til psykiske lidelser, rus, dårlig mestring i 

boforhold og andre vanskeligstilte.  

 

Prosjektet har vært en del av Fylkesmannen i Nordland sitt overbyggende prosjekt ”Ungdom i 

svevet” og har sammen med Rådet for psykisk helse og Husbanken vært bidragsytere 

økonomisk og faglige støttespillere opp mot prosjektet. Varighet for prosjektet har vært 3 år. 

Det var besluttet at prosjektet skulle starte 2007 og være avsluttet ved utløp av 2010. For vårt 

prosjekt ble det en forsinkelse på 4 måneder ved oppstart. 

 

Kommunen hadde fått til eie og disponering av flere forsvarsboliger da Forsvaret la ned i 

Lødingen for noen år tilbake. Disse boligene har behov for betydelig restaurering/oppussing. I 

hver boenhet er det fire leiligheter og en av 

 disse boenhetene har NAV Lødingen fått mulighet til å disponere til den aktuelle 

målgruppen.  

Prosjektet kaller vi ”Oppbygging av mennesker og hus- Rehabiliteringsopplegg for 

mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer med sikte på etablering i – og mestring av 

egen bolig”. 

 

Prosjektets samarbeidspartnere har vært Helse og Rehabilitering gjennom Rådet for psykisk 

helse ved tildeling av Extra midler, Husbanken og Fylkesmannen i Nordland.  
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Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/Målgruppe 

 

Lødingen Kommune er en forholdsvis liten kommune med 2314 innbyggere. Nær 1900 av 

innbyggerne bor i kommunesentrumet. Vi registrerer en økning blant ungdom/unge voksne i 

forhold til rus og psykiatri. Ikke minst ser vi at flere av brukerne har liten grad av mestring i 

boforhold og økonomistyring. Videre har vi registrert at flere av dem bor enten hjemme hos 

sine foreldre eller under dårlige boforhold. I NAV har vi registrert en særlig økning i gruppen 

16-25 år som faller ut av skole/arbeid. Disse ønsker kommunen å følge spesielt godt opp for å 

hindre forfall og bidra til at de endrer livsstil/får et meningsfylt liv.  

  

Det vi og har erfart er at noen mennesker, selv om de får et sted og bo, rett og slett ikke evner 

å ta vare på den. Det kunne da vært spennende å se om det kan endre seg når de får være med 

å bygge - rehabilitere sin egen bolig. 

 

 

Kommunale planer:  

Prosjektet (hoved- og delprosjektet) skal følge opp plan for psykiatritjenester i Lødingen 

Kommune vedtatt 03.05.07, den reviderte Rusplanen 06/07 samt Boligsosial Handlingsplan 

av 2004. 

 

”Oppbygging av mennesker og hus” 

Målsetting: 

Hovedmålsetningen i prosjektet ”Oppbygging av mennesker og hus ” har vært å skaffe til veie 

egnet bolig. Gi den enkelte deltaker, mulighet til å skape sin egen bolig samt få innpass på 

boligmarkede. Gi dem arbeidstrening og en meningsfull hverdag. 

 

 

 

Delmål: 

Bidra til motivering.  

Bistand i bolig. 

Tett oppfølgning  

Innarbeide i kommunal drift. 

Få ting i gang på en ordentlig måte.  
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Målgruppe: 

Ungdommene som har vært vår målgruppe er unge voksne fra 18 år og oppover som har 

særlige utfordringer i forhold til psykiske lidelser, rus, dårlig mestring i boforhold og andre 

vanskeligstilte.  

 

Gjennomføring/Utføring av arbeidet: 

Deltakerne har vært en sammensatt arbeidsgruppe av personer med ulike utfordringer i 

forhold til psykisk helse, rus og dårlig mestring i boforhold.  

 

Planen var at de fire unge deltakerne skulle restaurere fire boenheter. En viktig 

motivasjonsfaktor var tenkt at de ved å få delta i utforming av boligen skulle får tilbud om å 

leie /evt kjøpe til en ”gunstigere” pris.   

Prosjektet var tenkt som forebyggende ved at brukerne aktivisertes og fikk ansvar for egen 

fremtid. Deltakerne skulle få hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet får samtidig 

arbeidstrening og mulighet til å bygge opp nye nettverk. Kommunen hadde med seg en del 

spørsmål som de ønsket å utforske gjennom prosjektet:  

- Vil tiltaket kunne være med på å styrke denne gruppen og deres evne til å bo,? Vil det 

at de får et eierforhold til leiligheten, styrke ansvarsfølelse for egen bolig, gjøre at de 

tar bedre vare på den og tar i mot hjelp i forhold til boveiledning?  

- Vil dette kunne være med på å påvirke andre områder i deres liv, og gi dem den 

hjelpen de trenger for å kunne klare å være i en hverdag som for mange kan være 

vanskelig?  

- Vil det for den enkelte deltaker være med på å styrke selvtillit, mestring, toleranse og 

identitet?  

- Vil prosjektet bidra til at deltakerne får en økt kompetanse på de enkelte områder de 

deltar under (snekring/maling og lignende) 

- Vil prosjektet bidra til at deltakerne kommer ut i tiltak/arbeid i ettertid 

- Vil prosjektet bidra til at deltakerne får behandling og hjelp i forhold til 

økonomistyring (gjeldsordning) og lignende  

- Vil prosjektet gi deltakerne en plattform for å fortsette det gode arbeide som er 

påbegynt og ta ansvar for egen fremtid? 
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Den enkelte deltaker som har deltatt i hele prosjektet har vært med å restaurere alle de fire 

boenhetene. Motivasjonsfaktoren skulle være at de fikk delta i utforming av en bolig de selv 

fikk tilbud om å leie/evt kjøpe til en ”gunstigere” pris. Dette etter prosjektperioden og etter 

gjennomførte krav (se avsnitt: deltakere).  

Samtidig har det vært tenkt kompetanseutvikling innenfor relevante håndverksfag med faglig 

veiledning.   

 

Kommunen pliktet for øvrig å stille med boliger til de vanskeligstilte i samfunnet, men vi har 

ønsket å gjøre noe mer enn det, noe nytt og annerledes hvor vi i stor grad har søkt å bidra til 

brukermedvirkning, og med det mulig økt selvverd og tro på seg selv – særlig tilknytning til 

egen bolig.   

 

For å realisere disse planene ansatte kommunen en prosjektleder, arbeidsleder, tilrettelegger 

og miljøarbeider. Prosjektet startet opp i 2008 og avsluttet våren 2011 

 

Økonomi: Prosjektet har hatt et samlet budsjett på tre år med kr 9.168.000,-, med følgende 

fordeling: 

Rehabilitering av boligen    kr 2.310.000,- 

Drift av prosjektet    kr    186.000,-  

Lønn 3,5 stillinger     kr 4.032.000,-  

Lønn 4 deltakere    kr 2.640.000,- 

SUM      Kr 9.168.000,- 

 

 

 

 



 7 

Delprosjekt Miljøarbeidertjeneste for alle: 

 

 Delprosjektet har jobbet mot ungdom/unge voksne som har hatt store utfordringer enten i 

forhold til rus, psykiatri, dårlig økonomistyring, dårlig mestring i boforhold og eller har falt ut 

av tiltak/skole/arbeid.  

Her ansatte vi en miljøterapeut jobbet opp mot hjemmet/nærmiljøet. Og var da viktig med en 

samarbeidsplan med den enkelte bruker. 

 

Videre har det vært viktig å bistå og støtte bruker i arbeidet av en IP- (Individuell plan) og 

eventuelt kunnet være med på møter i denne forbindelse samt gjennomføring av kartlegging i 

NAV. Dette som et viktig ledd i å selvstendiggjøre bruker og la bruker være med i prosesser 

som gjelder den selv! 

 

Miljøterapeutens hovedoppgaver:  

 

 Samtaler ved hjemmebesøk. 

 Råd og veiledning. 

 Hjelp til tilrettelegging i forbindelse med etablering i bolig (her hjelpe bruker til å søke 

bolig på det private og /eller kommunale markedet.) 

 Hjelp til tilrettelegging i forbindelse med økonomi (her bistå ved behov bruker til å 

bestille time på NAV, eventuelt hjelpe bruker med å sette opp eget budsjett og veilede 

i forhold til dette). 

 Bistand til brukere med praktiske gjøremål, eks. arbeidsoppgaver i hjemmet sammen 

med brukeren. Motivering til vask av bolig/klær, rydding, innkjøp av mat, baking. 

Fokusere på rutiner. 

 Sosial trening, eks. være støttespiller ved kontakt mot off. kontorer (bank, NAV, lege,  

bibliotek, fritidsaktiviteter, m.v.). 

 Bistand til kosthold og personlig hygiene. 

 Bistand til fysiske aktiviteter ut fra søkerens ønske og nivå. 

 Bistand til å skape nettverk. 

 Motiveringsarbeid generelt for å bedre brukerens livskvalitet. 
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Ungdom i Svevet 

 

Lødingens prosjekt har vært med i det nasjonale prosjektet ”Ungdom i svevet” og har vært ett 

av femten kommunale prosjekter som har løpt i perioden 2007 -2010. ”Ungdom i svevet” har 

hatt som hovedmål å kartlegge, prøve ut, dokumentere og formidle kunnskap om virksomme 

tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor ungdom i sviktsonen. Dette kan 

være ungdom som har droppet ut, eller er på drift bort fra skole, jobb, ordinære fritidstilbud, 

lokalmiljø, familie og venner. 

De ni deltakende kommunene har prøvd ut ulike tilnærmingsmåter og tiltak overfor 

målgruppen. Tiltakene spenner vidt og omhandler blant annet om fritid, skole, oppsøkende og 

motiverende arbeid, lokalsamfunnsarbeid, aktivitetsrettede tiltak, foreldrearbeid, miljøarbeid, 

ulike former for individrettet – og gruppebasert oppfølgingsarbeid. Forskere fra Høgskolen i 

Bodø  (nå universitet) har fulgt, evaluert og gitt kunnskapsstøtte til de lokale prosjektene.   

 

Delmål knyttet til målgruppen 

- Ungdommene skal oppleve at de blir gitt mulighet for å utvikle sitt eget potensial, og 

mestre ut fra egne forutsetninger.  

- Ungdommene skal oppleve å møte en helhetlig og samordnet tjeneste som tenker 

langsiktig 

- Ungdommene som avviser hjelp, skal oppleve å ikke bli gitt opp 

- Ungdommene skal oppleve å bli møtt med individuelt tilpasset hjelp, og realistiske 

ambisjoner 

 Delmål knyttet til lokal fagutvikling 

- Etablere og prøve ut bruk av både offentlige og private kontaktpersoner som 

koordinerende og nettverksstøttende tiltak  

- Videreutvikle og etablere et fleksibelt og tilgjengelig tilbud, utover ordinær arbeidstid, 

basert på ungdommenes behov 
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- Videreutvikle og etablere samarbeidstiltak og samarbeidsformer på tvers av etablerte 

etatsgrenser, og finne ut hva som kjennetegner hensiktsmessige måter å organisere 

arbeidet på 

- Styrke kommunens forutsetninger til å møte målgruppen, gjennom å utvikle og styrke 

kompetansen og utvikle kvalitetssystemer    

- Bidra til kunnskapsutviklingen på området, og bidra til å utvikle modeller for formidling 

og forankring av kunnskap i kommune 

-  

Delmål knyttet til nasjonal kunnskapsutvikling  

- Identifisere hva som hemmer og fremmer gode løsninger i arbeidet med målgruppa, ved å 

kombinere/sammenholde egne erfaringer med tidligere/ eksisterende forskning.  Det skal 

legges vekt på å løfte lokale erfaringer til (enkel) overførbar kunnskap. Dette kan for 

eksempel være tilnærmingsmåter, organisatoriske løsninger, metoder og personlige 

ferdigheter/ egenskaper. 

- Videreutvikle og gjennomføre et forskningsstøttet fagutviklingsarbeid i en samhandling 

mellom brukere, praktikere, utdanning og forskning 

- Beskrive prosessene i prosjektet gjennom å gjennomføre en følgeevaluering 

- Evaluere hvordan ungdommene og deres familier opplever de iverksatte tiltak 

Fylkesmannen har ledet prosjektet og har hatt administrativt og organisatorisk ansvar, mens 

Høgskolen i Bodø (Universitetet) har hatt ansvar for forsknings- og fagutviklingsarbeidet.  

 

 

Kap 2. Prosjektgjennomføring/Metode 

 

2.1       Om å samarbeide i et forsknings- og utviklingsarbeid 

 

I Lødingen har vi samarbeidet mellom forsker og prosjektet, skjedd gjennom prosjektmøter i 

en fokusgruppe hvor deltakerne og fire av fagfolkene i prosjektet har møtt forskeren til 

sammen 10 ganger over to år.  

Det er mange måter å utføre forskning. Det ene er å forske på og det andre er å forske med. 

Det vi har prøvd å gjøre, er at vi forske sammen. Vi har tatt utgangspunkt i hverdagen til 
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deltakerne i prosjektet, og snakket om hva de gjør, hvordan de løser oppgavene og deres 

samarbeid omkring dette i prosjektet, og om hvordan de kan forbedre arbeidet sitt.  

Vi har i hovedsak hatt en løsningsfokusert tilnærming, hvor vi har vært på jakt etter det som 

er bra, for å gjøre mer av dette. Deltakerne i prosjektet har vært en del ute i omverdenen og i 

media og fortalt om hva de gjør. Det å få fortalt om erfaringer og løfte frem fortellinger på en 

forståelig måte er en viktig del av forskning.  Forskerens jobb er å hjelpe ytterlige på det å 

løfte frem hva det handler om.  

Dette ved å være nysgjerrig og stille spørsmål, hjelpe til med å skrive ned erfaringer, og se på 

det som prosjektet erfarer i lys av andres erfaringer og annen forskning. Forskeren har også 

vært en kritisk venn som kan stille noen spørsmål utenfra, og en diskusjonspartner når 

prosjektet har lett etter enda bedre måter å gjøre ting på.  

Denne arbeidsformen kan kalles for deltakerbasert aksjonsforskning. Dette er en form for 

forskning som i tillegg til å vinne kunnskap, har som mål å bidra til å forbedre praksis. 

Ansatte, brukere og forsker inngår i et forskende partnerskap, hvor alle har status som 

deltakere i det felles forskningsprosjektet, og hvor de sammen blir enige om temavalg, 

gjennomføring, datatolkning og formidling. I et slikt forskende partnerskap er alle deltakere 

som inngår i et team, hvor forskerne ikke skal forske på praktikerne, men de skal være 

likeverdige utøvere sammen med dem (Sjøvoll 2008).  

Det tilstrebes aktiv deltakelse fra alle parter, men hvor graden av deltakelse kan variere. 

Forskere og praktikere vil her fremstå som avhengige av hverandre. Rollene i prosjektet vil 

være forskjellig, men gjensidig forståelse av hverandres roller er viktig (Tiller 1999). Det 

intervenerende opplegget har et tosidig siktemål, nemlig kunnskapsproduksjon sammen med 

praksisendring, hvor det skapes et bytteforhold mellom de som er i praksis og de som forsker. 

Her er forskeren aktiv deltaker i de praktiske aktivitetene og praktikerne og brukerne er på sin 

side aktive deltakere i forskningsdelen.” (Sjøvoll 2008:26) 

En deltaker omtaler  møtene i fokusgruppa som prosjektmøter og forteller om hva vi har gjort 

når vi har møttes: ”Vi har prata og diskutert jobben: Om det å komme seg opp og hva vi har 

gjort. Hva vi må gjøre for andre og hvordan det er på arbeidsplassen? Hva vi må gjøre for å 

gjøre det bedre på arbeidsplassen? Det er nå stort sett det som det har gått på.”  



 11 

En av fagfolkene sier om forskerens rolle: ”Hennes jobb det er å få forsket på det vi gjør. 

Finne ut hvordan dette prosjektet fungerer. Er det en grei måte å jobbe på og nå ut til ungdom 

på? Er det en grei måte å finne tiltak som fungerer og som deltakerne synes fungerer, eller 

må vi endre på noe. Så mye av det er å forske på det som fungerer, og hva fungerer ikke, og 

hvorfor det ikke fungerer?” 

En av deltakerne sa om hvordan det oppleves å være deltaker i prosjektet: ”I starten irriterte 

vi oss over små ting, over alt som ikke var på plass, vi trodde alt skulle ligge til rette da vi 

startet, jeg irriterte meg over det en periode. Men når jeg har sett litt over det, lest på nettet 

om prosjektet om alle disse tingene, og pratet litt. Og fått litt oversikt så har jeg fått 

forståelsen av at vi er prøvekaniner i det her, og det er et prosjekt som skal bygges opp til å 

kunne hjelpe fremover andre, og som kan bli noe i kommunen.  Når jeg godtar det, så ser jeg 

det at det ikke noe problem å ha det sånn, for da blir det så mye lettere å finne løsninger, 

istedenfor å finne de løsningene som allerede ligger der. Det gir mye mer mening i forhold til 

det å stå i prosjektet videre. Du vet at du kan være med å forme det.” 

Gruppen av prosjektdeltakere har vært sammensatt av ungdom med forskjellig bakgrunn og 

med forskjellige historier bak seg. Prosjektets unike sammensetning av det å arbeide i et 

prosjekt sammen og samtidig kunne få bygget opp selvtillit hos seg selv og andre er det som 

er bakgrunnen til prosjekt oppbygging av mennesker og hus. Rehabiliteringen av huset som 

har vært en del av prosjektet har vært middelet som skulle brukes til å bygge opp menneskene. 

Prosjektet er en viktig faktor for å klare å gi hjelp til deltakerne til sammen å kunne prøve ut 

forskjellige metoder for å beherske situasjoner i det daglige som ikke alltid er like enkel å 

takle.  

 

2.2    Prosjekt metode 

 

Prosjektet har lokalt lagt vekt på at den enkelte deltaker og ansatt skal få være med å 

tilrettelegge gjennomføringen av prosjektet i henhold til prosjektplan. 

Ved oppstart av prosjektet ble det tidlig gjennomført møter hvor det ble sett på hvordan vi 

skulle kunne ivareta tilrettelegging for den enkelte deltaker. Vi har hele tiden hatt fokus på at 

vi skulle arbeide i et helhetlig perspektiv og at vi på en best mulig måte skulle finne løsninger 

for å kunne arbeide i et tverrfaglig perspektiv. For å ha en mulighet til å kunne lykkes med 

den ambisjonen knyttet vi til oss kontakter i Lødingen kommune og NAV lokalt og som ble 

våre kompetansepersoner innenfor enkelte fagområder. I fra starten av prosjektperioden har vi 



 12 

gjennomført kartlegging og individuell oppfølging. Dette har skjedd gjennom Individuell plan 

og ansvarsgrupper for den enkelte, og hvor prosjektleder og tilrettelegger har deltatt fra 

prosjektet etter ønske fra den enkelte deltaker. 

For å ivareta den enkeltes behov for hjelp i forbindelse med å komme seg opp tidsnok om 

morgenen for å kunne møte på arbeid så startet vi fra begynnelsen med en arbeidstid fra kl. 

10:00 til 14:00 den første tiden og etter hvert ble arbeidstiden utvidet med en halv time ved 

start og slutt inntil vi hadde tilnærmet normal arbeidsdag. Dette ble gjort for at den enkelte 

etter hvert skulle kunne sammenligne dette med en vanlig arbeidsdag hos en hvilken som 

helst arbeidsgiver. Det som vi i stor grad så etter hvert var at det også var nødvendig å tilpasse 

arbeidstiden til den enkeltes situasjon. 

 

Gjennom prosjektperioden gjennomførte vi ukentlige møter den første dagen i uken for å 

kunne planlegge arbeid fremover samt ta opp enkelte ting som vi eller deltakerne ønsket å 

diskutere eller avklare. Vi har hatt en stor grad av åpenhet i gjennomføringen av prosjektet og 

vi informerte fra starten av at vi ønsket å ha stor takhøyde for alles synspunkter. Etter hvert 

som vi fikk etablert prosjektet så kom vi til perioder hvor vi følte at det var behov for å samle 

troppene og stoppe opp litt og diskutere sammen med deltakerne hvor vi går videre. Dette var 

en del av den planen med prosjektet at vi skulle bruke tid og åpenhet i løsningen av eventuelle 

utfordringer. 

Vi bestemte oss derfor å reise bort fra Lødingen to dager dvs. med en overnatting og bruke 

tiden effektivt i forhold til å diskutere og se på mulige løsninger på utfordringene vi hadde, og 

dette gjorde vi to til tre ganger gjennom prosjektet. Videre la vi vekt på mer uformelle 

sammenkomster som f.eks kunne være fisketur, grilling, gå tur etc. det ble også lagt opp til 

organisert fysisk trening for ansatte og deltakere og aktiviteten kunne gjennomføres ute eller i 

trimrom.  

Etter hvert som prosjektet skred fram så ble vi enige om at vi måtte ta hensyn til de 

forventninger som vi hadde både til deltakerne, oss selv og prosjektet og at vi måtte fortsette å 

fokusere på arbeidstreningen som en viktig faktor i forbindelse med rehabiliteringen av de 

deltakerne som var i prosjektet. 
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Kap 3. Resultater og resultatvurdering 

 

 

Prosjektets gjennomføring har vært basert på gjensidig og likeverdig deltakelse mellom 

prosjektansatte og deltakere, og med et gjennomgående tema som er respekt for hverandre. I 

forbindelse med gjennomføringen har deltakerne i prosjektet fått muligheten til å delta i 

forbindelse med intervjuer, presentasjoner, artikler i fagblader samt radio og tv-innslag om 

prosjektet. Denne muligheten har gjort at deltakerne har fått større selvtillit, og med større tro 

på seg selv har de kunnet stå frem i lokalsamfunnet med rak rygg og hevet hode. 

  

Det som er en stor effekt av dette er at deltakerne følte at de tidligere ble oppfattet å være 

”late” og ikke orket å arbeide, men nå blir de i stedet ble spurt om hvordan det går i prosjektet 

og kunne slå av en prat og føle at folk bryr seg. Dette er god følelse for den enkelte og for 

fleres vedkommende er dette det som gjør at de har muligheten til å finne seg bedre til rette i 

lokalsamfunnet. 

Prosjektet har hatt en sterk profil på å bekjentgjøre hva som er innholdet og hvilke 

organisasjoner som gir støtte til prosjektet. Prosjektet har vært presentert i flere 

sammenhenger til forskjellige konferanser i NAV regi, Husbanken, Fylkesmannen i Nordland 

og Rådet for psykisk helse og det har vært årlige rapporter sendt til tilskuddsyterne. 

 

Prosjektet har hatt en boligsosial profil og har i mange sammenhenger vært et 

foregangsprosjekt med tanke på etablering i bolig og det å kunne klare å etablere en plattform 

med tanke på å takle for eksempel psykiatriske problemer, rus, bo opplæring etc. 

Boligen som har vært en vesentlig del av prosjektet er ikke ferdigstilt ved prosjektets slutt den 

1.juli 2011.  Dette har sin sammenheng med at de fire deltakerne har kun vært tilstede deler. 

Noen mer og noen mindre, og det har vært en del utfordringer med å finne nye kandidater 

som kunne tenke seg å tre inn i ledige tiltaksplasser. 

Dette har medført at boligen må ferdigstilles med de tilgjengelige midler som er på 

byggelånet og dette vil bli administrert av Lødingen kommune. 

I den tiden prosjektet har vært gjennomført har det også vært en del ungdommer som har vært 

innom for arbeidstrening eller en som var innom og deltok i prosjektet i forbindelse med stopp 

i videregående utdanning. Denne personen deltok i prosjektet i et halvt år og gjenopptok 

utdanningen og er i dag nesten ferdig med videregående. 
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Kap 4 Oppsummering/konklusjon/Videre planer 

 

Prosjekt Oppbygging av mennesker og hus har i perioden 1.mai 2008 til 1.mai 2011 vært 

gjennomført i regi av Lødingen kommune med tilskuddsmidler fra Rådet for psykisk helse, 

Husbanken og Fylkesmannen i Nordland. Prosjektet  har vært rettet mot vanskeligstilt 

ungdom og ble igangsatt for å forebygge at en del av ungdommene i kommunen og som 

hadde det vanskelig skulle bli værende på langtidssosialhjelp eller havne i gruppen unge 

uføre. NAV  i Lødingen kommune startet med planleggingen avprosjektet ca. 2004 - 2005 og 

det ble brukt mye tid til å hente frem underlagsmateriale som dokumenterte at det var en stor 

økning i antall som mottok sosialhjelp og ønsket derfor å starte forbyggende arbeid.  

 

Gjennomføringen av prosjektet ble iverksatt i 2008 og gjennomføringen har stort sett gått etter 

planen med noen små tilpasninger. Jeg mener at vi har i stor grad lykkes med prosjektet som 

helhet. I forbindelse med rehabiliteringen av boligen i Kløverveien 4 så er ikke denne delen 

av prosjektet ferdigstilt da det gjenstår ca. 35 % på at alt er ferdig. 

  

To leiligheter i øverste etasje er stort sett ferdig til bruk og vil bli disponert av kommunen til 

utleie. Deltakerne i prosjektet hadde tilbud om å eie eller leie leilighet i boligen til en gunstig 

pris, men har avstått fra å benytte seg av retten til dette. Hva som er årsaken er uvisst da jeg 

ikke har fått noe konkret begrunnelse men alle deltakere har i den tiden prosjektet har vart 

flyttet inn i tilfredsstillende leid bolig.  

 

Det som jeg mener har hatt størst suksess er den delen som omhandler de deltakerne som vi 

har hatt i prosjektet og hvordan de har fått tilbake troen på seg selv og fått dokumentert at de 

kan og at det er mulig å få til ting. Det å få bygget opp ny selvtillit og følelsen av å mestre er 

uvurderlig i et prosjekt som dette og bør tillegges stor vekt i vurderingen av vellykket eller 

ikke som resultatmål. 

 

Etter at prosjektet er ferdig er det fremmet forslag om å videreføre stillingen som 

miljøterapeut i kommunen. Dette er et spørsmål om penger og prioritering som politikerne i 

Lødingen kommune må ta stilling til og jeg som prosjektleder mener, ut fra de erfaringer som 

er gjort, er behov for. 
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