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1. Sammendrag av rapporten 
 

Fri-prosjektet ble etablert i 2017 i et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon Nordland og Bodø 

kommune. Det var en tverrpolitisk støtte bak etableringen av Fri. Etter 20 års drift av et 

døgnbemannet boligtilbud til mennekser i aktiv rus la vi om til et tilbud om ettervern etter endt 

soning eller rusbehandling.  

 

Vi gikk fra en fullfinansiert driftsavtale med Bodø kommune til et interkommunalt tilbud som ble 

presentert for kommunene rundt. Prosjektet fokuserte på et trepartssamarbeid mellom 

kommune, spesialisthelsetjenesten/kriminalomsorgen og Kirkens Bymisjon som ideel aktør. 

 

Målet var å tilby deltakerne i Fri et varig botilbud og helhetlige tjenester. På systemnivå hadde 

vi fokus på å skape en sømløs portefølje av tjenester tilpasset den enkelte.  

 

Vi har utviklet en modell for samhandling som skisserer et år boligtilbud inne på Fri og et år 

tett oppfølging ut i egen bolig. Fri-metodikken har fokus på et treleddet tilbud med bolig, 

arbeidsrettet aktivitet og fritid/nettverk. Vi har hatt et samarbeid med næringsliv og private 

kunstnere om oppussing og utsmykking av bygget.  

 

Erfaringsvis ble oppstarten med samarbeid i prosjektet tregere en forutsett. Inntak av nye 

beboere fikk en brå stopp når koronapandemien kom i mars 2020. I juni 2020 hadde den 

politiske stemningen snudd og bystyret i Bodø kommune vedtok at driftsavtalen med Fri skulle 

avsluttes innen årskiftet. Begrunnelsen var hovedsakelig økonomisk.  

 

Samtidig som vi har jobbet med å etablere Fri Nordland så har andre byer gått i gang med 

tilsvarende prosesser. Vi har deltatt i Fri`s nasjonale nettverk som jobber for å utvikle en felles 

metodisk plattform og finasiering over statsbudsjettet på tvers av stiftelsene.  
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2. Innledning 
 

Bakgrunn for prosjektet er at vi over tid har sett et behov for en mer helhetlig rusrehabilitering i 

Bodø kommune. Vi har hatt beboere som har vært inne til rusbehandling eller under soning og 

skrives ut uten tilstrekkelig oppfølging. Rusavhengige er en sammensatt gruppe. Vår erfaring 

omfatter beboere som har en langvarig historikk med høy rusbruk, psykisk uhelse og 

omfattende behov for tiltak. Det kan dreie seg om en rusfri bolig, arbeid/aktivitet, fritidstilbud, 

gjenoppretting av kontakt med familie og tidligere venner og nyetablering av nettverk. Den 

mest sårbare fasen er ved utskrivning når behovene er omfattende og kun deler av tiltakene 

igangsettes umiddelbart. I mange tilfeller mangler det en individuell plan og ansvarsgruppe. 

 

I 2017 åpnet Bodø kommune en døgnbemannet bolig H131 med 16 plasser. I boligmøtene i 

samarbeid med kommunen og Frelsesarmeen så vi at behovet for bemannet bolig syntes å 

være dekket og vi hadde ledig rom i samtlige boliger.  Kirkens bymisjon så da muligheten for å 

endre vårt tilbud til beboere etter utskrivning fra behandling eller soning.  

 

Vi har utviklet et aktivitetstilbud på Brua i 20 år drift, og har en egen aktivitetsleder ansatt. Vi 

har kjøpt forskjellig utstyr og har muligheter til å gjennomføre et bredt spekter av aktiviteter. Vi 

har fulgt opp flere av våre tidligere beboere i egen bolig og har dermed erfaring med aktivt 

ettervern over mange år. Vi så at vi kunne legge om driften til en ny målgruppe raskt og uten 

store kostnader.   

 

Våren 2017 la vi frem et forslag for Bodø kommune om å endre målgruppen på Brua fra aktive 

rusavhengige til ettervern. Bodø kommune kjørte dette som en sak internt, og vi fikk 

tilbakemelding om at det var ønskelig.  

Slik kom prosessen i gang. Omlegging av tilbudet i avdelingen startet og utflytting av de 

beboere som bodde på Brua til alternative boliger i kommunen. 
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Dagens tilbud med 10 plasser til aktive rusavhengige ble omgjort til 12 ettervernplasser. 

Prosjektet har fra oppstart ment å dekke et interkommunalt behov for ettervern. 

Vi gikk i gang med fase 1 av prosjektet som er omlegging fra aktiv rus til ettervern på Brua. 

Dette løste vi innenfor eksisterende ressurser. Parallelt med det interne prosjektet ble vi 

invitert av Bodø kommune til å søke kompetansemidler fra Husbanken til prosjektet «Sammen 

om ettervern». Vi fikk søknaden innvilget og startet opp 01.05.18.  I løpet av 2019 gikk vi inn i 

en toårig utprøvingsfase.  

 

  



 

 

6 

 

3. Nærmere beskrivelse av prosjektet 

3.1 Prosjektorganisering  

Kirkens Bymisjon Nordland er prosjekteier. Linn Wold Lyngseth er prosjektleder.  

Arbeidsgruppen består av: Torgeir Furuhagen (Avdelingsleder Oppfølgingstjenesten psykisk 

helse og rus, Bodø kommune) Sveinung Haugen (Rådgiver psykisk helse og rus, Bodø 

kommune), Ina Berg (Saksbehandler Tildelingskontoret Bodø kommune), Anneline Eriksen 

(Enhetsleder KER, DPS), Cicilie Dundas (Sosionom, Bodø fengsel),Kitt-Anne Jorid Hansen 

(brukerrepresentant RIO), Christina Ellefsen (Diakon i Kirkens Bymisjon og Bodø fengsel) og 

May Hege Kaspersen (Avdelingsleder, Kirkens Bymisjon Fri). 

Styringsgruppen består av: Marit Larsen (Leder Tildelingskontoret, Bodø kommune), Jan Olav 

Fjelldal (Virksomhetsleder, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, Bodø kommune), Hilde 

Fylling (Styreleder, Kirkens Bymisjon), Egil Arnsby (Daglig leder, Kirkens Bymisjon), May 

Hege Kaspersen (Avdelingsleder, Kirkens Bymisjon Fri) og Linn Wold Lyngseth (Sekretær for 

styringsgruppe.) 

Prosjektgruppe ble først etablert i november 2018. Det tok tid å få avklart med Bodø kommune 

hvem som skulle representere i gruppen. 

Gruppen er faglig bredt sammensatt med deltagere fra kriminalomsorgen, 

spesialisthelsetjenesten, Bodø kommune ved rådgiver i stab og tildelingskontoret, 

interesseorganisasjonen RIO og Kirkens Bymisjon Nordland. Arbeidsgruppen har hatt som 

mål å møtes en gang i måneden. Gruppen har gått gjennom arbeidet i prosjektet og vært 

sparringspartnere for den videre prosessen med etablering. 

Ansvaret for boligoppgaver i prosjektet ligger hos Tildelingskontoret i Bodø kommune. Det er 

de som fatter vedtak om oppfølging i bolig og tildeler plasser til kategori D, bemannet bolig 

som Fri ligger under.   

Boligoppgavene som omfattes av prosjektet er tiltak rettet mot mennesker som kommer ut fra 

soning eller rusbehandling som har behov for tett oppfølging gjennom sårbare overganger. Vi 

hadde som mål å utvikle ny kunnskap og erfaringsdeling gjennom utvikling av en 

samhandlingsmodell mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste, kriminalomsorg og ideell 

aktør.  
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3.2 Beskrivelse av utfordringer som søkes løst gjennom prosjektet 

Over tid har vi sett at det er et manglende tilbud til mennesker som løslates fra fengsel eller 

skrives ut fra institusjon. I Tiltaksplanen bolig for velferd 2018 – 2020  kommer det frem at 

dette er en mangel i mange kommuner. Tiltaksplanen viser til utfordringer med å gi et helhetlig 

og koordinert tilbud til mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. Det vises til 

at personer er særlig sårbare for å bli bostedsløse i overgangen fra institusjon, fengsel, 

asylmottak eller barnevern til kommunen.  

De konkrete behovene vi søker løst gjennom prosjektet deles i to områder. Det ene er at 

mennesker i overgangsfaser fra institusjon eller fengsel skal sikres en varig bolig og et 

helhetlig tilbud gjennom Fri. Det andre området er på systemnivå for å sikre sømløse 

overganger for den enkelte. Det skal vi løse gjennom å utvikle en samhandlingsmodell for et 

helhetlig ettervern sammen med kommuner, spesialisthelsetjeneste, kriminalomsorgen og 

ideelle aktører. I denne modellen er målet å etablere en ikke-byråkratisk struktur for samarbeid 

på tvers av systemer som kommer brukeren til gode.    

 

 

3.3 Mål og strategier 

Visjon: Lykkes med å gi alle beboerne sømløse overganger mellom behandling/soning og 

mestring av hverdagen i egen bolig. 

 

Hovedmål for prosjektet: 

1. Helhetlig tjenesteportefølje: Utvikle en helhetlig tiltakskjede for samhandling innen 

rusfeltet med hovedvekt på ettervern i Salten.  

Hovedmålet er i etterkant endret til hovedvekt på Salten og Helgeland. 

2. Innovasjon innen rusfeltet: En ny modell for interkommunal samhandling mellom 

kommuner, spesialisthelsetjeneste og ideelle aktører er skissert og sendes vedlagt 

rapporten.  

3. Utprøvingsfase: Utprøving av ny modell for samhandling mellom systemene med 

individets behov i fokus.  
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3.4 Tiltak 

1. Bred prosjektdeltakelse fra alle involverte instanser har vært viktig for å sikre nødvendig 

fremgang i arbeidet. Det har vært essensielt å ha med Bodø Kommune i prosjekt- og 

styringsgruppe. Representanter fra Bodø fengsel, spesialisthelsetjenesten og 

brukerorganisasjonen Rio deltok i prosjektgruppen. To erfaringskonsulenter har vært 

involvert i prosjektet for å sikre medvirkning på både system og individnivå.   

 

2. Styringsgruppe i prosjektet vedtok at det ikke var et mål å låse tilbudet om ettervern for 

Salten kommuner og at det viktigste var at tilbudet lyktes med etablering og drift. For 

Kirkens bymisjon var det naturlig å ta utgangspunkt i å tilby våre tjenester i Salten og på 

Helgeland der vi har etablert ei ny avdeling i Mosjøen og Mo i Rana. Vi bestemte at 

søkere fra alle kommuner ville bli vurdert. Dette har prosjektdeltakere fra Bodø fengsel 

vært opptatt av i særdeleshet da de tar imot innsatte fra hele landet. 

 

3. Vi har synliggjort gjennom ulike kanaler og sammen med samarbeidspartnere:  

- Medieoppslag i samarbeid med Bodø kommune med invitasjon ut næringslivet og 

lokale kunstnere.  

- Synliggjøring av behovet for videre rehabilitering etter behandling og soning 

gjennom en konferanse om Ettervern i Bodø våren 2018.  

- Synliggjøring av tilbudet gjennom arbeidet til markedskonsulenten i Bymisjonen i 

møter med sponsorer og på næringslivsfrokoster.  

 

4. Samarbeid med kriminalomsorgen har vært en prioritet. Vår kontaktperson jobber delvis 

som diakon i Bymisjonen og Bodø fengsel, samt at vi har jobbet tett opp mot de to 

sosionomene i Bodø fengsel. Dette har gitt oss uvurderlig innpass i en del av et 

offentlig system vi har hatt lite samarbeid med tidligere. Vi har vært på omvisning og i 

møter både i Bodø fengsel og Fauske fengsel. Vi har blitt godt tatt imot og opplever at 

tilbudet om Fri er etterlengtet i kriminalomsorgen.  

 

5. De beboerrettede tiltakene i Fri omhandler bolig, jobb/skole, nettverk og aktiviteter. Vi 

har jobbet systematisk med beboerne på alle områdene.  
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Arbeid/Skole: Her har vi startet i det små, og begynt med å etablere en stabil 

døgnrytme og ha et program for dagen. Noen av beboerne har hatt oppfølging fra NAV, 

under arbeidskartlegging. Vi har hatt samtaler for å kartlegge interesseområder for jobb 

eller skole.  

Bolig: Vi har startet tidlig med alle som har flyttet inn for å planlegge bolig etter Fri. Hvor 

vil du bo, vil du leie eller eie? Vi har sett på ulike muligheter sammen med beboerne, og 

introdusert de for ulike støtteordninger. Herunder boligstøtte og Husbanklån. 

Aktivitet: Vi har vært opptatt av at alle beboerne må finne egne aktiviteter de liker å 

gjøre. Gjennom fellesaktiviteter har vi prøvd å introdusere flest mulig aktiviteter, slik at 

de kan kjenne på om det er noe de liker. Vi har hatt fellesturer hver uke for å styrke 

felleskapet og trene på å være i gruppe. Vi har hatt flere overnattingsturer, og besøkt 

områder i nærområdet og i Nordland  

Nettverk: Sammen med beboerne har vi kartlagt nettverket deres og sett på muligheter 

for å reetablere kontakt der det er ønskelig og etablere nye relasjoner gjennom 

aktiviteter og jobb.  

 

6. Vi har hatt søkere fra mange kommuner. Søkerne kommer fra både 

spesialisthelsetjenesten og kriminalomsorgen. Når koronapandemien brøt ut i mars 

opplevde vi stopp i søkertilgangen. Se vedlegg 6, statistikk over søkere. 

 

7. Et nasjonalt nettverk for Fri ble opprettet i 2019. Dette er en gruppe satt sammen av 

deltakere fra alle byer som har etablert eller er i en etableringsfase. I 2020 er fem ulike 

byer med i nettverket; Drammen, Tønsberg, Arendal, Kristiansand og Bodø. Målet til 

gruppa er å videreutvikle den faglige metoden i Fri, jobbe med implementering av Fri-

modellen og påvirke politiske prosesser for å sikre finansiering over statsbudsjett.  

 

3.5 Resultat og effekt 

1. Det tok mer tid enn beregnet å få prosjektet implementert i Bodø kommune. Formell 

deltakelse i prosjekt- og styringsgruppe ble avklart først i november 2018. Dette skapte 

usikkerhet og var med på å forsinke arbeidet med oppstarten av prosjektet. I 2019 forhandlet 

vi frem en driftsavtale som gjaldt for 2020. Avtalen skulle reforhandles innen utgangen av 

2020. Bystyret vedtok i juni samme år å avslutte driftsavtalen med Fri. Det ble derfor ingen 

reforhandlinger av avtalen.  
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2. Vi har spredd brosjyrer til alle aktuelle samarbeidspartnere i Bodø kommune, Salten og 

kommunene på Helgeland. I tillegg har vi sendt ut til rusbehandlingsplasser i Nordland, Troms 

og Finnmark. Brosjyre og søknadsskjema ligger på Bymisjonens nettside. Vi har vært på 

besøk hos Nordlandsklinikken og fikk møte klinikksjefer fra UNN, der vi informerte om tilbudet 

vårt. Planen var å reise rundt videre på informasjonsmøter i Nord-Norge, men dette ble 

stoppet på grunn av korona-pandemien. 

 

3.Innslag i media og på konferanser har gjorde at mange har hørt om Fri. Synliggjøring har 

ført til at lokale næringsdrivende har bidratt med materiale til oppussing av beboerrom og 

møblering. Det har vært økonomisk avgjørende i prosessen med å oppgradere beboerrom. 

Lokale kunstnere har donert foto, malerier og kunstinstallasjoner til utsmykking. Responsen 

har vært overveldende. Vi har fått muligheten til å utsmykke Fri-boligen til omgivelser med 

inspirasjon og glede til beboere og ansatte. Vi har møtt giverglede og et personlig 

engasjement hos de som har valgt å donere til Fri. Flere har fortalt en egen historie om rus i 

nære omgivelser.  

4.Som resultat av tett kontakt med kriminalomsorgen siden starten av prosjektet fikk vi et 

samarbeidsmøte med regionleder våren 2020. Kriminalomsorgen er i en stor 

omstillingsprosess, og ga utrykk for at Fri-modellen er svarer på en del av utfordringene 

Kriminalomsorgen står ovenfor i arbeidet med løslatte. Samtidig står kriminalomsorgen i en 

nedskjæringsprosess som gjør at de ikke har egne avsatte midler til oppfølging rundt løslatte. 

Kriminalomsorgen har foreslått en felles fagdag mot slutten av 2020, for å se på løsninger for 

et  videre samarbeid.   

5.Arbeid og skole: Vi erfarer at beboere som skal søke eller nylig har søkt om uføretrygd sliter 

med å ha fokus på hva som skal være i et daglig program. I denne fasen er det mer naturlig å 

fokusere på hva som er problematisk, funksjonsnedsettelse og hva man ikke klarer. Vi så etter 

hvert at det var mer naturlig å jobbe arbeidsrettet aktivitet i fase 2 av prosjektet. Dette fordi 

beboerne det gjelder da har falt til ro og har fått en trygghet og ro gjennom varig 

inntektssikring.   

Bolig: På dette punktet har vi lyktes i å motivere og skape troen på at man kan eie sin egen 

bolig. To av beboerne flytter inn egen kjøpt bolig og to av beboerne har valgt å leie på det 
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private boligmarkedet. Fokuset på bolig har gitt beboerne mer selvtillit i boligmarkedet slik som 

vi vurderer det. Mulighetsspennet har utvidet fra kommunal bolig til andre alternativer.  

Aktivitet: . Underliggende mål har hele tiden vært at dette er aktiviteter beboerne skal ta med 

seg videre og opprettholde når de flytter i egen bolig. Vi har hatt fokus på aktivitet og det har 

gitt mye glede og mestring for beboerne. De har gitt gode tilbakemeldinger på dette. 

Nettverk: Vi har lyktes med å ha fokus på nettverk. Noen beboere har sterke relasjoner til 

familie og venner. Der har vi lagt til rette for besøk og kontakt. Andre beboere har jobbet med 

etablering av nye nettverk gjennom ulik aktivitet.  

6.Arbeidet med å implementere et interkommunalt tilbud stoppet veldig raskt opp da 

koronapandemien kom i mars. I tillegg var hele våren preget av et administrativt og politisk 

fokus på at Fri ville bli foreslått nedlagt igjen. Begge deler var med på å dreie fokuset vårt 

beboerne som bodde på Fri.   

7. Vi ser at stadig flere av de større tilskuddsordningene ber Kirkens bymisjon om å søke 

nasjonalt på tiltak, og ikke lokalt. Fri-nettverket jobber med å rigge tilbudene slik at vi kan 

sammenfatte søknader, og dele midlene internt i de ulike stiftelsene. Nettverket har vært til 

stor nytte i arbeidet. Vi som er ny oppstartet har fått et godt innblikk i hvordan Fri driftes i de 

andre byene. Vi har rullert på møteplassen slik at hele Fri-gruppa har blitt kjent med tilbudene 

som er etablert i alle byene. I februar 2020 hadde vi to dager nettverkssamling her i Bodø. 

Neste møte var planlagt i Arendal i mai, som kjent satte korona en stopper for dette.   

 

 

  



 

 

12 

 

4. Avslutning/konklusjon/anbefalinger 
 

 

11.juni 2020 vedtok Bystyret i Bodø kommune at Fri skulle avvikles 31.12.20. Dette var en 

total omsnuing i forhold til tverrpolitisk enighet et år tidligere om at det skulle satses på Fri. 

Av ulike grunner som rapporten kommer inn på gikk inntaket av nye beboere tregere enn vi 

hadde håpet, før innsøking stoppet helt i mars da koronaen brøt ut. Da hadde vi driftet Fri i 

et knapt halvår. 

 

4 beboere fra Bodø kommune rakk mellom 6-12 måneder botid i Fri før de flytter ut. I 

praksis innebærer nedleggelsen av Fri at år to av tilbudet med oppfølging ut i egen bolig 

faller bort. Dette er den andre sårbare fasen, jmf modell 2 i vedlegg som viser overgangen 

mellom bemannet bolig og flytting ut i egen bolig. 

 

Kirkens bymisjon Nordland har ikke sett seg i stand til å ta risikoen med å videreføre deler 

av prosjekter i et slags miniformat i påvente av å skaffe midler til å drifte oppfølgingen 

videre. De fire beboerne flytter ut i kjøpt leilighet og private boliger. Det innebærer at de går 

ut av det kommunale boligsystemet i såkalt kategori D, bemannet bolig. Videre oppfølging 

må skje kommunalt. 

 

Vi har fortsatt troen på at Fri kan lykkes i nord på samme måten som i Drammen og 

Tønsberg. Slik vi ser det er det ikke tilbudet i seg selv som ikke passer. Vi startet opp med 

en fullrigget, døgnbemannet bolig som ble for kostbar i starten av et nytt tilbud. Hvis vi 

skulle prøve igjen ville vi ha bygget opp Fri fra bunnen, på samme måte som man gjort 

eller er i gang med i Drammen, Tønsberg, Arendal og Kristiansand.  

 

Fri Drammen og Tønsberg er finansiert direkte over statsbudsjettet. Det nasjonale 

nettverket i Fri jobber politisk for å skaffe finansiering av Fritilbud spredt over hele landet. 

Dette gir oss et håp om at Fri kan lykkes med et nytt initiativ, en gang i fremtiden også i 

Nord Norge.  
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5. Referanser/litteraturliste 
 

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid(2014-2020) NOU 

 

Håndbok om Foyermodellen. Bodø kommune ved barneverntjenesten.  

 

FRI – metode som følger ansatte it til jobb, bolig og nettverk. Kirkens Bymisjon Drammen 

6. Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Prosjektbeskrivelse 

Vedlegg 2: Powerpoint-presentasjon 

Vedlegg 3: Fri-Brosjyre 

Vedlegg 4: Søknadsskjema 

Vedlegg 5: Artikler fra media 

Vedlegg 6: Statistikk søkere 













Fri på veien  
mot et  
rusfritt liv
Arbeid, bolig, nettverk



Fri tilbyr
• Døgnbemannet rusfri bolig i bofelleskap i 1 år.
• Primærkontakt og koordinator. 
• Opplæring i bruk av digitale verktøy, skriveferdigheter 

og personlig økonomi.
• Bistand inn i utdanning og arbeidsliv.
• Bredt tilbud av fritidsaktiviteter fra biljard til klatring.
• Utendørsaktiviteter hele året med overnatting.
• Bistand i etablering av nytt nettverk.
• Bistand til å skaffe egen bolig.
• Oppfølging i egen bolig ved utflytting i minimum 1 år.
• Glimtvis fotballag.

Fri Bodø er et Kirkens Bymisjon boligtiltak 
etter rusbehandling eller soning.  
Tiltaket er etablert i et samarbeid mellom 
Kirkens Bymisjon og Bodø kommune.

Fri Bodø et rusfritt 
bofellesskap med et 
bredt tilbud av fritids- 
og utendørsaktiviteter.



Kriterier
• Avrusing i forkant av oppholdet.
• Motivasjon for et rusfritt liv.
• Søknad i samarbeid med hjemkommune.
• Kommunal finansiering må være avklart.
• Ansvarsgruppe etableres før innflytting.
• IP påbegynnes før innflytting.
• Klær for å delta i aktiviteter innendørs og utendørs.

Kontaktpersoner
• May Hege Kaspersen, avdelingsleder 

mobil 930 33 871, may.hege.kaspersen@bymisjon.no
• Linn Wold Lyngseth, nestleder 

mobil 416 04 860, linn.wold.lyngseth@bymisjon.no

Søknadsskjema kan fås tilsendt eller lastes ned på:  
kirkensbymisjon.no/bodo
Søknad sendes til: Kirkens Bymisjon, Fri Bodø
Junkerveien 49, 8076 Bodø

Fri overgangs bolig 
tilbyr bistand på 
veien inn i utdanning 
og arbeidsliv.
 



Rom 
for 
alle

Fri Bodø  |  kirkensbymisjon.no/bodo



        Søknadsnr (for Fri):      

Søknad om opphold på Fri 

Kirkens Bymisjon Bodø  

Personopplysninger fra deltager 

Søkers navn: 

Fødsels- og pers nr: 

Adresse: 

Telefon nr: 

Bostedsadresse: 

Folkeregistrert kommune: 

Nærmeste pårørende: 

Særlig behov for tilrettelegging: 

Foreskrevne medikamenter:  

 

Henvisende instans 

Henvisende instans: 

Postadresse: 

Kontaktperson: 

Telefon: 

Er tiltak om ettervern godkjent av hjemkommune?  

 

Min motivasjon for et opphold på Fri? (ressurser, interesser, planer for 
fremtiden) Kort om målsettinger 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenning av et samarbeid med Fri 

Jeg er innforstått med at jeg må ha inntakssamtaler i forkant av innflytting for 
kartlegging av motivasjon: 

 

 

 

Sted/dato: _________________ 

Søkers underskrift     Innsøkende instans underskrift 

__________________________                       _________________________



Kirkens 
Bymisjon 
Bodø avd FRI
Overgangsbolig etter 
rusbehandling eller soning.



Bakgrunn for 

prosjektet:

Utfordringer i dag

• Kjennskap om/ og tilgang til tjenester når du kommer ut fra 
soning eller rusbehandling

• Uforberedte utskrivninger

• Mangel på egnet bolig

• Uavklar ansvarsfordeling og et gap mellom tjenester for videre 
oppfølging 

• Mangel på individuell plan 

• Helhetlig tilbud etter utskriving 

• Bli møtt med positive forventinger?



Prosjektmål

• Utvikle en ny modell for en sømløs rusomsorg for å styrke 

sårbare overganger 

• Understøtte å mestre en rusfri hverdag (Aktive 

samfunnsdeltakere)

• Jobbrelaterte aktiviteter, fritidsaktiviteter og bolig i et helhetlig 

tilbud på FRI

• Utvikle en helhetlig tiltakskjede for samarbeid innen 

rusrehabilitering

• Et interkommunalt samhandlingsprosjekt mellom kommuner, 

spesialisthelsetjeneste og en ideell organisasjon 



Pilotprosjekt i 

samarbeid med

Husbanken

•Kommune

• Ideell aktør•Spesialisthelsetjenesten

•Kriminalomsorg

IIndividuelle

tilpasninger



Hvorfor FRI? 

Helhetlig modell

• Suksesskriterier i FRI etter modell i Drammen

- Bredt samarbeid på systemnivå

- Trygg bolig 

- Langvarig oppfølging ut i egen bolig

- Opplæring/skole/kurs

- Arbeidsrelaterte aktiviteter

- Fritidsaktiviteter  

- Etablering av nytt nettverk

• Lokale tilpasninger

- Bofelleskap som treningsarena

- Bredt tilbud av fritidsaktiviteter  



Sårbare 

overganger
•Arbeidstrening inne

•Trening på digitale ferdigheter

•Tilpasset aktivitetsprogram hver 

dag

•Botrening

•Nettverkskartlegging 

Første sårbare overgang

Fra rusbehandling/soning til 

bofelleskapet

Andre sårbare overgang

Fra bofelleskapet og ut i egen 

bolig

•Arbeidspraksis/jobb/utdanning

•Fritidsaktiviteter i ordinære tilbud

•Etablere og styrke nye nettverk

• Ivaretakelse av egen bolig.



FRI

Ny 

Giv/Glimtvis

fritidsakt

Arb.kartl.

Jobb 2/ 

Pedalen

Ordinært 

fritidstilbud

Housing First

Oppflg.tj/ 

Ruskons

Kommunal 

utleiebolig

Privat 

utleiebolig

Kjøp av bolig
Ordinært 

arbeid

Utdanning

Karrieresent

NAV + andre

- Arb. Utpr

-Praksispl

-Jobbsøk

-AAP

-Uføre

Kommune

Rusbeh.

Fengsel

Behandl

Spes.-

helsetj

Samhandlings-

modell



Den magiske 

modellen

Den magiske tidslinje

• Mottaker                                                         Giver

• Gjest                                                               Frivillig

• Beboer                                                            Mentor

• Arbeidspraksis                                                Ansettelse 

- Ressursfokus
- Positive forventninger

- Mestring

Aktiv samfunnsdeltaker



Takk for oss ☺

May Hege Kaspersen

Avdelingsleder FRI

May.hege.kaspersen@bymisjon.no

Linn Wold Lyngseth

Nestleder FRI

Linn.wold.lyngseth@bymisjon.no



Beboerstatistikk 

Nr Beboer Kommune Status Dagens status Innflytting Utflytting 

1 Mann Alstahaug Avslag kommune    
2 

Mann Bodø Tildelt bolig Utilsiktet flytting 
September 
2019 Desember 

3 

Mann Bodø Tildelt bolig Bor på Fri 
Desember 
2019 

Desember 
2020 kjøpt 
bolig 

4 Mann Vestvågøy Avslag kommune    
5 

Dame  Bodø Tildelt bolig Utilsiktet flytting 
Desember 
2019 

Desember 
2019 

6 Mann Fauske Avslag kommune    
7 Nr 7 beboer Brua Ikke med i Fri statistikken   
8 Mann Oslo Avslag kommune    
9 

Dame  Bodø Tildelt bolig Utilsiktet flytting 
Desember 
2019 

Juli 2020 
kommunal 
bolig 

10 

Mann Bodø Tildelt bolig 
Planlagt 
utflytting 

Januar 
2020 

September 
2020 privat 
bolig 

11 

Mann Bodø Tildelt bolig 
Planlagt 
utflytting 

Februar 
2020 

Desember 
2020 Kjøpt 
bolig 

12 Mann Fauske Avslag Fri    
13 Mann Bodø Tildelt bolig Utilsiktet flytting Mars 2020 Mars 

14 Mann Steigen Avslag Fri    

15 
Kvinne  Bodø Tildelt bolig Fri 

Planlagt 
utflytting Juni 2020 

Oktober i 
privat bolig 

 

 

 

Bodø, 8

Fauske, 2

Alstahaug, 1

Vestvågøy, 1

Steigen, 1



 

 

 

 

 

 

8

2

1

1

1

Søkere per kommune

Bodø

Fauske

Alstahaug

Vestvågøy

Oslo

Steigen

79 %

21 %

Kjønnsfordeling

Menn

Kvinner



 

 

 

Tildelt bolig, 57 
%

Avslag fra 
kommune, 

29 %

Avslag Fri, 14 %

Saksbehandling

57 %29 %

14 %

Saksbehandling

Tildelt bolig

Avslag fra kommune

Avslag Fri



 

 

50 %

37 %

13 %

Dagens status

Utilsiktet flytting

Planlagt utflytting

Bor på Fri

25 %

12 %63 %

Oppholdsvarighet

Under 1 måned

1-3 måneder

4 måneder og mer
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Oslo: 1 

Bodø: 8 

Fauske: 2 

Alstahaug: 1 

Vestvågøy: 1 

Steigen: 1 



 
 
 
https://www.an.no/rusomsorg/helse/kirkens-bymisjon/apner-helt-nytt-rustilbud-i-bodo/s/5-4-
1077629 
 

Åpner helt nytt rustilbud i Bodø 

 

Av Markus André Jensen 

Publisert:05. september 2019, kl. 11:39 

DEL 
•  
•  

I går åpnet Kirkens Bymisjon Bodø sitt nye tilbud Fri, som er et samarbeidsprosjekt 
med Bodø kommune. 

Der skal det tilbys ettervern til personer som kommer ut av rusbehandling eller so-
ning, heter det i en pressemelding. 

Veien til frihet 

– For noen kan veien til frihet være lengre og vanskeligere enn for andre. Og da er 
det godt at det finnes tilbud som gir helhetlig oppfølging til mennesker som skal starte 
på nytt, sa Bodø kommunes ordfører, Ida Pinnerød, under åpninga. 

Fri er laget etter mal fra et tilbud med samme navn i Drammen kommune. 

Tilbudet åpnes i de gamle lokalene til Brua i Bodø som i tjue år har huset beboere i 
aktiv rus. Det nye tilbudet skal være rusfritt. Her skal beboerne få hjelp til å stable seg 
på beina igjen når det gjelder arbeid, utdanning, bolig, helse, fritid og relasjoner – fri 
for rus, fri for kriminalitet, fri til å stake ut en ny kurs. 



Her vil 12 beboere få bo trygt i en døgnbemannet bolig i ett år. De får også oppføl-
ging i ett år etterpå for å sikre en trygg overgang til å bo i egen bolig. 

– Vi må først og fremst takke Bodø kommune for at de tør å satse på oss. Alle parti-
ene i bystyret mente faktisk at dette måtte vi få til, sier avdelingsleder i Fri, May Hege 
Kaspersen. 

Pippi-mentalitet 
Hyblene er pusset opp med hjelp av gaver fra næringslivet og de ansattes innsats. 

May Hege Kaspersen og Linn Wold Lyngseth takker alle som har bidratt til å realisere 
Fri. 

– De ansatte her har litt sånn Pippi-mentalitet. De sier at «dette har jeg aldri gjort før, 
så det klarer jeg helt sikkert». Så de har stått på og pusset opp, og gitt seg i kast med 
oppgaver som i hvert fall ikke står i stillingsbeskrivelsen, sier Kaspersen. 

Lokale kunstnere har donert bilder som pynter opp lokalene. 

 

Tilskudd fra Husbanken 
Husbanken har gitt 1,2 millioner kroner over to år i tilskudd til boligsosiale tiltak. Mid-
lene er brukt til prosjektledelse og kompetanseheving i oppstartsfasen. 

– Midlene fra Husbanken har vært helt avgjørende for at vi skulle få til dette, sier 
nestleder i Fri, Linn Wold Lyngseth. 

Therese Blomsø er fornøyd med at Husbankens midler blir brukt til å forebygge bo-
stedsløshet. 



– Husbanken jobber for at færrest mulig skal bli bostedsløse. Dette botilbudet er et 
verdifullt bidrag som vil sikre at flere som kommer fra rusbehandling eller soning får 
tilbud om bolig med oppfølging. Vi er veldig glade for å bidra til det, sier Husbankens 
regiondirektør Therese Blomsø. 

Det er et mål at tiltaket skal bli et interkommunalt tilbud i Salten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://bodonu.no/vi-maa-si-tydelig-fra-om-at-det-ikke-er-de-som-trenger-fellesskapet-mest-som-

skal-betale-festen-for-alle-oss-andre/11.11-12:16 

og 

https://www.an.no/debatt/ytring/bodo/en-bra-by-for-hvem/o/5-4-1116664 

 

Foto: Sondre Skjelvik 

– Vi må si tydelig fra om at det ikke er de som trenger fellesskapet mest 

som skal betale festen for alle oss andre 

Skrevet av EGIL ARNSBY  
11.11.2019 11:49 - OPPDATERT 11.11.2019 12:03 
   

 41 58 30 00 

 TIPS@BODO-NU.NO 



MENING: Egil Arnsby, daglig leder for Kirkens Bymisjon i 
Bodø, frykter konsekvensene av kuttforslagene til 
rådmannen. 
Torsdag la rådmannen fram det han mener bør være politikken for byen vår de neste 
fire årene. Det er dyster lesing for alle som er opptatt av utenforskap, forebygging, 
ettervern og folk som har det vanskelig. 

Det er mange områder som berøres. Jeg vil si noe om arbeidet til Kirkens 

Bymisjon, som er det jeg kjenner best. 

 

 

KONTRASTER 

Samtidig som avisene er fulle av lister over hvem som har tjent mest og har den største 

formuen, blir det ble tegnet et dystert bilde av kommunens økonomi. Her må det spares! Jeg 

er ikke økonom, og vet ikke helt hva jeg skal tro om de krisene som blir beskrevet. Men jeg 

vet en del om det å stå utenfor, føle håpløshet og ha det vanskelig. Jeg vet også noe om 

heltene våre, de som klarer å gjøre endringer i eget liv og følger drømmen mot rusfrihet.  Vi 

må si tydelig fra om at det ikke er de som trenger fellesskapet mest som skal betale festen 

for alle oss andre. 

I forslaget fra rådmannen skal alt samarbeid med og støtte til Kirkens Bymisjon ofres i 

nedskjæringens navn. Dette samarbeidet har vart i snart 30 år, og er i alle sammenhenger 

beskrevet som en suksess, ikke minst fra kommunens ledelse. Her er tiltakene vi driver i dag 

som er avhengig av støtte fra kommunen og som vi ikke vil ha penger til å videreføre: 

·       Matstasjonen, som deler ut mat til rundt 80 mennesker hver dag. Uten matstasjonen 

blir det mer fattigdom. Og 100 000 kilo god mat vil hvert år havne i søpla i stede for å bli 

spist. 

·       Ny Giv er et sted hvor unge voksne kan finne nye aktiviteter og fellesskap som 

erstatter rus. Ny giv har 20 deltakere hvert år. 

·       I Jobb gir arbeid, mening og felleskap til rundt 100 arbeidere på småjobbsentralen, 

Ren By og Englefabrikken. 

·       Helsetjenester og feltsykepleie. På oppdrag fra kommunen deler Kirkens Bymisjon ut 

rent brukerutstyr, lærer kameratredning og bruk av motgift mot overdoser. Lavterskel helse 

er også sårstell, veiledning og hjelp til å komme seg videre i helsevesenet. 

·       På Møtestedet kafe er 70 – 80 mennesker innom fra tirsdag til fredag. Her får de gratis 

eller rimelig mat, felleskap, noen å prate med og råd og hjelp i hverdagen. 

 

 

MISTER STØTTE 

Til nå har Bodø kommune støttet disse tiltakene med om lag 2,3 millioner. Tilbake får 

kommunen så mye mer, for dette er et flott og viktig spleiselag for mennesker i byen vår 

som opplever utenforskap. Tar vi med det vi får fra prosjektmidler, private og bedrifter, er 

verdien på tjeneste et sted opp mot 15 millioner. Da har jeg også regnet med den innsatsen 



de mange fantastiske frivillige gjør. Konsekvensene av budsjettforslaget vil være at det 

meste av dette arbeidet må legges ned, eller reduseres kraftig. Uten støtte fra kommunen, 

mister vi også mye av de øvrige inntektene. 

Seks lærere på fe kvm, ubrukelig heis og mangel på klasserom. 

Rådmannen foreslår også at ettervernstilbudet Fri skal legges ned. Dette koster kommunen 6 

millioner i året, men er det eneste ettervernstilbudet som finnes for folka våre når de 

kommer fra rusbehandling eller er ferdig med soning. De fortjener å lykkes! At godt 

ettervern også sparer kommunen for kjempestore utgifter, må også nevnes i disse 

budsjettider. 

Bodø kommune investerer i mye og ofte får vi høre at dette er investeringer som vil betale 

seg i framtiden. Det kan godt hende, men det må ikke være de mest utsatte som skal betale 

denne regningen! For det er ikke fasadene som gjør byen vår god, attraktiv, kul og rå. Det er 

om vi klarer å fylle den med varme og omsorg. Det er når vi bryr oss om de som sliter og 

skaper verdighet og meningsfulle hverdager for alle at vi kan være stolte av Bodø og kalle 

det en bra by. 

Nå er det opp til byens politikere å gjøre gode, respektfulle og verdige prioriteringer. Jeg 

kjenner dere som gode folk som vil det beste for folk og byen vår. Nå stoler vi på at dere tar 

vare på dem som trenger det mest! 

 

 

Egil Arnsby 

Daglig leder 

Kirkens Bymisjon Bodø 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
https://bodonu.no/raadmannen-undres-over-at-bymisjonen-velger-aa-angripe-en-av-sine-

hovedsponsorer/18.11-08:26 

og 

https://www.an.no/debatt/bodo/kommuneokonomi/a-forsvare-et-tilbud-som-koster-kommunen-

millioner-uten-at-det-benyttes-er-urimelig/o/5-4-1120438 

 

Rådmann Rolf Kåre Jensen. Foto: Preben Hunstad 

– Rådmannen undres over at bymisjonen velger å angripe en av sine 

«hovedsponsorer» 

Skrevet av INNLEGG FRA RÅDMANN ROLF KÅRE JENSEN, BODØ KOMMUNE  
17.11.2019 22:47 - OPPDATERT 18.11.2019 08:32 
   

 41 58 30 00 

 TIPS@BODO-NU.NO 



Kirkens bymisjon har i avisinnlegg brukt sterke ord om rådmannens budsjettforslag, 
som ganske riktig innebærer forslag til kutt for Kirkens bymisjon – på linje med en 
rekke andre kutt/ effektiviseringsforslag. Rådmannen har i utgangspunktet stor sans 
for Kirkens bymisjon, men undres over at bymisjonen velger å angripe en av sine 
«hovedsponsorer» på denne måten; der en i tillegg bestrides at alt bymisjonen 
anfører er korrekt. Rådmannen velger derfor å gå ut med sitt syn på dette; og har 
full tillit til bystyrets behandling av budsjettet – som dog må skje med riktige 
faktaopplysninger. 
 
Tallene som Kirkens Bymisjon bruker i sitt avisinnlegg stemmer. Disse tjenestene vil 
ikke lengre få kommunal støtte i rådmannens forslag. Samtidig understrekes at 
kommunen er samfunnets sikkerhetsnett; dvs kommunen skal ivareta de som 
trenger 

hjelp – og dette gjør kommunen bla gjennom mange tjenester. Likevel underkjenner vi 

overhode ikke de tjenester bla Kirkens bymisjon gjør for de svakeste gruppene. 

 

Rådmannen holder fast på at ettervernstilbudet Fri bør sees nærmere på. Vi betaler en 

grunnfinansiering på 6 mill. kr- og dette helt uavhengig av bruk. 

Etter hva jeg kjenner til er status i 2019 (tilsvarende tendens i 2018) at en Bodøværing har 

vært inne i ett døgn i Fri ettervern! To Bodøværinger er under kartlegging, uten at jeg vet 

status, mulig er en på vei inn. Vi kjenner ikke til at andre sengeplasser i Fri benyttes av 

andre kommuner. 

Oppsummert betyr dette at vi betaler et svært høyt beløp for et tilbud vi ikke benytter oss 

av. Tildelingskontoret er tydelig på at vi ikke kandidater pr nå som bør inn. Her bør vi kutte 

støtten, og bymisjonen bør evt. heller selge disse ledige sengene til andre kommuner. Det er 

åpenbart bygd et for stort tilbud på ettervern som bymisjonen nå sliter med å fylle.  

For øvrig kan ettevernsbegrepet diskuteres, og kommunen mener at «oppfølging» er et mer 

dekkende begrep. Bodø kommune og NAV tilbyr rekke ulike sosiale tjenester og 

oppfølgingstjenester. Kommunens tjenester inkluderer hjelp til å skaffe behandlingstilbud, 

praktisk og personlig oppføling, hjelp til bolig gjennom bl.a. Housing First og andre botilbud, 

jobbstøtte og andre arbeidsrettede tiltak – for å nevne noe. 

Bodø kommune finansierer ca 130 årsverk som yter direkte tjenester til mennesker som sliter 

med rus og psykiske plager – ideelle organisasjoner bidrar med ca 36 av disse årsverkene. 

Ca. 1/3 av oppfølgingstjenesten sine bruker mottar sine tjenester pga. rusproblematikk. 

At Kirkens bymisjon representere det eneste tilbudet for personer som har vært til 

behandling, stemmer derfor rett og slett ikke. 

Bodø kommune snur nå hver stein for å få kommunens økonomi i riktig retning. At vi i den 

forbindelse etterspør om de pengene vi bevilger til frivillig sektor; KF, IKS oa «eksterne» 

brukes riktig er helt naturlig. Selvsagt må disse; på lik linje med kommunens egne tjenester, 

finne seg i å bli sett på med samme kritiske øyne. Bymisjonen burde se dette, og heller 

tilpasse tjenestene etter behovet i dialog med kommunen. Å forsvare et tilbud som koster 

kommunen mange millioner uten at det benyttes er etter rådmannens syn svært urimelig. 

  



Mvh 

Rolf Kåre Jensen 

Rådmann 

Bodø kommune 
   

 
 

https://www.an.no/eiendommen-i-bodo-sentrum-kan-bli-solgt-av-
kommunen/s/5-4-1210784 

 
Eiendommen i Bodø sentrum kan bli 
solgt av kommunen 
 

 

Beboerne flyttet ut av Natthjemmet etter røykutvikling i fjor. De fikk midlertidig plass 
på Vågønes. Foto: Truls Naas 

 Av Trude Landstad 

Publisert:28. mai 2020, kl. 06:03 

Det politiske flertallet i Bodø foreslår å legge ned ettervernstilbudet Fri i Junkerveien, 
flytte Natthjemmet dit og eventuelt selge Kongens gate 16. 

DEL 

•  
•  



Bakgrunnen er både behovet for lokaler for Natthjemmet, at 
ettervernstilbudet Fri ikke har fylt opp plassene og at kommunen vil spare 
penger. 

Forslaget fra Sp, Ap, SV og KrF ble lagt fram i velferdsutvalgets møte 
onsdag. 

I fjor måtte Natthjemmet i Kongens gate 16 stenge dørene etter 
røykutvikling på en av hyblene. Beboere ble midlertidig flyttet til Vågønes. 
Kommunens utbyggings- og eiendomsavdeling og Frelsesarmeen – som 
driver Natthjemmet etter avtale kommunen – sa i oktober i fjor at de ville 
oppgradere Kongens gate 16 for en kostnad på mellom tre og fem millioner 
kroner. 

 

 

Forslagsstillerne vil vurdere å selge Kongens gate 16, der Natthjemmet har 
holdt til. 

 

 



 

LES OGSÅ 

Evakuert i hui og hast: – Hvor skal vi bo i natt? 

 

Slutt på Fri 

Men nå ser altså flertallspartiene muligheten for en annen løsning. De 
foreslår at rådmannen går i dialog med Frelsesarmeen om å flytte 
Natthjemmet til Junkerveien 49. Der har kommunen i dag en avtale med 
Kirkens Bymisjon om å drive det rusfrie rehabiliteringstilbudet Fri. Den 
avtalen sies opp fra årsskiftet, mener forslagsstillerne. Dette er i tråd med 
rådmannens tilråding. 

Selge Kongens gate 16 

I stedet ønsker partiene at rådmannen går i dialog med ideelle 
organisasjoner om å etablere et ambulerende team som skal gi et 
lavterskeltilbud rettet mot rus og psykiatri, til en pris på inntil 2 millioner 
kroner. De vil også vurdere å selge Kongens gate 16. 

– Besparelser 



 

Anne Mari Haugen (Ap) mener at FRI ikke treffer målgruppa godt nok. 
Foto: Bodø kommune 

– Dette er en todelt sak. De som flytter inn Junkerveien 49, flytter fort ut 
igjen. Samtidig er det selvsagt besparelser knyttet til forslaget, sier 
gruppeleder Anne Mari Haugen i Ap. 

Fri har ikke fylt opp plassene etter at de startet driften i september i fjor. 
Men de rakk bare en kort tids drift før koronarestriksjonene. 

– Har de hatt tid nok til å vise om de treffer målgruppa? 

– Ja, vi tenker det. Ikke minst siden så mange flytter ut igjen ganske snart. 
Vi vil ha noe som treffer målgruppa, sier Anne Mari Haugen. 

– Altfor kort tid 

Synne Bjørbæk i Rødt er uenig. Hun har lenge jobbet for bedre etterverns- 
og rehabiliteringstilbud for rusmisbrukere. 



 

Synne Bjørbæk (Rødt) er helt i mot å si opp driftsavtalen bymisjonen for 
tilbudet FRI. 

– Fri rakk å drive i tre og en halv måned før koronakrisa. Det er altfor kort 
tid. Dette viser at det nok en gang er de svakeste som får det tøffest. Folk 
som kommer fra rusbehandling, skal altså få tilbud om akuttplassering på 
Natthjemmet eller på et hotell. Man risikerer at en dyr behandlingsplass er 
bortkastede penger, sier Bjørbæk. 

Venstre Rødt og Høyre foreslår å videreføre driftsavtalen med Kirkens 
Bymisjon. 

Kort tid 

Fri er et tilbud til personer som ønsker og har behov for et rusfritt 
rehabiliteringstilbud etter tverrfaglig spesialisert behandling, eller ved 
løslatelse fra soning i kriminalomsorgen. 

I sin sak til velferdsutvalget onsdag skriver rådmannen at 
erfaringsgrunnlaget for å gjennomføre en evaluering er noe begrenset. I 
tillegg har tiltakets innhold, og inntaksarbeidet vært påvirket av pågående 
korona-pandemi de siste par månedene. 

Ressursbruken 

– Det er ikke grunnlag i denne saken for å vurdere eventuelle effekter for 
brukere, og for kommunens øvrige tjenestetilbud, skriver han. Men 
konkluderer med at ressursbruken ikke står i forhold til det relativt 
avgrensede antall personer som vil nyttiggjøre seg det aktuelle 
institusjonsoppholdet. 



Dagens driftsavtale har en kostnadsramme på 6 millioner kroner pr. år og 
omfatter kjøp av inntil seks plasser. Pr. 10. mai var fire av disse plassene i 
bruk. 

Andre behov 

– Både Fri og tildelingskontoret erfarer at det blant kandidater som har vært 
vurdert for inntak, og som har fått plass, kan se ut til at flere har behov for 
andre typer tilbud enn det Fri er ment å gi. Bl.a. omfatter dette behov knyttet 
til psykiske lidelser, med samtidig rusproblematikk. Flere har mer langvarige 
behov for omfattende tjenester i bolig, enn det et tidsavgrenset 
ettervernstilbud ved FRI er ment å gi. Enkelte ønsker kun en rusfri 
bosituasjon, uten det oppfølgingstilbudet som tilbys. 

Han legger til at det har tatt tid å gjøre tilbudet ved ri kjent og at 
koronapandemien også kan ha påvirket tilgangen til nye søkere. 

Det har vært vanskelig å få solgt plasser til andre kommuner. De har ikke 
sett seg økonomisk i stand til det. Prisen pr. plass er én million kroner, og 
det tilsvarer omtrent gjennomsnittlig kostnad pr. plass i kommunale botilbud 
med døgnbemanning. 

Ettervern i egen bolig 

– Basert på et noe spinkelt erfaringsgrunnlag, har det etter rådmannens syn 
ikke vært særlig høyt press på de plassene som kommunen disponerer. Det 
framgår også at en har ikke helt klart å treffe målgruppa for tiltaket, dog 
bemerkes at driftsperioden er kort. Det er mulig at etterspørsel kan øke, 
også fra andre kommuner, dersom tiltaket videreføres over noe lengre tid. 
Rådmannen vurderer likevel at det ikke er grunnlag for å anbefale at Bodø 
kommune bør lyse ut nytt anbud for døgnbasert institusjonstilbud, eller 
drifte slikt tilbud i egen regi. Faglig sett vil det være gode grunner for at 
rehabilitering og ettervern skjer med basis i egen, egnet bolig, og med 
individuell oppfølging tilpasset den enkelte, mener rådmannen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



https://bodonu.no/fri-ble-reddet-for-jul-naa-er-det-nok-engang-i-fare-for-aa-miste-sotten/27.05-
09:02 
 

 

May Hege Kaspersen og Chris Slettvold fortalte før jul om hvorfor tilbudet burde vernes. Nå står det på ny i fare for å 

miste støtten. Foto: Sondre Skjelvik 

Fri ble «reddet» før jul. 
Nå er de nok engang i 
fare for å miste støtten 
Skrevet av SONDRE SKJELVIK  
26.05.2020 22:00 - OPPDATERT 27.05.2020 09:25 
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Fri tilbyr rehabilitering for de som har behov for ettervern 
etter rusbehandling eller soning. Nå vil rådmannen kutte 
støtten. 
Da rådmannen la frem sitt budsjettforslag før jul i fjor ble det skrevet om at Kirkens 
Bymisjons nye tilbud Fri ble foreslått avviklet.  

– Gi oss en sjanse. Gi oss et år så vi kan prøve ut prosjektet. Ikke stopp det før det er i 

gang, fortalte daglige leder May Hege Kaspersen i den forbindelse.  

Dette ble senere gjort om i politikernes endelige budsjett.  

Nå, kun måneder senere, foreslår rådmannen på ny å kutte støtten:  

  

1. Avtale mellom Stiftelsen Kirkens bymisjon og Bodø kommune om drift av rusfritt 

rehabiliteringstilbud for perioden 1.7.2019 - 31.12.2020 avsluttes ved utløp av 

avtaleperioden. Det lyses ikke ut anbud for drift av tilsvarende institusjonstilbud fra 

1.1.2021. 

2. En andel av fristilte driftsmidler omdisponeres til annet rusarbeid i Bodø kommune. 

Omdisponering av fristilte midler legges fram i forbindelse med behandling av budsjett og 

økonomiplan 2021 – 2025. 

  

FINNE GODE LØSNINGER 

I morgen skal saken opp til politisk diskusjon i velferdsutvalget, og i sakspapirene kommer 

det frem at rådmannen mener tilbudet ikke burde finansieres videre.  

Blant annet vises det til at det er vanskelig å fylle opp plassene og selge plasser til andre 

kommuner. En trang kommuneøkonomi må spare - og Fri står nå i fare for å bli kuttet.  

Linn Wold Lyngseth er nestleder i Fri og forteller hvordan de stiller seg til 

situasjonen.  

– Vårt fokus fremover er å ha god kommunikasjon både med politkerne og fagfolk. Dette 

skal behandles i bystyret 11. juni og frem til da vil vi gjøre så godt vi kan for å finne gode 

løsninger.  

– Hva tenker dere om at rådmannen foreslår å kutte all støtte?  

– Vi må fokusere på å ha god dialog med politkerne slik at vi kan finne gode løsninger. Dette 

er selvfølgelig ikke en ønsket situasjon og vi har vært etablert i kun kort tid. Slik vi ser det er 

Fri et tilbud som blir verdsatt høyt av både brukere og samarbeidspartnere.  

  

TRENGER MER TID 

Før jul ble det argumentert med at tilbudet ikke benyttes. Da ble det kontret med at de aldri 

har fått sjansen.  

Den samme argumentasjonen brukes nå.  



– Rådmannen skriver at det er vanskelig å selge plasser til andre kommuner. Er 

det vanskelig å fylle opp plassene?  

– Vi har ikke vært lenge nok i drift til å kunne konkludere med det. Rådmannen sier også at 

det er vanskelig å evaluere så tidlig som nå. Fri er et langsiktig arbeid som krever 

forutsigbarhet og godt arbeid over lang tid. Det savner vi slik situasjonen er i dag.  

– Hva håper dere skjer fremover?  

– Vi tenker at god dialog og samarbeid er viktig. Finne løsninger sammen. Vi ser at både 

Bodø kommune og Kirkens Bymisjon er i en krevende situasjon rent økonomisk, og den blir 

helt klart ikke bedre av pandemien. 

– Nå skal vi arbeide for å finne gode løsninger, avslutter hun.  

 

 

https://www.an.no/bjorn-slapp-ut-av-fengsel-etter-atte-ar-jeg-hadde-vart-raskt-tilbake-i-miljoet-
uten-fri/s/5-4-1213339 
 

Bjørn slapp ut av fengsel etter åtte år: – 
Jeg hadde vært raskt tilbake i miljøet 
uten Fri 

 

 



Bjørn Rosander er sikker på at han skal klare å leve et lovlydig og rusfritt liv, men tror 
ikke han hadde klart det hvis han ikke hadde fått komme til etttervernstilbudet Fri da 
han var ferdig å sone. Foto: Tom Melby 

 Av Trude Landstad 

Publisert:04. juni 2020, kl. 07:47 

Da Bjørn Rosander (54) havnet i fengsel for narkotikahandel, begynte det å sige inn 
hvilket liv han hadde levd og hvilket liv han ønsket å leve. 

DEL 
•  
•  

11. desember i fjor hadde han sonet ferdig en narkotikadom på åtte år. Han 
var motivert til å endre livet sitt. 

– Omtrent halvveis inn i dommen fikk jeg en erkjennelse av hvordan livet 
hadde vært. Det hadde dreid seg om narkotika. Da jeg var 16 år flyttet jeg 
hjemmefra i Kristiansand. Det var ikke holdbart der. Jeg flyttet inn i lokalene 
til en motorsykkelklubb, men det var ikke et særlig bra sted for meg. Jeg 
begynte med småkriminalitet, og så ballet det på seg, forteller Bjørn 
Rosander. 

Vi møter ham på ettervernstilbudet Fri i Junkerveien i Bodø. Det er dette 
tilbudet han vil fortelle om. 

Rosander kom til Bodø i 2006, dels fordi bekjentskaper i narkotikahandelen 
trengte ham der og dels fordi han hadde truffet en kvinne som var fra Bodø. 
Helt fram til 2011 hadde han kjøpt og solgt stoff uten å bli tatt. 

– Det er noen ting det er litt farlig å bli flink til. 



 

Bjørn Rosander forteller om inkluderende ansatte som brenner for jobben 
sin og har gitt ham det puffet han har trengt. To av dem er a aktivitetsleder 
Cato Moan og miljøterapeut Renate Sletteng. Foto: Tom Melby 

Samvittigheten 

Den gangen var det bare en kort dom. Senere ble han dømt til et langvarig 
fengselsopphold, og det ble begynnelsen på slutten på det gamle livet. 

– Jeg hadde aldri sett på meg selv som narkoman siden jeg ikke brukte 
sprøyter. Men jeg brukte amfetamin daglig, så jeg var like mye narkoman 
som andre. 

I fengselet var det slutt på rusen. 

– Og under en såpass lang dom fikk jeg god tid på meg til at samvittigheten 
våknet. Jeg tenkte på folkene jeg hadde trampet på, ikke minst familien. Og 
på dem jeg har solgt narkotika til. 

Nytt tilbud 

Rosander ville forandre livet sitt. Han ble en fri mann like før jul i fjor. 

– Men jeg var veldig bekymret for hvordan jeg skulle få det til. Jeg hadde jo 
ikke levd normalt. Hvis jeg skulle bli plassert i et miljø med mye narkotika, 
ville det ikke gå. Men så fikk jeg høre om Fri, sier han. 

Fri ble etablert i september i fjor og er kommunens etterverns- og 
rehabiliteringstilbud. Nå skal bystyret ta stilling til om det skal legges ned. 



Rådmannen anfører at det har vært lite brukt og ikke har truffet målgruppa 
godt nok. 

 

- Det som er viktig er at jeg har fått bo her, blitt kjent med meg selv og fått 
nye venner. Jeg fant ut at min interesse er friluftsliv, som jeg får fred i sjela 
og god energi av, sier Rosander. Foto: Tom Melby 

Kollektivet 

Bjørn Rosander kuttet kontakten med så å si alle de gamle vennene sine da 
han kom ut av fengselet. De sto klare og ville ham tilbake. 

– Jeg sa klart fra om hvordan jeg ville ha det framover. Jeg var motivert. 
Men jeg tror ikke at jeg ikke hadde klart det uten Fri, sier han. 

– Hvorfor ikke? 

– Jeg vet om mange som meg, som er fast bestemt på at de ikke vil tilbake 
i det kriminelle miljøet, men når du ikke har noe annet, skal det mye til at 
det holder. Enten er det narkotikaforbruket eller så er det pengemagneten 
som tar deg. Du blir dratt inn igjen med én gang. Her har jeg fått stoppe opp 
og puste. Jeg kom inn i et kollektiv med inkluderende ansatte som brenner 
for jobben sin. Jeg har fått et puff i riktig retning. I likhet med mange andre i 
fengsel hadde jeg lagt på meg veldig mye. Jeg var 50 kilo tyngre da jeg 
kom ut og hadde fått diabetes, høyt blodtrykk og artrose. Etter at jeg kom 
hit, begynte jeg å gå. De har tatt meg med på alle de små toppene rundt 
her, og i sommer skal vi på Per Karlsatind og Steigtind. Kiloene og 
livsstilssykdommene er borte, sier Rosander. 



– For kort tid 

Forslaget som ligger til bystyret sier at Fri skal drives ut året for så å legges 
ned. Hvis dette skulle bli vedtatt, får det ikke betydning for Bjørn Rosanders 
egen del. Hans opphold er uansett over til jul. 

Men han oppfordrer politikerne til å la Fri fortsette og sier at de gjerne må 
kontakte ham for å sette seg inn i hvordan Fri fungerer. 

– De sier at Fri er lite brukt. Ja, men det er altfor nytt til at det er kjent. La 
det få tid på seg. Til og med ansatte i fengslene tror at Fri er det samme 
som Junkerveien var før, med aktiv rus. Og det sies at Fri er dyrt. Ja, men 
hvor mye koster det ikke at folk går inn og ut av fengsel? Og hva er poenget 
med å bruke en masse penger på dyre behandlingsplasser hvis du havner 
utpå igjen? Eller hva med alle livsstilssykdommene jeg og andre pådrar oss 
i fengsel, hvor dyrt er ikke det? 

Tilbakefall 

Rosander sier at han har truffet veldig mange som har vært motivert til å 
endre livet sitt. 

– Men de får ikke hjelp, og da er det 90 prosent – nei, 99,9 prosent 
tilbakefall. Det er mye narkotika i byen, og det er en stor skam hvis 
politikerne ikke ser behovet for et skikkelig ettervernstilbud nå når det 
endelig er kommet på plass. 

– I forslaget til bystyret ligger at Fri skal erstattes av et ambulerende tilbud. 
Hva tenker du om det? 

– Det vil ikke fungere. Det som er viktig er at jeg har fått bo her, blitt kjent 
med meg selv og fått nye venner. Jeg fant ut at min interesse er friluftsliv, 
som jeg får fred i sjela og god energi av. Alle får hjelp til å finne sin aktivitet. 

– Tegn på en syk by 

Bjørn Rosander er sikker på at han skal klare å leve et lovlydig og rusfritt liv 
også når tida på Fri er over. Han har håp om å få et startlån slik at han kan 
kjøpe seg en bolig utenfor byen. Også der vil Fri hjelpe til. Han håper å få 
kontakt med sin familie igjen. I Kristiansand har han to barn. 

– Jeg er blitt kjent med meg selv og har funnet noe jeg liker. Jeg tenker på 
dem som kommer etter meg. Hvis bystyret vedtar disse kuttene, er det tegn 
på en syk by. Da mener jeg at de tar de svake til fordel for en fasade som 
de vil folk skal se. Det er sykt. 



• Etterverns- og rehabiliteringstilbudet Fri i Junkerveien drives av 
Kirkens bymisjon. 

• Det politiske flertallet ønsker å legge ned Fri og flytte Natthjemmet dit. 
Forslaget fra Sp, Ap, SV og KrF ble lagt fram i velferdsutvalgets møte 
28. mai. 

• De foreslår at rådmannen skal gå i dialog med ideelle organisasjoner 
om å etablere et ambulerende team som skal gi et lavterskeltilbud 
rettet mot rus og psykiatri, til en pris på inntil 2 millioner kroner. 

• Fri har ikke fylt opp plassene etter at de startet driften i september i 
fjor. 

• Dagens driftsavtale har en kostnadsramme på 6 millioner kroner pr. år 
og omfatter kjøp av inntil seks plasser. Pr. 10. mai var fire av plassene 
i bruk. 

• Saken skal behandles i bystyret 10. og 11. juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.an.no/lene-til-bystyret-min-soster-trenger-denne-
tryggheten/s/5-4-1216184 

Lene til bystyret: – Min søster trenger 
denne tryggheten 

 

Lene Pedersen ber innstendig om at Fri får bestå. Hennes søster er én av beboerne 
der, og familien ser hvor viktig tilbudet er for henne. Foto: Tom Melby 

 Av Trude Landstad 

Publisert:10. juni 2020, kl. 22:46 

– Min søster er en helt ny person, hun ruser seg ikke og har en annen kvalitet på livet 
sitt, sier Lene Pedersen. Hun ber bystyret om å la Fri få fortsette. 

DEL 

•  
•  

I bystyrets møte onsdag og torsdag skal politikerne bestemme seg for om Fri skal 
bestå. Tilbudet ble åpnet i fjor høst, men Lene Pedersen påpeker at først i desember 
var hennes søster én av de første som fikk plass i etterverns- og 
rehabiliteringstilbudet i Junkerveien i Bodø. 



 

- Når politikerne har valgt å opprette et slikt unikt tilbud som Fri er, bør de 
også la det få mulighet til å etablere seg og få livets rett, mener Lene 
Pedersen. Foto: Tom Melby 

I velferdsutvalgets siste møte foreslo Ap, SV, KrF og Sp å legge ned Fri. De viser til 
at plassene ikke er fylt opp og vil bruke pengene på en annen måte. 

Lene Pedersens søster er i 30-årene og begynte å ruse seg i 25-årsalderen. Hun vil 
selv ikke uttale seg eller bli avbildet i media, men ønsker at Lene på hennes vegne 
skal si noe om hvilken betydning Fri har. 

Tilbakefall 

– I mange år har min søster tydd til rus for å håndtere sine problemer. Hun har hatt 
oppfølging og behandling i flere omganger, men etter behandlingene har hun 
kommet tilbake til rusen. Hun har vedtak på bolig med base, men det har ikke Bodø 
kommune kunnet tilby henne. Etter at hun fikk plass på Fri, har hun fått en stabilitet i 
livet sitt, sier Lene Pedersen. 

For første gang på lenge tror hun og resten av familien i Bodø at søsteren vil klare 
seg uten rus. 

Fri tilbyr plass i ett år, og deretter oppfølging. Det trenger søsteren for å komme 
videre, tror Lene Pedersen. 

Gnist 
– Hun har et håp og en gnist i seg som vi ikke har sett på lenge. Nå har hun initiativ til 
å fylle dagene med noe meningsfullt. Hun er også begynt å søke jobber, sier Lene 
Pedersen. Det finnes flere dagtilbud i Bodø, men problemet er kvelden og natta, 
tilføyer hun. 



– Rusen er en måte å takle andre problemer på. Når de melder seg – og det kan like 
gjerne være på natta som på dagen – trenger min søster trygghet. 

Hvis bystyreflertallet vedtar å legge ned Fri, blir det først fra årsskiftet og vil trolig ikke 
innvirke på søsterens plass. Men hun er opptatt av at andre må få det tilbudet hun 
selv har nå. 

Det er kort tid siden Fri åpnet. I starten av mars kom koronaen, og samfunnet ble satt 
på vent. Det har påvirket muligheten for inntak av nye beboere til Fri. Lene Pedersen 
tenker at dette er vektige grunner for å gi tilbudet en sjanse til å vise sin 
eksistensberettigelse. 

Ukjent 

Lene Pedersen sier at ja, det kan hende at Fri skal gjøre justeringer, men at de i alle 
fall må få tid på seg. Foreløpig er ikke tilbudet godt kjent. 

– Hjelpeapparatet visste ikke om det. Min søster fant selv fram til Fri og fikk søkt seg 
plass. Hvordan kan man forvente at plassene fylles opp umiddelbart når kommunens 
egne ansatte ikke kjenner til det. Å fatte en avgjørelse om avvikling etter knappe seks 
måneder, hvorav tre til fem måneders botid for dagens beboere, er for meg helt 
uforståelig. 

I vedtaket fra velferdsutvalget sier politikerne at de vil heller vil opprette et 
ambulerende team som skal gi et lavterskeltilbud. 

– Jeg synes det er fint at de vil bevilge penger til et ambulerende team. Men det kan 
ikke erstatte den tryggheten som en døgnbemannet bolig gir, mener Lene Pedersen. 

- Spinkelt grunnlag 

Hun ber politikerne om ikke å konkludere før de har fått et solid grunnlag å basere sitt 
vedtak på og viser til at rådmannen selv sier at det er et spinkelt grunnlag å 
konkludere på. 

– Skulle de konkludere med nedlegging, forventer jeg at de kan si hvilket 
ettervernstilbud Bodø kommune kan tilby brukere som trenger tett og stabil 
oppfølging etter behandling eller fengsel. Og at de kan svare på hva det koster 
kommunen å videreføre Fri kontra det å etablere et tilsvarende tilbud, sier Lene 
Pedersen. 

Også Bjørn Rosander har oppfordret politikerne til å la Fri bestå. Han kom dit etter at 
han slapp ut av fengsel. Uten Fri hadde han vært raskt tilbake i det kriminelle miljøet, 
sa han til AN 4. juni. 

 

 

 



• Etterverns- og rehabiliteringstilbudet Fri i Junkerveien drives av Kirkens Bymisjon. 
• Det politiske flertallet ønsker å legge ned Fri og flytte Natthjemmet dit. 
• Forslaget fra Sp, Ap, SV og KrF ble lagt fram i velferdsutvalgets møte 28. mai. 
• De foreslår at rådmannen skal gå i dialog med ideelle organisasjoner om å etablere 

et ambulerende team som skal gi et lavterskeltilbud rettet mot rus og psykiatri, til en 
pris på inntil 2 millioner kroner. 

• Fri har ikke fylt opp plassene etter at de startet driften i september i fjor. 
• Dagens driftsavtale har en kostnadsramme på 6 millioner kroner pr. år og omfatter 

kjøp av inntil seks plasser. 
• Pr. 10. mai var fire av plassene i bruk. 
• Saken skal behandles i bystyrets møte 10. og 11. juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://bodonu.no/mening-kutter-politikerne-stotten-naa-vil-fri-legges-ned-for-vi-faar-vist-at-
det-duger/10.06-10:01 

•  
• Egil Arnsby sier hva han mener om at politikerne vil kutte støtten til FRI. Foto: Sondre Skjelvik 

• MENING: – Kutter 
politikerne støtten nå 
vil Fri legges ned før 
vi får vist at det 
duger! 

• Skrevet av EGIL ARNSBY  
10.06.2020 20:27 - OPPDATERT 10.06.2020 22:02 
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• Daglig leder i Kirkens Bymisjon, Egil Arnsby, skriver i 
en mening hva han mener om at politikerne vil kutte 
støtten til Fri. 

• Vi har tro på ettervern! 

• Skal vi slutte å tilby et godt helhetlig og rusfritt ettervern til de som trenger det? 

• Flertallet i bystyret vil legge ned etterverntilbudet Fri og sette av to millioner til et 

ambulerende tilbud. 

• Det er dessverre hverken fugl eller fisk.  

• I samarbeid med kommunen ble Fri etablert høsten 2019, og i desember flyttet de 

første beboerne inn. En av dem var Bjørn som hadde sonet ferdig en lang dom. Han 

sto fram med sin sterke historie i Avisa Nordland forrige uke. Bjørn sa blant annet: 

• «Jeg var motivert. Men jeg tror ikke at jeg ikke hadde klart det uten Fri. Jeg vet om 

mange som meg, som er fast bestemt på at de ikke vil tilbake i det kriminelle miljøet, 

men når du ikke har noe annet, skal det mye til at det holder. Enten er det 

narkotikaforbruket eller så er det pengemagneten som tar deg. Du blir dratt inn igjen 

med én gang. Her har jeg fått stoppe opp og puste.» 

• Det ser ut som et flertall i bystyret ikke er villige til å fortsette dette 

samarbeidet. I så fall legges Fri ned før vi får vist at det duger. 

• Vi fikk altså de første beboerne i desember, og i begynnelsen av mars stoppet som 

kjent alt opp. Det er vanskelig å akseptere at man kan konkludere med at tilbudet 

ikke treffer et behov. At fire av de seks plassene kommunen betaler for er i bruk, 

mens enda en er på vei inn, er vel egentlig kjempebra etter bare noen måneders 

drift?   

• Bjørn forklarte også dette:  

• «De sier at Fri er lite brukt. Ja, men det er altfor nytt til at det er kjent. La det få tid 

på seg. Til og med ansatte i fengslene tror at Fri er det samme som Junkerveien var 

før, med aktiv rus.» 

• Et helhetlig rusfritt tilbud til mennesker som Bjørn, kan organiseres på flere måter og 

Kirkens Bymisjon vil gjerne være med å utvikle Fri i samarbeid med kommunen.   

• Det handler om felleskap, støtte og motivasjon, aktiviteter, bolig og arbeid. 

• I den sårbare fasen er det avgjørende at det er noen som kan ta den avgjørende 

praten eller turen til Keiservarden. Akkurat her og nå. Det hjelper ikke å ha en avtale 

om et besøk i morgen. 

• Bjørn pakker det ikke inn når han avslutter: 

• «Jeg er blitt kjent med meg selv og har funnet noe jeg liker. Jeg tenker på dem som 

kommer etter meg. Hvis bystyret vedtar disse kuttene, er det tegn på en syk by. Da 

mener jeg at de tar de svake til fordel for en fasade som de vil folk skal se.» 

• Det er sykt. 

• Gode politikere i Bodø: 

• Det er som kjent ingen skam å snu! Gi oss forutsigbarhet og rammer til å fortsette å 

gi mennesker som trenger det en mulighet for en ny start i livet! Det er også god 

samfunnsøkonomi for en kommune i krise. 



 

 

 



Kommunen kutter tilbud: - At de etter 
meg ikke skal få samme mulighet, er en 
stor skam 
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Bjørn Rosander synes det er en skam at ikke flere skal få samme mulighet som han. 
Foto: Tom Melby 

 Av Pernille Tømmerås 

Publisert:26. juli 2020, kl. 09:04 

Ettervernstilbudet Fri skulle sikre tidligere rusmisbrukere og kriminelle en ny sjanse i 
samfunnet. Nå har bystyret besluttet at det ble for dyrt. 

DEL 
•  
•  



Målet var at Fri skulle spre seg i Salten. Etter nyttår er det slutt. 

– Det er fryktelig trist, vi fikk ingen reel sjanse til å føre driften over tid, sier 
avdelingsleder May Hege Kaspersen. 

Skulle bli en ny start 

I september 2019 åpnet Kirkens Bymisjon dørene til det som skulle bli en 
ny start for dem som kom ut av rusbehandling eller fengselssoning. 

De gamle lokalene til Brua i Bodø som i en årrekke har huset aktive 
rusmisbrukere ble med hjelp fra flere aktører i næringslivet i Bodø pusset 
opp. 

 

 
LES OGSÅ 

Lene til bystyret: – Min søster trenger denne tryggheten 

 
Med døgnbemanning og plass til 10 beboere ble det sagt at brukerne ville 
få hjelp til å stable seg på beina igjen. Et liv med arbeid, utdanning, bolig, 
helse, fritid og relasjoner – helt uten rus og kriminalitet. 

– Vi må først og fremst takke Bodø kommune for at de tør å satse på oss. 
Alle partiene i bystyret mente faktisk at dette måtte vi få til. Slik lød ordene 
fra avdelingsleder May Hege Kaspersen da boligen offisielt ble åpnet. 



 

May Hege Kaspersen er avdelingsleder for Fri-tilbudet i Bodø. Foto: Privat 

Nå har pipa fått en annen lyd. 

Kaspersen forteller at kommunen ved sist bystyremøte anså tilbudet som 
for dyrt. Det til tross for at kostnaden for en person inn og ut av fengsel og 
behandling er betraktelig dyrere. Hun forteller at døgnprisen ved Fri ligger 
på 2700kr per døgn. Det innebærer våken nattevakt. 

– Ja det er et dyrt tilbud, men det andre alternativet er dyrere, forteller hun 
og fortsetter: 

– Ser man på de samfunnsmessige konsekvensene av rus og fengsling er 
også det mye mer kostbart for samfunnet. 

Fri har gitt meg drahjelp 



I desember 2019 flyttet Bjørn Rosander (54) inn i Junkerveien. Etter å ha 
sonet en narkotikadom på 8 år ville han ikke tilbake til den gamle 
hverdagen. 

Før bystyret avgjorde at tilbudet skulle legges ned uttalte han at Fri fortsatt 
var for nytt og at konseptet måtte få mer tid på seg. 

Bystyret bestemte likevel at Fri legges ned på nyåret. Ved den tid sier 
Rosander han forhåpentligvis allerede er på plass i egen leilighet. Likevel 
fortviler han for dem som ikke får den samme muligheten. 

– Dette viser bare at de ikke mener alle er like viktige. Jeg har fortalt min 
historie til mange som også vil ha hjelp. Havner du i en kommunalbolig like 
etter behandling er du rett tilbake som gjenganger, sier han og fortsetter: 

– At de etter meg ikke skal få samme mulighet er en stor skam. 

– Hvorfor tror du bystyret har besluttet å avslutte tilbudet? 

– Fordi de skal ha en kulturby og alle pengene går dit. De har ikke forstått 
at dette er en framtidig gevinst, og at tilbudet faktisk kan hjelpe folk med å 
komme seg vekk fra miljøet. 

– Fri har gitt meg drahjelp, det har vært gull verdt. Du skal lære deg å krype 
før du kan gå, sier Rosander. 

 

Uten Fri tror Bjørn Rosander han raskt ville vært tilbake i det samme miljøet 
som før soningen. Foto: Tom Melby 



Trenger mer enn hva kommunen tilbyr 

Selv om tilbudet avsluttes ved nyttår finnes det ordinære tilbudet fra 
kommunen fortsatt. Kommunale leiligheter tilbys, men Kaspersen forteller 
det ikke kan måle seg med tilbudet fra Kirkens Bymisjon som nå forsvinner. 

– De har oppfølging i kommunen, men det er ikke med den samme 
intensiteten vi kunne gitt. Det er noe helt annet å gi muligheten til 
døgnbemanning enn å få besøk et par ganger i uken, det er for lite, sier hun 
og fortsetter: 

– Ofte vil de havne i en leilighet i et rusbelastet område hvor de møter på 
både gamle venner og uvenner. Vi har jobbet aktivt med å skaffe arbeid og 
fritidsaktiviteter for brukerne, de trenger mye mer enn det ordinære tilbudet 
fra kommunen. 

Hun understreker at det kommunale tilbudet kan være tilstrekkelig for noen, 
men at det finnes andre som har behov for en mer helhetlig oppfølging på 
døgnbasis. 

Det er synd 

Sveinung Haugen er rådgiver for rus og psykisk helse i Bodø kommune. 
Han sier deler av årsaken til nedleggelsen har sammenheng med helse- og 
omsorgsavdelingens budsjettsituasjon. 

– Det er selvfølgelig også økonomien det står i. Vi treffer for få med tilbudet, 
og har rett og slett ikke klart å nå tilstrekkelig antall personer til å forsvare et 
såpass kostnadskrevende døgntilbud. 

– En av brukerne og en pårørende har tidligere gått ut i media og bedt 
om at tilbudet ikke måtte avsluttes. Er det beklagelig at avgjørelsen 
går imot brukernes ønsker? 

– Vi forstår at bekymringen kan oppstå. Det er synd og vi skulle selvsagt 
ønske vi kunne bruke mer tid på dette. Samtidig mener vi at vi skal kunne gi 
brukerne et godt tilbud, også når tilbudet ved FRI opphører. 



 

Ruspolitisk rådgiver Sveinung Haugen synes det er synd at prosjektet endte 
som det gjorde, likevel tror han kommunens tilbud skal være godt nok. 
Foto: Privat 

– Både Bjørn Rosander og May Hege Kaspersen nevner sjansen ved å 
ende opp i samme vennekrets og miljø ved innflytting i omsorgsbolig. 
Hvordan skal dette unngås etter nyttår? 

– Jeg har all respekt for bekymringen. Når det er sagt legger vi oss i sæla 
for å få til gode tilbud slik at vi får garantert at ingen blir bostedsløse og uten 
oppfølging, sier han og fortsetter: 



– Omsorgsbolig er vanligvis ikke en aktuell løsning for personer som jobber 
med å holde seg rusfri. Bystyret har tidligere vedtatt en boliggaranti, og vi 
jobber for å finne boliger som de aller fleste er fornøyd med. 

Bymisjonen gir seg ikke 

Ved Kirkens Bymisjon er de allerede i gang med å se på andre muligheter, 
slik at de som er midt i prosessen får en fullverdig gjennomførelese av 
tilbudet. 

– Vi jobber på spreng for å finne muligheter for finansiering av oppfølging 
etter utflytting, sier Kaspersen og fortsetter: 

– Det er en investering man må ta. Fanger vi de opp etter fengsel eller 
behandling kan man unngå at de havner i nok en runddans med rus, 
fengsel og behandling. 
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