
  Ta Trappen- Jan Kåre Sandberg 

 

16 

Prosjektrapport, Ta 

trappen 2015-2016 
Psykiatri og rustjenesten 

Alta kommune 

 



1 
 

 

 

Innhold 
1 Innledning ................................................................................................................ 2 

2 Bakgrunn ................................................................................................................. 3 

2.1 Styringsgruppe .......................................................................................................................4 

2.2 Problembeskrivelse ...............................................................................................................4 

2.3 Målgruppe ...............................................................................................................................5 

2.4 Hovedmål................................................................................................................................5 

2.5 Mål ...........................................................................................................................................5 

3 Vår tilnærming til boligsosial oppfølging .................................................................. 5 

3.1 Housing first .......................................................................................................... 6 

3.1.1 Hvordan vi anvender «housing first» ................................................................. 6 

3.2. «Trappetrinnsmodell» ...........................................................................................................7 

3.2.1 Vår «trappetrinnsmodell» ................................................................................... 8 

4 Miljøvaktmester i praksis ....................................................................................... 10 

5 Miljøvaktmester som besparelser .......................................................................................... 11 

6 Måloppnåelse for «Ta trappen» ............................................................................. 12 

6.1 Målgruppe ............................................................................................................................. 12 

6.2 Hovedmål.............................................................................................................................. 12 

6.3 Delmål og måloppnåelse ..................................................................................................... 13 

7 Avslutning og noen tanker om veien videre ........................................................... 16 

8 Oppsummering ...................................................................................................... 19 

 

Referanser ................................................................................................................ 20 

 

 



2 
 

1 Innledning 

 

Dette er en rapport for det boligsosiale prosjektet «Ta trappen». Prosjektet hadde 

varighet på et år. I rapporten beskrives prosjektets organisering, finansiering, 

samarbeidsparter, målgruppe og målsettinger.  

«Ta trappen» vil beskrive vår tilnærming til boligsosial oppfølging, hvor vi fokuserer 

på gjennomføring av praktiske løsninger som har sin basis i «Housing first» og 

«Trappetrinnsmodellen». Vår arbeid bygger og på «Bolig for velferd» en «Nasjonal 

strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)»der regjeringen har fastsatt følgende 

nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet: «1) alle skal 

ha et godt sted og bo, hjelp fra midlertidig til varig bolig, hjelp til å skaffe en egnet 

bolig.  2) Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet, forhindre 

utkastelser, gi oppfølging og tjenester i hjemmet. 3) Den offentlige innsatsen skal 

være helhetlig og effektiv, sikre god styring og målretting av arbeidet, stimulere til 

nytenkning og sosial innovasjon, planlegge for gode bomiljø».  

Disse punktene er gjennomgående styrende for prosjektet «Ta trappen» og vi har 

oppnådd resultater helt i tråd med ovennevnte målsettinger. Rapporten viser og 

hvordan prosjektene «Ta trappen» og «Miljøvaktmesterne» er gjensidig avhengig av 

hverandre for å nå satte mål i prosjektene. 

I «Ta trappen» beskrives vår «boligtrapp» og hvilke boliger som er tenkt som en del 

av trappen. 

I rapporten viser vi hvordan metoden vår skal fungere i praksis i spennet mellom 

beboer/ pasient, «miljøvaktmester» og samarbeidsparter.  

Rapporten vil og si noe om hvordan «miljøvaktmestertjenesten» kan bidra til 

økonomiske besparelser for Alta kommune. 

I kapittel 6 gjennomgås mål og måloppnåelse i prosjektet. 

I avslutningen av «Ta trappen» beskrives nærmere en del av de erfaringer som er 

gjort i prosjektperioden og behovet for å videreføre arbeidet som 

«miljøvaktmesterne» utfører etter metoden som er utviklet i «Ta trappen». 
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2 Bakgrunn 

 

Alta kommune og Husbanken har inngått partnerskapsavtale, hvor et av målene er å 

heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid. Husbanken sine virkemidler er blant 

annet tilskuddsordninger innen boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Boligsosialt 

arbeid er ulike tjenester, tiltak m.m. for at personer med ulike problemområder kan 

bosettes.I nasjonal strategi (2014-2020): Bolig for velferd, beskrives hva boligsosialt 

arbeid er:» Boligsosialt arbeid handler om å skaffe boliger til vanskeligstilte på 

boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet». 

Alta kommune har stort press på boligmarkedet, hvor personer med ulike sosiale og 

helseproblemer ofte faller utenfor. Kommunen har i sin boligsosiale handlingsplan 

planlagt bygging av ulike boliger hvor arbeid med boliger til personer med rus og/ 

eller psykiske lidelser er et av tiltakene. 

For å forsøke å utvikle gode botilbud, ble det i 2015 søkt om boligsosialt 

kompetansetilskudd til «Ta trappen» fra Husbanken. Søknaden ble innvilget og gitt 

støtte fra Husbanken med kr. 500 000,-. Alta kommune stilte med egenandel på kr 

170 000,-. Alta kommune søkte samtidig om prosjektmidler fra Fylkesmannen i 

Finnmark for finansiere et forsøk med «miljøvaktmester». Det ble gitt tilskudd fra 

Fylkesmannen med kr 905 000,- i 2015 og kr 880 000,- for 2016. 

Prosjektet «Ta trappen» startet opp 01.09.2015 og avsluttet 31.08.2016. Hovedmålet 

har vært å bidra til bedre helse og bomiljø for personer med rus- og/eller psykiske 

lidelser. 

Prosjektet har vært forankret i Alta kommune gjennom Kommunedelplan for helse og 

sosial, Plan for psykiatri- og rustjenestene, og Boligsosial handlingsplan. 

Administrativ forankring har vært hos kommunalleder John Helland, som og har 

deltatt i styringsgruppen. Leder for Hovedutvalget for helse og omsorgssaker i Alta 

kommune har vært invitert inn i informasjonsmøter omkring prosjektets arbeid.  

 

Tiltaket har utgangspunkt i Psykiatri og rustjenesten sin kartlegging og kjennskap til 

pasientgruppen, og Nav sine erfaringer med brukere bosatt i kommunale boliger, 
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samt utfordringer som andre tjenester både i kommunen og spesialisthelsetjenestene 

signaliserer. 

 

I prosjektet har vi valgt å ha et beboerperspektiv. Vi har erfart at boligsosiale 

problemer er grenseoverskridende mellom kategoriene pasient, bruker, klient, 

leietaker m.fl. og det har derfor vært nødvendig for oss å finne et begrep som kan 

innbefatte alle ovennevnte «kategorier». Dette perspektivet har etter vår vurdering 

økt bredden på tilfanget av personer vi jobber med og øker etter vår oppfatning 

relevansen til prosjektet. 

 

2.1 Styringsgruppe 

Det ble opprettet en styringsgruppe for prosjektet, som har bestått av: 

Kommunalleder John Helland, Virksomhetsleder Siri Isaksen, Avdelingsleder 

Psykiatri og rustjenesten Turid Pedersen, Leder for Stiftelsen utleieboliger Kjell 

Iver Suhr, Leder Nav Alta Randi Østgaard og prosjektleder Jan Kåre Sandberg. 

 

2.2 Problembeskrivelse 

Alta kommune gir vedtak om praktisk bistand etter Helse og omsorgsloven, hvor 

hensikten kan være kartlegging og oppfølging i bolig (adl-ferdigheter). Erfaring viser 

at når pasient har blitt tildelt og flyttet inn i bolig, slipper ikke ansatte inn for  

iverksettelse av gitte vedtak. I henhold til husleieloven og leiekontrakter er leiebolig 

eget hjem som leietaker disponerer. Hjelpeapparatet har derfor ingen tilgang til 

boligene så lenge beboer ikke ønsker det. Dette medfører ofte at manglende 

bokompetanse følger med fra bolig til bolig, og gjentakende ødeleggelser påfølger.  

 Manglende renhold og ivaretakelse av bolig fører til store utbedringskostnader 

 Manglende bokompetanse hos enkelte beboere fører til konflikt med naboer 

 Beboer tar ikke i mot hjelp i bolig og nekter hjelpepersonell tilgang 

 Den enkelte instans har hver for seg for liten kjennskap til hva andre gjør -

manglende samarbeidsrutiner mellom instanser i tjenesteapparatet 

 Tjenesteapparatet oppleves som kontrollører, ikke som hjelpere. Dette kan 

skape uheldige situasjoner 

 Ofte husleierestanser - fører til varsel om oppsigelse 
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2.3 Målgruppe 

Målgruppe for prosjektet er: Personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske 

lidelser, som bor i kommunale boliger, og kommunalt disponerte boliger.  

 

2.4 Hovedmål 

Hovedmål for prosjektet har vært som følger: «Gjennom økt bokompetanse hos 

beboere med rus- og/ eller psykiske lidelser, bidra til bedre helse og bomiljø». 

2.5 Mål 

Videre har det vært definert prosjekt mål: 

 Ansettelse av prosjektmedarbeider 

 Øke bokompetansen hos målgruppen (fokus på orden, renhold, vedlikehold 

m.m) 

 Unngå utkastelser fra bolig pga ødeleggelser 

 Reduksjon av utgifter til dekning av skade i bolig og midlertidige boløsninger 

 Etablere samhandlingsavtaler og arenaer mellom tjenesteapparatet og 

tjenestenivåer 

 Utvikle metodikk i det boligsosiale arbeidet i kommunen 

 Se dette tiltaket sammen med prosjektet «miljøvaktmester»  

 Vurdere mulighet for sidekontrakter/ vilkår for leie av kommunale boliger 

 

3 Vår tilnærming til boligsosial oppfølging  

 

Prosjektene «Ta trappen» og «Miljøvaktmester» har hovedsakelig hatt og har fokus 

på gjennomføring av praktiske løsninger i det boligsosiale arbeidet i Alta kommune. 

I prosjektet har stikkord for jobben vår vært: Praktisk tilnærming, samarbeid innad og 

utad, være lydhør, stille raskt opp for de som melder behov og være 

løsningsfokusert. 

Prosjektene «Ta trappen» og «Miljøvaktmester» går hånd i hånd og har vært 

gjensidig avhengig av hverandre. Denne rapporten bygger på det 
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forvaltningsmessige og teoretiske som «Ta trappen» representerer og det praktiske 

arbeidet som er blitt utført gjennom «miljøvaktmesterne». Arbeidsmetoden som de to 

prosjektene har utviklet, og som beskrives i rapporten, vil være styrende for det 

videre boligsosiale arbeidet som «miljøvaktmesterne» kommer til å utføre i tiden 

fremover. 

«Ta trappen» bygger på to metoder i boligsosialt arbeid: Housing first og 

trappetrinnsmodellen. Vi legger mest vekt på Housing first med tanke på å sikre alle 

bolig og at alle kan bo. Trappetrinnsmodellen bruker vi for å synliggjøre beboeres  

bygging av boligkarriere mot egen leid eller eid bolig. 

 

3.1 Housing first 
Housing first metoden bygger på at alle kan bo om det blir gitt individuelt tilpassete 

tjenester i bolig som eks hjelp til dagliglivets gjøremål, behandling og rehabilitering. 

Det er viktig at det samlede tjenestetilbudet er helhetlig og rettet mot den enkeltes 

behov. Sentralt i metoden står relasjonsbygging og brukermedvirkning (Husbanken: 

«Housing First. Introduksjon om hovedprinsippene for Housing first», utarbeidet av 

Husbanken (2013).  

 

3.1.1 Hvordan vi anvender «housing first» 
I «Ta trappen»  er det miljøvaktmesterne som i stor grad har drevet oppsøkende 

virksomhet, og med beboernes samtykke satt i gang arbeidet i forhold til adl- trening 

og annen type hjelp. Prosjektet har fokusert på å jobbe for et frivillig samarbeid 

mellom miljøvaktmester og beboer. Brukerstyringen viser seg å være helt avgjørende 

for å oppnå positive resultater for beboer.  

 

Gjennom vår forståelse av Housing first metoden har miljøvaktmesterne bistått 

beboerne og ulike boligutleiere, innenfor et stort spekter av ulike boligsosiale 

problemstillinger. Blant annet med enkle reparasjoner, montering av møbler, tett 

vask, reparasjon av dørlåser, veiledning i forhold til søppelsortering og oppgaver i 

forhold til felles areal ute og inne. 
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Videre har det i vår definisjon vært viktig for prosjektet å bidra til et godt forhold 

mellom leietakere og utleiere.  Miljøvaktmesterne har derfor, i tilfeller der det har vært 

ønsket, vært til stede og bistått ved kontraktskriving og inn/ utflytting fra boliger.  

Housing first metoden sitt fokus på relasjonsbygging, har blitt svært viktig for 

prosjektet å ivareta. Vår erfaring er at gode relasjoner gir muligheter å komme inn på 

beboernes arenaer og bidra til brukermedvirkningen i det boligsosiale arbeidet. 

Gjennom denne kontakten avdekkes ofte andre hjelpebehov hos beboerne, som 

miljøvaktmester i samråd med beboer videreformidle til rett hjelpeinstans. 

Miljøvaktmesterne er i stor grad avhengig av å lykkes med å samhandle med andre 

instanser i slike tilfeller.  

Gjennom relasjonsbygging kan det skapes en «vinn- vinn» situasjon for alle parter. 

Prosjektet i flere tilfeller sett at gode relasjoner mellom de involverte parter, har 

medført store forbedringer i beboere sin livssituasjon. Når beboers egne ønsker 

målbæres inn i et  samarbeid mellom partene, er det enklere å oppnå resultater som 

alle kan være fornøyde med.  

Vi har i prosjektet satt «Housing first» som en overbyggende metodikk, der alle har 

rett til bolig, og hvor tjenester skal følge beboer og ikke boligen. Gjennom å benytte 

leiekontrakter, avtaler og vedtak om tjenester i bolig, bidra til å øke beboers 

bokompetanse, og sikre gode overganger mellom boliger i vår «trappetrinnsmodell». 

3.2. «Trappetrinnsmodell»  

Vi vil i prosjekt «Ta trappen» understreke at vår metode ikke er en absolutt 

«Trappetrinnsmodell». Som beskrevet under: 

Trappetrinnsmodellen forutsetter at bostedsløse skal bevege seg oppover i en 

boligtrapp. «I trappetrinnsmodellen er kvart trappesteg eit ledd i en progresjon mot 

eigen bustad som er juridisk regulert, slik at ein kan gå inn med sanksjonar. Trappa 

kan til dømes ta til med utflytting frå hospits eller anna lågterskel tilbod. Den vidare 

progresjonen går gjennom ulike trenings- og overgangsbustader. (….) Utkasting kan 

som regel skje på dagen. Dersom bustadslause bryt ein regel eller avtale, eller 

skaper vanskar, må vedkommende ned eit eller flere steg i trappa og begynne på 

nytt.» (st.mld.nr.50 (1998-99):259).  
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3.2.1 Vår «trappetrinnsmodell»  
«Ta trappen» bidrar ikke til utkastelser på dagen, slik som beskrevet i modellen over, 

eller tvinger personer inn i et system de ikke ønsker å benytte. I alle boligene som vi 

sier er en del av vår «boligtrapp» har det bodd personer i ulik tidslengde, fra noen 

måneder til flere år. Hvordan den enkelte beboer vurderer sin bolig og bomiljø 

kvalitativt, er individuelt. Vårt fokus er at alle har rett til å bo i en sikker og god bolig, i 

et bomiljø som oppleves trygt på vurderingstidspunktet. Når beboere føler at de har 

tilegnet seg nok bokompetanse og ønsker endringer i livet sitt, skal vi bidra til å hjelpe 

beboerne til å gjennomføre de endringer som de ønsker.    

 

BOLIGTRAPPEN 

              

 
Egen leid eller eid bolig/ langtidsplass 

institusjon 

 Hammarigjordet 

 
Harebakken (evt. andre sammenlignbare kommunale 

boliger) 

 Dalebakken 2 ( 4 større leiligheter 

  Dalebakken 1 (de 8 minste leilighetene) 

Akutt bolig, camping hytte m.v 

 

 

                                                                   Redusert helse/funksjonsnivå 

Vår boligtrapp kan være slik: Fra campingplass eller andre midlertidige boliger, til 

små kommunale leiligheter med tilsyn, til annen mer frittstående leiebolig og videre til 

egen leid eller eid bolig på privat marked. 

 

Ved tildeling av kommunal bolig/ leilighet kan det være særlige vilkår til tjenester 

knyttet til boligen. Når beboer skifter bolig, vil tjenestene endre seg i takt med 

beboers behov for tjenester. 

 

 Frivillige/pårørende/samh

andling 
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Etter bostedsløses opphold på camping, er Dalebakken forutsatt å være første trinn i 

vår modell. Når Dalebakken er utbygd med åtte nye boliger våren 2017, vurderes det 

at boområdet kan være trinn 1 og 2 i vår modell.  

 

Første og andre trinnet i trappen skal legge grunnlaget for en videre boligkarriere 

over i annen kommunal bolig, og bidra til bokompetanse og generelle adl ferdigheter i 

forhold til renhold, matlaging, mindre reparasjoner og hvordan ivareta godt naboskap. 

 

Harebakken er tenkt som trinn 3, men dersom beboere har stabilisert sin livssituasjon 

i Dalebakken i en grad som tilsier det, bør det jobbes for andre kommunale botilbud.  

 

Hammarijordet er tenkt som 4. trinnet i modellen. Boligene er tiltenkt de som har 

tilegnet seg bokompetanse som beskrevet ovenfor og som vurderes å kunne ivareta 

seg selv, boligen og bomiljøet over tid. Her er fokuset fra hjelpeapparatet pasient/ 

beboers sin helse og rehabilitering. Botiden i Hammarijordet vil avhenge av 

pasienten/ beboers progresjon i egen rehabilitering samt hvordan boligen og 

bomiljøet ivaretas av pasient/ beboer.  

 

Det siste trinnet i modellen er at beboer/ pasient flytter over i egen leid eller eid bolig i 

det private markedet.  

 

Boligtrappen tar høyde for at bevegelsen til den enkelte beboer oppover i trappen vil 

være individuell. Det samme vil en nedadgående bevegelse i trappen være. 

Trappetrinnene er et utgangspunkt for å tenke botrening og boligkarriere, trappen er 

en skisse som ikke behøver å følges av beboerne. Dersom en beboer tilfriskner raskt 

kan det tenkes at denne hopper over flere trinn i boligtrappen, mot en egen eid eller 

leid bolig. Dersom det motsatte er tilfelle, kan en person som kommer i en krise i 

verste fall om ikke tiltak blir satt inn eller personen ikke ønsker tiltaket, raskt bevege 

seg nedover trappen, eventuelt helt ned til trinnet med akutte boliger.  
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4 Miljøvaktmester i praksis 

 

Miljøvaktmesterne i Alta kommune er de som per tid utøver det boligsosiale arbeidet 

ut i fra et beboer perspektiv. Vi har satt opp punkter som vaktmesterne skal jobbe ut i 

fra. Denne praksisen vil være overførbar til for eksempel ROP-teamet og andre som 

jobber i feltet. 

Miljøvaktmesterne skal ha oversikt over de forskjellige bomiljøene i kommunale 

boliger og i boliger som blir leid ut til målgruppen.  Miljøvaktmesterne må 

opprettholde god dialog og jobbe for en felles problemforståelse med andre relevante 

samarbeidspartnere, både offentlige og private.  

Miljøvaktmesterne må samarbeide med den enkelte beboer som har opphold på 

camping/akutt bolig, for å skaffe et annet boalternativ. Andre med bosted i 

kommunale boliger skal få råd og veiledning for eventuelt komme over i privat 

boligmarked. Grad av oppfølging/ assistanse som beboer skal motta, må vurderes og 

tilpasses individuelt. 

Miljøvaktmesterne skal med utgangspunkt i Housing first modellen, bidra til å øke 

beboernes mestring og trivsel i egen bolig. Videre vil miljøvaktmester bidra til å øke 

tryggheten og tilhørigheten i bo og nærmiljø, samt jobbet for å redusere 

nabokonflikter, utkastelse, og påfølgende bostedsløshet. 

Miljøvaktmesterne skal gi veiledning i praktisk bo-trening som vask, stell, hygiene og 

innkjøp. Videre vil det bli gitt veiledning i ernæring og matlaging, sosial trening, 

nabokonflikter, evt. andre boforhold. 

Varigheten av oppdragene vil være individuelle, noen situasjoner kan løses raskt når 

de oppstår. Andre oppdrag har kanskje et månedsperspektiv, andre igjen kan ha 

lengre enn det igjen. Evalueringsprosessen i hvert enkelt oppdrag bør skje 

kontinuerlig (ved miljøvaktmestertjenesten, samt at det evalueres regelmessig med 

beboer) mellom miljøvaktmester og beboer.  
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5 Miljøvaktmester som besparelser 

 

Erfaring fra prosjektet viser at miljøvaktmesterne sin innsats innenfor 

problemområdet, medfører reduserte kostnader for Alta kommune og Stiftelsen 

Utleieboliger. Denne ønskete tilleggseffekten må ivaretas i miljøvaktmestertjenestens 

videre arbeid. 

Vi har i prosjektet ikke eksakte tall på besparelser som prosjektet har bidratt til. En 

vet at kostanden for en akutt bolig ligger på anslagsvis kr 25.000,- pr måned. 

Prosjektet hadde i startfasen stort fokus på å få beboere ut fra camping/akutt bolig og 

over i ordinære boliger. Det var omtrent 17 personer med opphold på camping i 

oktober 2015, i løpet av de første månedene jobbet vi dette antallet ned til en 4-5 

personer. Etter store variasjoner i antall beboere på camping i prosjektperioden, bor 

det ved utløp av prosjektperioden for «Ta trappen» omtrent 5-6 personer på camping.  

Når det gjelder besparelser for Stiftelsen Utleieboliger, vil det være vanskelig å anslå 

eksakt besparelse, men miljøvaktmesterne har vært med å avdekke påbegynt 

skadeverk og forsøpling. Avdekkingen har medført rask håndtering av problemene og 

stans av ytterligere skader på boliger. Prosjektet vurderer at noen kostnader er 

redusert, med at miljøvaktmester har bidratt til å flytte beboere i mer egnede boliger, 

samt økt oppfølging av beboere i boligene.  

Ved å anvende vår tilnærming til boligsosialt arbeid, har miljøvaktmesterne kommet i 

posisjon til beboere med behov for ADL-trening. I mange tilfeller er det behov for 

opprydding og bort kjøring av store mengder søppel fra boliger.  Ordinært ville 

beboer vært avhengig av å leie hjelp til frakt og mottak av søppelet. For personer i 

vanskelige livssituasjoner, kreves det ofte at det innvilges økonomisk sosialhjelp for å 

løse problemet. Ved at miljøvaktmesterne bidrar sammen med beboere til opprydding 

og levering av søppel på miljøstasjonen, reduseres kostnaden betydelig. «Ta 

trappen» anslår at en tur til miljøstasjonen koster omtrent kr 400,- pr tur, når 
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miljøvaktmesterne bidrar. Dersom en privat aktør tar jobben, anslår prosjektet at 

kostnaden vil være på omtrent kr 2500,- pr tur, i tillegg kommer eventuelle utgifter til 

opprydding. Miljøvaktmesterne har i prosjektperioden til «Ta trappen», vært omlag 

20-25 turer med søppel til miljøstasjonen. En har i tillegg redusert kostnadene til 

søppelkjøring, med det er samlet opp søppel fra flere boliger i et lass. 

 

6 Måloppnåelse for «Ta trappen» 

 

6.1 Målgruppe 

Målgruppe for prosjektet er: Personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske 

lidelser, som bor i kommunale boliger, og kommunalt disponerte boliger.  

Prosjektet har tatt utgangspunkt i pasientlisten ved Psykiatri og rustjenesten samt at 

vi relativt tidlig i prosjektet valgte å ha et beboerperspektiv for å nå personer i 

målgruppen som ikke er registrerte eller aktive pasienter. Målgruppen vurderes å 

være de dårligst fungerende i boligmarkedet i Alta.  

 

6.2 Hovedmål 

Hovedmål for prosjektet har vært som følger: «Gjennom økt bokompetanse hos 

beboere med rus-og/ eller psykiske lidelser, bidra til bedre helse og bomiljø». 

Vi har gjennom prosjektperioden for «Ta trappen» erfart at beboere får raskere hjelp 

til sine problemer gjennom det oppsøkende og koordinerende arbeidet som 

miljøvaktmesterne utøver. Vi vurderer at denne virksomheten gjør at andre tjenester 

kommer i posisjon i forhold til oppfølging av pasient/ beboer.  

Brukermedvirkning er ivaretatt gjennom alltid å involvere beboer selv, i alle forhold 

som berører personen. Relasjonsbyggingen og gjentagende innsats i boligene til 

målgruppen, gir endring i den enkeltes bosituasjon, og det fører og til raskere helse 

og økonomisk hjelp fra andre instanser.  

Alle personene det har vært kontakt med i prosjektet «Ta trappen», har blitt spurt om 

tillatelse om å komme inn i boligen. Beboerne har hele tiden styrt hvilken  type 
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kontakt de ønsker med «Ta trappen» og hvor lenge de ønsker  kontakt. Det har blitt 

opplyst at beboerne ikke vil miste andre tjenester fra det offentlige eller miste rett til 

bolig dersom de ikke ønsker å ha eller opprettholde kontakt med «Ta trappen» og 

miljøvaktmesterne. «Ta trappen» har økt administrativ og politisk ledelse sin 

bevisstheten omkring problemområdet , og pasienters/ beboeres behov for godt 

boligsosialt arbeid i trygge stabile boliger. «Ta trappen» har i så måte nådd sitt 

hovedmål for prosjektet. 

6.3 Delmål og måloppnåelse  

Videre har det vært definert prosjekt mål 

 Ansettelse av prosjektmedarbeider 

Prosjektmedarbeider startet opp i jobben 01.09.2015 

 

 Øke bokompetansen hos målgruppen  

Med basis i metodene «housing first» og «trappetrinnsmodellen» ble det 

forsøkt å øke bokompetansen hos målgruppen (fokus på orden, renhold, 

vedlikehold m.m). Etter et år er det vanskelig og entydig konkludere med at 

bokompetansen  generelt har økt hos målgruppen. Vi ser at et kontinuerlig 

oppfølgingsarbeid og gjentakende praktisk bistand i forhold til ovennevnte 

fokusområder, bidrar til store forbedringer på området. Et eksempel på tiltak 

for å øke bokompetansen hos beboerne i de kommunale boligene, er 

invitasjonen til dugnad som ble sendt ut. Dette var et samarbeid mellom «Ta 

trappen» «miljøvaktmesterne», Stiftelsen Utleieboliger og AKSIS . Det var 

stort oppmøte og så å si alle beboerne i de forskjellige boområdene deltok.  

 

 Unngå utkastelser fra bolig pga ødeleggelser 

Etter 01.01.16 og fram til 01.09.16 har det ikke vært gjennomført noen 

utkastelse fra bolig på grunn av ødeleggelser. Dette var tidligere et betydelig 

problem for Stiftelsen utleieboliger og Alta kommune. 

 

 Reduksjon av utgifter til dekning av skade i bolig og midlertidige boløsninger 

Her viser vi til punktet over. I tillegg har det vært fokusert på å redusere bruken 

av camping for vanskeligstilte på bolig markedet. «Ta trappen» og 

miljøvaktmesterne bidro allerede de to første månedene i prosjektet til å skaffe 
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andre boalternativ for de med bolig på camping. Slik at antallet gikk ned fra 17 

personer med opphold på camping til 4-5 personer ved utløp av oktober 2015. 

Snitt tallet på antall personer på camping i prosjektperioden til «Ta 

trappen»ligger på ca 5-7 personer. 

 

 Etablere samhandlingsavtaler og arenaer mellom tjenesteapparatet og 

tjenestenivåer. 

«Ta trappen» deltar fast i arbeidsgruppen for Boligsosial handlingsplan. De 

behov som Psykiatri og rustjenesten ser hos sine pasienter og behovene som 

kommer fram hos målgruppen til «Ta trappen» legges fram i arbeidsgruppen 

for Boligsosial handlingsplan. Dette sikrer at behovene tas med i Alta 

kommunes fremtidige satsing på det boligsosiale området. 

«Ta trappen» deltar i faste samhandlingsmøter mellom Alta kommune, DPS, 

Nav Alta og andre aktører som er inne i møtene ved behov. 

Samhandlingsmøtene gir god oversikt over pasienters/ beboeres behov for 

bolig, tjenester og annen oppfølging. 

 

Det er etablert «Tildelingsutvalg for kommunale boliger». Der deltar Nav Alta, 

Flyktningtjenesten, Psykiatri og rustjenesten og Stiftelsen Utleieboliger. 

Samhandlingen mellom tjenestene gir Alta kommune mulighet å sette 

sammen bomiljø av personer som kan passe sammen og samarbeide om 

bedre naboskap og generell orden og renhold. 

 

I samarbeid med Stiftelsen Betania er det iverksatt faste møter mellom 

Betania, Psykiatri og rustjenesten  og pasienter som er tildelt bolig hos 

Betania. Møtene skal avklare leieforholdet, rettigheter og plikter samt det 

samarbeidet som må være mellom alle involverte parter. Dette er uformelle 

møter, som baserer seg på den formelle avtalen mellom Alta kommune og 

Stiftelsen Betania. Uformelle møter etter samme prinsipper, er iverksatt 

mellom Stiftelsen Utleieboliger, Nav, Psykiatri og rustjenesten og leietaker/ 

beboer ved inngåelse av leiekontrakt i kommunale boliger 
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I tillegg har «Ta trappen» inngått flere uformelle avtaler om å samarbeide med 

lege, omsorg, bistandstjenester og 2. linjetjenester om enkeltpasienter. Disse 

samarbeidene har utviklet seg slik at gjennom «Ta trappen» er 

miljøvaktmesterne blitt en naturlig samarbeidspart for ovennevnte tjenester i 

akutte saker, men og i lengere oppfølgingsarbeid med enkeltpasienter. Et 

enkelt eksempel for å illustrere dette er en sak i privat bolig, der personen var 

blitt imobilisert av sykdom. Da kontaktet lege «Ta trappen» og ba om 

assistanse for å ivareta pasienten etter nødvendig helsehjelp var gitt. I 

samarbeid med pasient, bistandstjenester, forsikringsselskap, 

renoveringsfirma m.m, bidro «Ta trappen» og miljøvaktmesterne til at 

pasienten først fikk annen bolig. Deretter koordinerte prosjektene 

iverksettelsen av renovering av pasientens eget hus, og fungerte som støtte 

og mellomledd i kontakten mellom pasient og private firma som arbeidet i 

pasientens privatbolig. 

 

Utvikle metodikk i det boligsosiale arbeidet i kommunen.  

På systemnivå har «Ta trappen» bidratt til fast samhandling mellom ulike 

samarbeidsparter på det boligsosiale området. «Ta trappen» har vært med å 

revitalisere avtalen med Stiftelsen Betania og det er nå rutine å ha felles møter 

angående boligspørsmål, der Betania, Psykiatri og rustjenesten og beboer deltar. 

Etter samme mønster er det nå rutine å gjennomføre møter om boligspørsmål 

mellom Stiftelsen Utleieboliger, Nav, Psykiatri og rustjenesten og beboer. Det er og 

blitt endring i Boligtildelingsutvalget for kommunale boliger. Tidligere deltok kun Nav 

og Stiftelsen i utvalget. Gjennom «Ta trappen» ble det satt søkelys på denne 

praksisen og det ble i løpet av prosjektperioden bestemt at utvalget skulle utvides 

med representanter fra flyktningtjenesten og Psykiatri og rustjenesten i Alta 

kommune. Utvidelsen av tildelingsutvalget for kommunale boliger er i samsvar med 

en av tilrådningene i boligsosialt prosjekt «Boligdrømmen». 

 

«Ta trappen» har utviklet metoden som i dag benyttes av miljøvaktmesterne i 

Alta kommune. Miljøvaktmesterne fokuserer sitt boligsosiale arbeid mot 

individet. Miljøvaktmesterne er et bindeledd/ koordinator mellom enkelt 

beboer/ pasient, hjelpeinstanser og samarbeidsparter. 
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Prosjektet « Ta trappen» har gjennom å bidra til boligsosialt arbeid  både på 

systemnivå og på individnivå, skapt en helhetlig metodikk i det boligsosiale 

arbeidet i Alta kommune. 

 

 Vurdere mulighet for sidekontrakter/ vilkår for leie av kommunale boliger 

«Ta trappen» har konkludert med at det er husleieloven som regulerer 

forholdet mellom utleier og leietaker og at sidekontrakter ikke gir hjemmel å 

regulere dette forholdet for målgruppen, utover det som husleieloven 

bestemmer. «Ta trappen» konkluderer med at sideavtaler må være frivillige og 

kan være en del av en Individuell Plan eller annen type avtale som opprettes i 

øyemed å rehabilitere beboere. 

Det kan og i kontraktsmøter mellom utleier og leietaker, gjøres frivillige avtaler 

om oppfølging i bolig. Slike avtaler har vært gjort ved flere anledninger i 

prosjektperioden til «Ta trappen». 

Målgruppen vil og innvilges hjelp etter helse og omsorgsloven, og avtaler 

mellom beboer/ pasient og Psykiatri og rustjenesten vil nedfelles i vedtaket. 

 

 

7 Avslutning og noen tanker om veien videre  

 

Dette er en rapport for det boligsosiale prosjektet «Ta trappen». Prosjektet har 

utviklet metoden og arbeidstilnærmingen som prosjektet «Miljøvaktmester» utøver.  

 Miljøvaktmester har nå kommet over til en driftsfase etter metoden som beskrives i 

«Ta trappen».  Det drives oppsøkende virksomhet utover registrert pasientliste ved 

Psykiatri- og rustjenesten. På grunn av vår brede tilnærming til problemområdet har 

vi valgt et beboer perspektiv. Erfaring viser at en slik fremgangsmåte ser ut til å virke 

mindre «skremmende» enn om miljøvaktmesterne tilnærmer seg beboerne i kraft av 

at de er pasienter eller evt. brukere. Det er vår erfaring at beboer tilnærmingen er 

nøytral og tillitsvekkende, og har gitt prosjektet mulighet å finne gode løsninger både 

for den som trenger hjelp og hjelpeinstansene rundt. Vi har gitt hjelp i bolig, 

utbedringer og adl trening, og kontakten mellom hjelper og beboer har ført til at andre 
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problemer som beboeren sliter med, har blitt løftet fram, belyst og forsøkt løst. 

Miljøvaktmesterne har siden oppstart og fram til avslutning av «Ta trappen», hatt 

oppfølging av omtrent 42 beboere. Det er store forskjeller i behov for assistanse i og 

utenfor bolig og i forhold til helseproblematikk.  

I prosjektrapporten for «Ta trappen», sies det at miljøvaktmesterne kontinuerlig, skal 

søke etter mest mulig effektiv utnyttelse av tjenesten. Det erfares i så måte at arbeid 

som utføres på dagtid har større mulighet for å lykkes i forhold til å koordinere innsats 

rundt den enkelte beboer.  Tilgang til samarbeidsinstanser i deres åpningstid er 

sentralt i forhold til å kunne gi riktig og god hjelp for beboere. Det viser seg at den 

hurtige innsatsen som miljøvaktmester kan gi beboere, og på en rask og enkel måte 

bistå andre instanser, er avhengig av en friere rolle som ikke er «byråkratisert» i for 

mange rutineoppgaver. «Ta trappen» viser at muligheten for raskt å kunne oppnå 

kontakt med Nav, er svært viktig for beboere i krisesituasjoner. Nav kan gjennom sitt 

lovverk bistå akutt, og samtidig starte et lengre, systematisk boligsosialt 

oppfølgingsarbeid. 

Det er nødvendig og viktig å styrke samhandlingen mellom de ulike tjenestene, slik at 

beboerne får et så helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tilbud som mulig, for å 

mestre sin bosituasjon. Ved opprettelse av en ny tjeneste er man avhengig av gode 

relasjoner mellom samhandlingsaktørene for å lykkes.  

«Ta trappen» har hele tiden arbeidet med en erkjennelse i bunnen, at godt 

samarbeid avhenger av at involverte parter er trygge på hverandre. Uten dette som 

utgangspunkt er det vanskelig å komme i posisjon for samhandling på tvers av 

faggrupper, tjenester og i forholdet mellom privat og offentlig sektor. 

«Ta trappen» vurderer at det er behov for miljøvaktmesterstillinger og den faglig 

tilnærmingsmåten som utøves. Arbeidsmetoden gjør det mulig å fange opp mange 

små og store problemer, som kan løses direkte av miljøvaktmester eller 

videreformidles til rett instans.  

«Ta trappen» har søkt i gjeldende lovverk og annen litteratur, for om mulig å utvikle 

sideavtaler som kan regulere kontakt mellom beboer og miljøvaktmester. I følge 

litteratur på området, har sideavtaler begrensninger i forhold til å regulere kontakt 

mellom beboer og hjelpeinstans utover pasientens eget ønske. Det konkluderes blant 
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annet i rapport fra Trondheim ( Kompetansehefte i boligrett, for ansatte i Trondheim 

kommune s.22-23) at det er husleieloven som gir grunnlag for eventuell bruk av 

«tvang». Prosjektet har ikke utviklet egne sideavtaler, dette bør sees på når nye 

Dalebakken er ferdigstilt. 

«Ta trappen» vurderer at sideavtaler kan legge et godt grunnlag for samarbeidet 

mellom beboer, utleier og hjelpetjenester. Sideavtalene tenkes å være et «levende» 

dokument og arbeidsverktøy for å strukturere og gi oversikt over det boligsosiale 

arbeidet som beboer er en del av. Der det jobbes med beboere som har langvarige 

og sammensatte problemer, vil Individuell Plan (IP) være et godt verktøy som helt 

eller delvis kan erstatte sideavtaler. Det er heller ingenting i veien for å tilby beboere 

både IP og sideavtaler, dersom dette er ønskelig. 

Husleiekontrakt, sideavtaler og eventuelt Individuell Plan, vil være med å styre 

beboernes bevegelse i boligtrappen. Sideavtalen/ IP vil være spesielt viktige. Disse 

vil gi retningen på det praktiske boligsosiale arbeidet som beboer og 

samarbeidsparter skal utfører sammen. Evaluering av avtalene vil gi svar om det 

boligsosiale arbeidet har ført fram til målet om å bidra til bedre helse og bomiljø.    

 Alta kommune har relativt mange kommunale boliger som forvaltes av Stiftelsen 

Utleieboliger. Gjennom prosjektene Boligdrømmen og eksisterende boligsosiale 

prosjekt, har det fremkommet at det er et problem å få til rotasjon av beboere i disse 

boligene. Prosjektene har påpekt overfor ledelse at det må fokuseres på arbeidet 

med å få beboere i kommunale boliger, som har bokompetanse eller økonomi til å eie 

eller leie egen bolig, over i det private boligmarkedet. Å øke gjennomstrømmingen i 

kommunale boliger bør fortsatt være et satsningsområde for Alta Kommune.  

Alta kommune bør se på morgendagens utfordringer for og med prosjektets 

målgruppe. Vi har blant annet sett i prosjektet at den fysiske og psykiske helsen 

forverres raskt for personer i vår målgruppe, helsen er på et nivå med langt eldre 

mennesker, som ikke har en rus og psykiatri lidelse.  For å ligge i forkant av denne 

faglige utfordringen, foreslås det at Alta kommune setter sammen en arbeidsgruppe 

under Psykiatri og Rustjenesten, som kan vurdere faglig tilbud til pasientgruppen og 

gode overganger i omsorgstrappen.  
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8 Oppsummering 

 

Dette er en rapport for det boligsosiale prosjektet «Ta trappen». I rapporten beskrives 

prosjektets organisering, finansiering, samarbeidsparter, målgruppe og målsettinger.  

Prosjektrapporten til «Ta trappen» har beskrevet vår tilnærming til boligsosial 

oppfølging, hvor vi fokuserer på gjennomføring av praktiske løsninger som har sin 

basis i «Housing first» og «Trappetrinnsmodellen». Denne rapporten viser hvordan 

prosjektene «Ta trappen» og «Miljøvaktmesterne» er gjensidig avhengig av 

hverandre for å nå hovedmålet for prosjektet. Hovedmålet var: «Gjennom økt 

bokompetanse hos beboere med rus- og/ eller psykiske lidelser, bidra til bedre helse 

og bomiljø». «Ta trappen» viser vår metode og at den gir et positivt svar på hvordan 

prosjektets mål kan oppnås. 

I prosjektrapporten for «Ta trappen» er vår «boligtrapp» beskrevet, og hvilke boliger 

som er tenkt som en del av «trappen». 

I kapittel tre har vi vist hvordan metoden vår skal fungere i praksis i spennet mellom 

beboer/ pasient, miljøvaktmester og samarbeidsparter.  

I kapittel 6 har vi gjennomgått målene for «Ta trappen» og vist resultatene vi har 

oppnådd. Vi har konkludert at vi har i all hovedsak oppnådd våre mål. 

Prosjektrapporten til «Ta trappen» har og sagt noe om hvordan miljøvaktmester kan 

bidra til økonomiske besparelser for Alta kommune. 

I avslutningen av prosjektrapporten for «Ta trappen» er det beskrevet nærmere en 

del av de erfaringer som er gjort i prosjektperioden, og behovet for å videreføre 

arbeidet som Miljøvaktmesterne utfører etter metoden som er utviklet i «Ta trappen. 

Helt til slutt takker vi i Psykiatri og rustjenesten for godt samarbeid med alle involverte 

parter. Og en helt spesiell takk til alle beboerne som har sluppet prosjektet «Ta 

trappen» innenfor sine dører, og inn til sitt privatliv. 
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