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Prosjekt Housing First i
Bodø Kommune

Målsetting for prosjektet:
Bodø kommune har over de siste årene erfart at personer med rus- og psykisk helse ikke bare har behov for en bolig, men at det er
nødvendig at kommunen yter nødvendig bistand for at den enkelte skal kunne mestre sin bosituasjon og få en trygg og god opplevelse
i sitt hjem.
Mange brukere med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse mottar ikke tjenester og andre har over flere år hatt tjenester fra Bodø
kommune i form av vedtak om oppfølging. Det er imidlertid en utfordring å treffe brukerne til avtalte tidspunkt noe som medfører at
avtalte tjenestetilbud ikke blir effektuert og følgelig at nødvendig bistand ikke blir gitt.
Det var derfor nødvendig å utvikle nye framgangsmåter i oppfølgingsarbeidet, noe som var bakgrunn for etablering av prosjekt Housing
First
• Housing First modellen har en helhetlig helse- og sosialfaglig tilnærming for å hjelpe personer med samtidige psykiske- og
rusproblemer (ROP-lidelser) til å etablere seg i egen bolig
• Personen får tildelt bolig med en gang, og fokus for oppfølgingen er relasjonsbygging, oppsøkende, ambulante og koordinerte
tjenester basert på brukers valg og ønsker.
• Housing First modellen er i tråd med norsk helse- og sosialpolitikk som setter søkelys på å gi personer med ROP-lidelser bistand til å
opprettholde en stabil boligsituasjon.
• Tjenestene skal tilbys i hjemmet og være individuelt tilpasset, helhetlige, koordinerte og tverrfaglige.

Erfaring fra andre kommuner:
Fra ansettelse av prosjektleder 21.08.17 og frem til oppstart av drift 1. februar ble det gjennomført 4 studieturer i Trondheim,
Bergen , Sandnes og Drammen.
Erfaring som ble samlet gjennom besøk i andre kommuner ble tatt med i arbeid med prosjektplan, og brukt i utarbeidelse av en
veiledende rutinehåndbok for prosedyrer og daglig drift.
De 4 kommunene som ble besøkt var de som hadde lengst erfaring med Housing First i Norge.
Noen erfaringer fra hospitering:

• ulikhet i organisering av tjenester
• ulik tilnærming til boligmarked
• ulik sammensetning av fagpersonell
• modellen fungerte på tross av ulik organisering
• teamene hadde stor frihet til å løse oppgaver
• alle Housing First team hadde gode resultater med hensyn til å redusere bostedsløshet

Prosjektfasen1
• 96 søknader fra 1.februar 2018 – 18.08.2020
• Fordelt på 27 kvinner og 69 menn
• Alder på søkere har vært fra 18 – 60 år
• Gjennomsnitt alder på søkere er 39 år
• 50 % av søkere har ikke kommunale tjenester fra tidligere.
• 22 søkere er registret som UFB (uten fast bopel) ved søknadstidspunktet
• 40 søkere hadde registrert adresse ved søknadstidspunkt, men hadde uavklart bosituasjon, som i denne sammenheng betyr at det ikke forelå informasjon om
bosituasjon i søknaden.
• Mange var registrert med gamle adresser, noen bodde hos familie, bekjente eller venner.
• 28 søkere har søkt med ønske om bytte av bolig, eller bodde i midlertidig bolig. Eksempel på botilbud er Kvinnehuset, Natthjemmet hos Frelsesarmeen, Brua
eller Bolig Nu.
• 100 % av søknader er fra personer som er enslige.
• Det er gitt avslag på 10 søknader i prosjektperioden
• Teamet har bosatt 29 personer, fordelt på 23 menn og seks kvinner.
• Det er tegnet 17 private leieavtaler og 12 kommunale leieavtaler
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•

Housing First har hatt oppfølging av 33 personer i prosjektperioden i korte eller lengre perioder.

•

To deltakere er ikke skrevet avtale med og har ikke formelt søkt, men har i en periode fått ambulant oppfølging fra
prosjektet.

•

Teamet har bosatt 29 personer, fordelt på 23 menn og seks kvinner.

•

Det er tegnet 17 private leieavtaler og 12 kommunale leieavtaler

•

Seks private og to kommunale leieavtaler er avsluttet.

•

Årsaker til opphør av leieavtaler er ulike, men konflikter med naboer og rusutfordringer er oftest hovedårsak.

•

I prosjektperiodens driftsfase fra 01.02.18 -31.08.20 har 78 % av 33 deltakerne en botid på mer enn 19 måneder

•

50 % av deltakerne har en botid på mer enn 23 måneder

•

70 % av 33 deltakerne har fortsatt oppfølging og bolig i dag.

Organisering-Økonomi
• Housing First teamet i Bodø har bestått av fire
medarbeidere siden driftsstart i februar 2018
• I hovedsak i tjenestelinje under avdelingsleder for
ruskonsulenter
• Videreføres i sin helhet som en del av
oppfølgingstjenestenes virksomhet.
• Prosjektet har driftet innen årlig økonomisk ramme, kr. 3,2
mill
• Delvis finansiert med tilskudd fra Husbanken og
Fylkesmannen i Nordland. |

Konklusjon- Anbefalinger
Det er i prosjektperioden høstet mange erfaringer i prosjekt ”Housing First i Bodø” som modell for oppfølging.
Konklusjonen er derfor at prosjektet har gitt gode resultater for de brukerne prosjektet er innrettet mot.

Kort oppsummert har prosjektet oppnådd bedringer vedrørende:
• God bo-stabilitet
• Rusmestring
• Bedring i økonomi
• Økt aktivitet
• Bedre samhandling

Det anbefales at det bygges eller anskaffes flere kommunalt
disponerte boliger.
• Kommunen trenger flere virkemidler som gir vanskeligstilte mulighet
å eie egen bolig.
• Bolig er nødvendig om man skal lykkes med positive endringer i
livet.
• Tilrettelagte boliger for yngre er nødvendig, som ikke bør plasseres i
områder med rus.

• Bedre opplevd livskvalitet
• Stabilitet
• Bedre helse

• Flere egnede boliger for ROP gruppen er nødvendig.
• Boliger tilknyttet en base er en modell som er valgt i enkelte andre
kommuner, med tanke på gruppen med størst utfordringer.
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