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1. KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 

Askøy kommune kom med i Husbankens velferdsprogram i september 2014. Mål for 

programmet var å få realisert mål i den nasjonale strategien «Bolig for velferd 2016-2020»  

Målsettingen i strategien:  

 Alle skal ha et trygt sted å bo 

 Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

 Den offentlige tjenesten skal være helhetlig og effektiv. 

 

Våren 2015 gjennomførte Askøy kommune en foranalyse av de boligsosiale arbeidet i 

kommunen. Undersøkelsen ble gjennomført av Rambøll og viste at den største utfordringen er 

kommunens mangel på bo-oppfølgingstjenester.  

Funn fra foranalysen: 

 Mange ulike brukergrupper som har behov for bo-oppfølging for å kunne mestre 

boforholdet. 

 Bo-oppfølging gis av mange tjenesteområder, men det er liten grad av systematikk 

knyttet til hvem som mottar bo-oppfølging, hvem som yter denne tjenesten og hvordan 

tjenesten utføres. 

 Roller og ansvar mellom de ulike enhetene knyttet til bo-oppfølgingstjenester er uklar.  

 Brukere får i noen grad tjenester for høyt oppe i omsorgstrappen 

 

Oppsummert manglet Askøy kommune en ambulant oppfølgingstjeneste for vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Askøy kommune var ikke i stand til å gi riktige tjenester på rett nivå til våre 

innbyggere. Manglende bo-oppfølgingstjeneste førte også til unødvendig stor slitasje på 

kommunale leiligheter.  

Våren 2016 ble det etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av: Liv Olsen 

(forvaltningsavdeling), Jorunn Bekken (Rus- og psykisk helsetjeneste), Kristi Henriksen 

(Fysio/ergo), Aud Elin Målsnes (Helse og omsorg), Therese Hope (Flyktningetjenesten), Torill 

Gildrenes (Individ og levekår), Inger Jørgensen (Barn og familie), Monica S. Hansen (NAV) og 

Veronika S. Natås (programleder boligsosialt velferdsprogram). Mandat for arbeidsgruppen 

var: 

 Definerer begrepet bo-oppfølging. Komme med forslag på hvordan sikre god bo-

oppfølging for brukere i private og kommunale boliger innenfor gjeldende økonomiske 

rammer. 
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Arbeidsgruppen leverte rapport til styringsgruppen med forslag om å etablere en ny bo-

oppfølgingstjeneste for personer over 18 år som bor i egen bolig. Tjenesten skulle: 

 Være ambulant 

 Være diagnoseuavhengig 

 Være fleksibel – dekke både kortvarige og langvarige behov 

 Tilby tjenester på dag og ettermiddag 

 Forankres i fagavdeling  

 Innvilges etter søknad 

 

Styringsgruppen valgte å organisere etableringen som et eget prosjekt høsten 2016. Ny tjeneste 

skulle knyttes til Individ og levekår med fagsjef Kjersti Andersen som prosjekteier og Morten 

Isaksen som prosjektleder og leder for ny tjeneste. Programleder Veronika S. Natås bisto i å 

organisere og strukturere prosjektarbeidet.  

3 årsverk fra «bo-selv» samt omstillingsmidler fra rådmannen ble brukt til å finansierer den nye 

tjenesten. Prosjektets varighet ble i utgangspunktet satt til ut 2017, men besluttet forlenget til ut 

2018 for å sikre forankring av tjenesten ut fra prosjektets målsettinger.  

 

2. OPPNÅELSE AV PROSJEKTETS MÅL 

Prosjektets formål var å utvikle en ny tjeneste i Askøy kommune. Flere skal ha mulighet til å få 

hjelp i eget hjem. På denne måten kan behov for døgnbemannede tjenester reduseres 

 

Prosjektets mål Grad av oppnåelse Forklaring 

Askøy kommune skal etablere en 

diagnose-uavhengig, ambulant og 

fleksibel bo-oppfølgingstjeneste. 

Målet er oppnådd Bo-oppfølgingen er etablert på 

Kleppegrend med 4 årsverk. I tillegg 

er det etablert treningsleilighet og 

bemannet bo-tilbud for unge med 

psykiske vansker. Totalt  10.63 

årsverk 

Askøy kommune skal tilby tjenester 

på et lavere nivå i omsorgstrappen 

 

Målet er oppnådd Det er flere konkrete eksempler på at 

personer som tidligere ville fått 

bemannet botilbud nå får ambulant 

oppfølging i eget hjem. pr 31.12.18 

vet vi om 7 konkrete brukere som nå 

kan bo i egen bolig.  

Redusere slitasje på kommunale 

utleieboliger 
Usikkert De fleste som mottar bo-oppfølging 

bor i privat eid/leid bolig.  

Redusere behovet for bemannede 

omsorgsboliger 

 

Målet er oppnådd Bo-oppfølgingen er tett på brukerne. 

Dette reduserer behov for tjenester 

høyere opp i omsorgstrappen. 

 

Konkretiseringen av måloppnåelse og resultater, se under Resultater.  
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3. PROSJEKTETS MILEPÆLER OG LEVERANSER  

Se vedlagt milepælsplan.  

Milepæler som gjenstår er å utarbeide mal og rutiner for utarbeidelse av vedtak. I tillegg er det 

et kontinuerlig arbeid å sikre at rutiner er lagt inn i kommunens kvalitetssystem.  

 

 

 

4. RESULTATER  

 

1. Bo oppfølgingstjenesten fanger opp de som tidligere har falt «imellom» ulike tjenester. 

Det er ikke krav om diagnose ved søknad om bistand. Ved innsøking tar Bo-

oppfølgingen raskt kontakt med bruker/pårørende/foresatte.  

2. Alle brukerne får tildelt en kontaktperson/koordinator. Denne jobber tett med 

brukeren og sikrer et tverrfaglig godt samarbeid på tvers av etater, både internt i 

kommunen og eksternt. Alle brukerne får tilbud om individuell plan 

3. Brukere av tjenesten er i hovedsak mellom 18 og 35 år, men brukere opp til 75 år har 

mottatt bistand siden oppstart. En gir både langvarige og kortvarige tjenester, hvor 

en har fokus på det å bo i egen bolig.  

4. Kommunen har kunnet avvikle BPA-ordning og heller gitt tilbud om bo-oppfølging. 

Dette etter ønske fra bruker.  

5. Fra oppstart og fram til i dag er det gitt ambulant oppfølging til 7 brukere som var 

tiltenkt bemannede boliger. Noen av disse brukerne har kjøpt egne boliger med lån og 

tilskudd fra Husbanken.   

6. Den ambulante tjenesten har fortløpende vurdering av hjelpebehov. Enkelte 

brukere er satt på «liste» på lik linje som hjemmesykepleien har sine daglige 

brukerlister. Brukere med sammensatte behov får individuell oppfølging av egen 

kontaktperson fra bo-oppfølgingen. Mål er å kunne stabilisere disse til å kunne komme 

over på «liste». 

7. Treningsboligen har vært benyttet av 15 personer siden oppstart. Av disse har 3 

personer hatt ren avlastning/akuttplassering som følge av manglende tilbud andre steder 

i kommunen. Resterende 12 personer har hatt to ukers opphold med fokus på 

kartlegging og trening på ADL ferdigheter. I tillegg har treningsboligen ført til en tettere 

kontakt mellom ambulerende tjenester og bruker.  

8. Fra oppstart har det vært 2 ungdommer som har 3 års kontrakter i leiligheter knyttet til 

bo oppfølgingen på Kleppegrend. Treningsbolig ble etablert August 2017. En tredje 

ungdom fikk 3 års kontrakt Oktober 2018. I dag er totalt 3 langtidsleiekontrakter samt 

en treningsbolig inn under Bo oppfølgingen.  
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9. Tjenesten arrangerer temakvelder for unge voksne en kveld per uke. Hovedfokus 

er sosial stimulering, informasjon om ulike temaer samt det serveres middag. 

Temakvelden er et godt redskap for å kartlegge nye brukere av tjenesten, vurdere og 

observere sosiale ferdigheter, samt motiverer til sosial samvær og gi de unge relevant 

informasjon.  

10. Ved oppstart ble det gitt tjenester kun på dagtid. Siden juni 2017 har ambulant 

tjeneste blitt til en turnustjeneste hvor en tilbyr tjenester 4 kvelder pr ukedager. I 

helger blir ambulant personell brukt til å dekke helgebemanningen for bemannede 

boliger i bo-oppfølgingen.  

11. Totalt har Bo-oppfølgingen bistått 65 brukere. 38 saker er blitt avsluttet eller 

overført andre tjenester. I tillegg kommer de 3 beboerne som bor med 

langtidskontrakt på bo oppfølgingen sin base på Kleppegrend.  

Se figur 1 s. 8 

 

 

5. AVVIK I PROSJEKTET  

Det har ikke vært avvik i prosjektet, utover utvidelse av tid. 

I startfasen var det en utfordring å skape stabilitet i personalgruppen. I tillegg skulle de ansatte 

fra «bo-selv» omstille måten å jobbe på. Det har vært fokus på fagdager og kurs for å øke de 

ansattes kompetanse og bygge relasjoner i personalgruppen. Tjenesten har i dag et lavt 

sykefravær.  

 

6. EVALUERING AV PROSJEKTET  

 

6.1. Suksessfaktorer 

 Prosjektet startet før kommunen hadde fått utviklet gode verktøy for prosjektstyring. 

Dette innebar at prosjektplan og milepælsplan ble utarbeidet et godt stykke ut i 

prosjektperioden. Ved innføring av prosjektlederskolen fikk prosjektet en tydeligere 

struktur, og mål og innhold ble tydeligere formulert. Dette er en av suksessfaktorene for 

det endelige resultatet.  

 Fokus på kompetansebygging hos ansatte i startfasen av prosjektet. Dette var med på å 

trygge de ansatte og bygge relasjoner i personalgruppen.  

 Prosjektgruppen har hatt tett dialog med jevnlige møter. Møtene har hatt en klar struktur 

og agenda.  
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 Jevnlig veiledning fra kommunepsykolog både i utforming av tilbudet og i 

etableringsfasen. Kommunepsykolog har gitt faglig veiledning opp mot enkeltbrukere. 

Dette har bidratt til å trygge de ansatte i utøvelsen av tjenestene. 

 Fleksibilitet i personalgruppen. Ansatte har vist stor endringsvilje. F.eks. ved å gå over 

til turnus, tenke lister og kontinuerlig endring av arbeidsoppgaver.  

 Leder og fagleder tett på de ansatte i oppstartsfasen.  

 Fagsjef fast medlem i prosjektgruppen. Dette førte til at hun hadde forståelse for 

endring og utvikling av tjenestetilbudet.  

 Programleder tett på prosjektleder. Dette har sikret struktur og fremdrift i prosjektet.  

 

6.2. Prosjektets organisering 

Prosjektet ble organisert som en del av boligsosialt velferdsprogram.  

 

 

 

Prosjektgruppen bestod av Morten Isaksen(prosjektleder og leder for bo-oppfølgingen), Kjersti 

Andersen (fagsjef Individ og levekår), Monica Solberg (forvaltning), Representant fra Bo selv, 

Ingrid Orre (psykologtjenesten) og Veronika S. Natås (programleder boligsosialt 

velferdsprogram). 
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6.3. Interessenter 

NAV, barneverntjenesten, flyktningetjenesten samt Husbanken har vært viktige interessenter. 

Programleder og prosjektleder har holdt interessentene orientert via informasjonsmøter og 

gjennom skriftlig rapportering.  

 

 

6.4. Gevinstrealisering 

 

Askøy kommune vil gi flere og bedre tjenester til brukere innenfor gjeldende økonomiske 

rammer. Målet er at flere skal kunne bo i egen bolig uten behov for bemannede 

omsorgstjenester 

 

Forebygger behov for andre typer tjenester som f.eks bemannede boliger, kommunale boliger, 

BPA. 

 

Det er fastsatt noen måleindikatorer for Individ og levekår som følges opp av ledergruppen. 

Utvikling over tid vil bli evaluert kvartalsvis og gi grunnlag for diskusjoner rundt utvikling av 

tjenestetilbudet 

 

Dato Fact Hevd 
Bo -

oppfølging 

Tilbud 
trenings-
leilighet 

Venteliste 
PU bolig 

Venteliste 
bolig 

psykiatri 

Venteliste 
trenings-
leilighet 

Venteliste 
annen 

type bolig 

01.11.2017 97 100 0 0 6 0 0 2 

31.12.2017 97 100 42 0 5 0 0 0 

01.10.2018 102 117 34 11 6 0 5 0 

01.01.2019 100 140 34 2 5 1 0 0 
Figur 1   Status pr 01.01.19 

 

 

 

6.5. Risiko 

I prosjektplanen er det gjort en vurdering av ulike risikofaktor. Gjennom programorganiseringen 

med en tydelig programeier og prosjekteier har risikoer løpende blitt håndtert i ulike formelle 

organer som prosjektgruppen og styringsgruppen. Ingen risikoer har hatt betydning for 

prosjektets resultater.  
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7. LÆRINGSPUNKTER FOR LINJEORGANISASJONEN 

 Viktig med god informasjon og dialog mellom ansatte og prosjektorganiseringen. 

Erfaring viser at informasjonsflyt er en viktig suksessfaktor, samtidig som det er en 

stor risiko. 

 Viktig å sikre god informasjonsflyt mellom fagavdelinger. Prosjektet har hatt 

interessenter fra ulike fagavdelinger og det var viktig å holde disse orientert om 

tjenestens utvikling. 

 Ansatte må tåle å stå i endring og usikkerhet i prosjektperioden. Ved rekruttering av 

ansatte må det være stort fokus på at en må «tåle» at veien blir til mens man går 

 Leder og fagleder må være tett på de ansatte. Uforutsigbarhet og endringer krever at 

ledelsen er tett på slik at unødvendige bekymringer kan reduseres. 

 Viktig med tverrfaglig kompetanse. Ut fra brukergruppen må de ansatte ha bred 

kompetansesammensetning.  

 Prosjektorganisering med tilhørende planer sikrer fremdrift og mulighetene for å nå 

målsettinger.  

 

 


