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Jeg er så lei av å flytte
hele tiden. Det private
marked er så ustabilt
og du vet aldri hva slags
huseier du får. Jeg vil ha
en kommunal bolig for
det er for meg mye mer
stabilt og forutsigbart.
Det er det jeg trenger
og må ha.
Dame, 56

Introduksjon
Sårbare overganger
handler om et utfordrende
møte mellom komplekse
forvaltningssystemer
og enkeltpersoner med
mange og sammensatte
problemer.

Denne veilederen er skrevet med tanke på at den skal være til nytte
for alle som jobber med å hjelpe personer i overangen fra institusjon til
bolig. Veilederen skal bidra til økt kunnskap og kompetanse i arbeidet
med å sørge for en trygg og god overgang. Metoden som beskrives
videre, bygger på erfaringer som er hentet fra et treårig prosjekt knyttet
til Stifinnertiltaket i Bjørgvin fengsel og Stiftelsen Bergensklinikkene. I
perioden 2017 – 2019 har en boligkoordinator delt sitt arbeid mellom de to
institusjonene. Stillingen hadde sitt ansettelsesforhold i Bergensklinikken,
og var finansiert av kompetansemidler fra Husbanken. Ettersom metoden
er utviklet i arbeid med både innsatte som skal løslates fra fengsel og
pasienter som skal skrives ut fra behandling i institusjon, vil bekrivelsen
henvise til innsatte/pasienter og fengsel/institusjon. Vi mener metoden er
overførbar til andre sårbare overganger.

Boligarbeidet er inndelt i 4 faser:

1 KARTLEGGING
•
•
•

deltakerens fremtidsdrøm
definere og få oversikt over
eksisterende hjelpeapparat
lage bolig-CV

3 ETABLERING
•
•

søke om økonomisk hjelp
bistå med innkjøp og innflytting

2 BOLIGSØKING
•
•
•
•

hvordan finner man en bolig?
hvordan gå på visning?
følge på visning
forventningssamtaler

4 OPPFØLGING I BOLIG
ETTER UTSKRIVING / LØSLATELSE
•
•
•
•
•
•

aktiv overføring til nye
oppfølgere på kommunalt nivå
nye oppfølgere får ta del i
etablert og positiv relasjon
individuell benyttes som verktøy
i oppfølgingsarbeidet
bygge tett relasjon til behandler
støtte- og motivasjonssamtaler
for trygghet og forutsigbarhet
ev. formidle kontakt med huseier
for tett samarbeid
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KRIMINALOMSORGEN
Kriminalomsorgen har ansvar for gjennomføring av varetektsfengsling og straffereaksjoner
i Norge. Dette skal gjøres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, er betryggende
for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer innsatte/domfelte tilfredsstillende forhold.
Kriminalomsorgen skal legge til rette for godt forberedte løslatelser. Hvis mulig skal overgangen fra fengsel til frihet skje gradvis. Det skal legges til rette for at innsatte/domfelte
kan opprette kontakt med andre offentlige myndigheter, organisasjoner eller privatpersoner
som kan bistå med å skaffe ordnede boforhold, arbeid, opplæring eller andre tiltak som kan
bidra til en lovlydig livsførsel etter løslatelse.
STIFINNERTILTAKET I BERGEN
Stifinnetiltaket i Bjørgvin fengsel skal bidra til at innsatte med rusutfordringer skal stå bedre
rustet til å håndtere den sårbare overgangen fra fengsel til frihet. Målet er individuell endring,
samtidig som det arbeides for at den enkelte skal løslates til en hverdagssituasjon som han/
hun mestrer. Et liv uten kriminalitet og god rusmestring oppnås i et samspill
mellom vilje, ressurser og mulighet til endring.
Stifinnerteamet er tverrfaglig, med ansatte både fra Bjørgvin fengsel og Helse Bergen,
avdeling for rusmedisin. Boligkoordinator har vært en del av teamet.
I Stifinnertiltaket får innsatte tilbud om:
•
kartlegging
•
fysisk aktivitet med fokus på bedre helse
•
oppfølging av lege/psykolog
•
innsøking til spesialisthelsetjenesten (pasientrettigheter)
•
oppstart med behandler hos spesialisthelsetjenesten
•
musikkterapi
•
deltakelse i traumegrupper og tilbakefallsreduserende grupper hos AFR
•
økonomikurs og oversikt over egen økonomi
•
tematimer knyttet til fysisk/psykisk helse/ettervern
•
ansvarsgrupper
•
kontakt med aktuelle frivillige organisasjoner
•
tilbud om oppstart i arbeid/arbeidsrettede tiltak/andre tiltak etter behov
STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE
Rusbehandlings- og forskningsinstitusjonen Hjellestadklinikken ble etablert i 1973, og
omgjort til Stiftelsen Bergensklinikkene i 1991. Stiftelsen Bergensklinikkene har vært
en viktig aktør for rusbehandling i Bergensområdet. I 2019 ble Bergensklinikken lagt
inn under Helse Bergen, og tilbudene ble videreført der. Behandlingstilbudet er rettet
mot pasienter med problemer med alkohol, narkotika, vanedannende legemidler og
spillavhengighet.
INNSATTE OG UTFORDRINGER MED BOLIG
- INDIVIDUELLE OG STRUKTURELLE FORKLARINGER
Årsaken til innsattes bolighistorie har både individuelle og strukturelle forklaringer.
De individuelle forklaringene handler om den enkeltes sykdom, kriminalitet, adferd,
traumatiske hendelser og eventuell rusbruk. De strukturelle forklaringene viser hvordan
samfunnsmessige strukturer og forhold, ulike rutiner for det boligsosiale arbeidet,
organisering og oppbygging av tjenester og tilgjengelighet på boliger vanskeliggjør varig
etablering i bolig for personer med sammensatt og kompleks problematikk.
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Utfordring
Løslatelse eller utskriving fra institusjon er en overgang fra en strengt
regulert bosituasjon, til å etablere seg på egenhånd i bolig. Overgangen
er utfordrende. Helseplager, utfordrende adferd og rusbruk gjør at den
som skal løslates/skrives ut er marginalisert på boligmarkedet. Denne type
leietakere avvises ofte av utleier. Utfordringen med å skaffe egnet bolig
fører med seg stor fare for ytterligere marginalisering på andre områder, og
dermed økt sårbarhet og risiko for gjentagende bostedsløshet, kriminalitet
og rusbruk.
Den sårbare overgangen omtales gjerne som glippsone. Det vil si at planen
som er lagt «glipper» fordi en ikke har sikret oppfølging i overgangen
mellom institusjon og etablering i eget hjem. For å sikre overgangen må
det legges til rette for en systematisk kombinasjon av endringsarbeid og
forvaltningssamarbeid. Dette har vært boligkoordinator sin oppgave.
Representasjonen av levekårsproblemer er langt større blant innsatte i
fengsel og pasienter i rusbehandling enn i resten av befolkningen. Deres
livssituasjon er preget av en opphoping av levekårsproblemer som for
mange har røtter tilbake til oppveksten. De har ofte svak tilknytning til
arbeidslivet, mangelfull utdanning, høy gjeld og ingen bolig. Ofte er også
en stor del av nettverket deres tilknyttet et kriminelt miljø. Dette innebærer
at trygg tilbakeføring til samfunnet etter gjennomført straff/behandling
ikke kan sikres gjennom enkelttiltak, men må ta utgangspunkt i en helhetlig
forståelse av utfordringenes omfang.
Vi vet at bolig har en stabiliserende effekt på tilværelsen. En bolig alene er
ikke nok til å stabilisere den enkeltes liv, men er et nødvendig sted å starte.
Egnet, varig bolig kan ofte være utslagsgivende for om behandling lykkes,
og om en klarer å beholde arbeid eller stå i et utdanningsløp. Dermed er
det helt nødvendig at innsatte/pasienter kan løslates/utskrives til egen bolig.
Mange innsatte/pasienter er bostedsløse, og/eller har en historie med kort
botid i egne boliger og hyppige flyttinger. Boligsosialt arbeid må derfor
prioriteres. For å lykkes, er en avhengig av at arbeidet starter opp på et tidlig
tidspunkt, i god tid før løslatelse/utskriving, og følges opp i lang tid etter
løslatelse/utskriving.
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Jeg forstår ikke at folk
gidder det her. Det blir jo
bare nei, nei og mer nei.
Hadde dere ikke vært her
nå hadde jeg stukket å rust
meg fordi det her går bare
drit. Jeg vet at jeg ikke
får denne heller fordi ho
blonde jenta på 20 med
det flotte smilet som kom
etter oss får den garantert.
Mann 31, på sin 14. visning
(han fikk faktisk denne)
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Metodikk
1 KARTLEGGING
En bolig-CV er et ark du
legger igjen på visning, som
inneholder kort og relevant
informasjon om deg selv.
Dette bør CV-en inneholde:
• Kontaktinformasjon.
Hvordan får utleier tak i
deg? Navn, nåværende
adresse, telefonnummer,
e-postadresse.
• Relevant informasjon om
deg selv, eksempelvis alder,
eventuell arbeidsgiver eller
studiested.
• Betalingsevne. Hvor inntektene dine kommer fra.
• Interessene dine.
• Referanser fra nåværende
utleier, fra nåværende sjef
og andre referanser som
kan være av interesse. Hold
familie og venner utenfor.
Ta med navn, yrke og
telefonnummer.
• Eventuelt et bilde av
deg selv.
Kilde: Leieboerforeningen

Kartleggingsfasen starter med en kort introduksjons- og avklaringssamtale.
Deretter gjennomføres «Boligdrømmen». «Boligdrømmen» er en videreutvikling
av elementer fra modellen «Brukerstyrt kartlegging eller brukerstyrt samarbeid»
som Bergensklinikken har utarbeidet og gjennomført i ulike prosjekter. Mange
som har brukt rusmidler over tid kjenner på opplevelsen av tapt håp og tapte
drømmer. De våger ikke lenger drømme, men holder fast i nåtiden. Det er
vanskelig å se for seg noe annet enn den hverdagen en har hatt som rusmisbruker.
Det kan være vanskelig å tørre å drømme, fordi de er redd for å bli skuffet.
Rusmiddelbruken kan viske bort vanskelige følelser fra fortiden og bekymringer
for fremtiden. Hensikten med Boligdrømmen er å hjelpe deltakeren til å løfte
blikket framover. Boligdrømmen er inspirert av coachingprinsipper og -teknikker.
Etter å ha gjennomført «Boligdrømmen» lages en bolig-CV. Dette gjøres som en
forberedelse til å gå på visning. Ved fellesvisninger kan bolig-CV legges igjen hos
utleier. Bolig-CV gir et godt utgangspunkt for samtaler rundt forventninger til
visning og hva en skal si på visning. De fleste har mange tanker og bekymringer
rundt hva en skal forvente på visning. Med bruk av bolig-CV og motiverende
intervju som samtalemetodikk kan en utforske disse. Deltakeren kan jobbe
med bolig-CV mellom samtaler med boligkoordinator. Tanker og drøftinger
rundt bolig-CV tas med til behandler for å få flere arenaer for å reflektere rundt
tankemønster og mentale prosesser.
Det etableres kontakt med og oversikt over nødvendig hjelpeapparat rundt
deltakeren. Boligkoordinator er med i ansvarsgruppe, og har direkte kontakt med
de som tar ulike avgjørelser knyttet til bolig, eksempelvis NAV i forbindelse med
depositumsgaranti og dekning av husleie. I de tilfeller der deltaker tidligere har
mottatt bo-oppfølging, inviteres disse inn i ansvarsgruppen i forberedelsene til
etablering i ny bolig.
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2 BOLIGSØKING
Rammer og begrensninger i institusjonsopphold skaper utfordringer i arbeidet
med å fremskaffe bolig. For eksempel omhandler dette manglende tilgang på
internett, telefon og muligheter til å gå på visning fra fengsel. Gode rutiner
for hvordan en skal følge opp innsatte/pasienter i samarbeid med fengsel/
behandlingssted er etablert. Fengselet/behandlingsstedet har vist stor vilje og
forståelse for at dette er en viktig utfordring å løse før løslatelse/utskriving.
Ettersom deltakerne i rusbehandling er en svært marginalisert gruppe på
boligmarkedet, har vi erfart at de ulike deltakerne har vært på 5-25 visninger
før de fant egnet bolig. Boligkoordinator har vært på rundt 300 visninger med
deltakere, og deltakere har gått på rundt 200 visninger selv eller fått bistand fra
Stifinnertiltaket eller fengselet/behandlingsstedet. Deltakere som mestrer å gå på
visning alene bruker gjennomsnittlig færre visninger, enn de som har behov for følge.
Det kreves omfattende motivasjonsarbeid for å holde håpet oppe hos de som må gå
på mange visinger. Det har vært sentralt å ha en behandler å samhandle med for å
holde på motivasjonen. Vi har derfor lagt opp til samtale kort tid etter alle visninger.
I fasen med boligfremskaffing har det vært løpende kontakt med saksbehandler
i NAV, både på telefon og i mindre møter. Erfaring viste at e-post til
saksbehandler med Finn-annonse var effektivt. Dersom leiligheten var aktuell
kunne en ta raskt kontakt med saksbehandler for nødvendige avklaringer. Mange
av deltakerne hadde behov for omfattende hjelp med økonomi, og bare tre
deltakere hadde egne midler til depositum.
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3 ETABLERING
Denne fasen har handlet om å gjøre boligen til et hjem for deltakeren.
Målet har vært at deltakeren opplever det som et hjem der han/hun kan
kjenne seg trygg. Med lav, eller ingen inntekt har det vært en utfordring å få
skaffet alt deltakeren har hatt behov for i boligen. Utstyr som handles skal ha
betydning og gi mening for deltakeren, og bidra til å skape et personlig hjem.
Etablering og tilskudd til dette har vært drøftet med NAV.
Det er utarbeidet en mal for et skriv som legges ved søknad til NAV om
etableringsstønad, inkludert flyttekostnader. Dette beskriver hva deltakeren
trenger ut fra inventarliste, hvor og hvordan det skal anskaffes, og hva det
koster i transportkostnader. Boligkoordinator har bistått med handling av
nødvendig utstyr, frakting og montering sammen med deltakeren.
Det har vist seg nyttig med tett kontakt med behandler også i denne fasen.
Deltakerne har møtt ulike utfordringer som kan forstås og drøftes på ulike
måter. Med tett samhandling kan behandler håndtere utfordringer og
frustrasjoner knyttet til etablering og bosituasjon. Det har vært nyttig for
behandler at boligkoordinator har hatt et praktisk fokus.
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4 OPPFØLGING I BOLIG
I denne fasen skal en sikre at relasjoner og kontakt med hjelpeapparatet som
skal følge deltakeren videre er etablert og stabilt. Organisering av hjelpeapparat
som bo-oppfølgingstjenesten, rus- og psykiatritjenesten kan virke uoversiktlig
for deltakeren. Boligkoordinator har brukt tid på å hjelpe deltakeren til å forstå
organisering av tjenestetilbudet, og å koble på riktige instanser og personer, og
det kan ta tid før hjelpeapparatet er på plass. I denne fasen skal det gjennomføres
hjemmebesøk og ansvarsgruppemøte med de som skal overta oppfølgingsarbeidet før boligkoordinator avslutter sin oppfølging.
Behandler informeres om eventuelle frustrasjoner og handlingsmønster, slik
at de kan jobbe med dette i et behandlingsperspektiv. Dersom en deltaker får
utfordringer med rus, er det rask vei via behandler til innleggelse.
Deltakerens individuelle behov må videreformidles til den som tar over
oppfølgingen. Boligkoordinator har vanligvis hatt et hjemmebesøk i uken,
samtaler med behandler og deltatt i ulike møter. Hjemmebesøk og jevnlige
treffpunkt med deltakeren er viktig for å holde motivasjonen oppe, gi støtte, og
videreføre arbeidet som er gjort til nå. Ved å fokusere på det positive, bygges
deltageren opp. Nye oppfølgere får raskere et godt samarbeid med deltaker
dersom vi bygger videre på de gode relasjonene og erfaringene fra fase 1 til 3.
I fase 4 har behandler tatt seg av problemstillinger og frustrasjoner hos deltakeren,
mens boligkoordinator har tatt seg av kontakten med hjelpeapparatet.
Erfaring viser at det har variert hvor lang tid det tar å etablere kontakt med
hjelpeapparatet som skal overta oppfølging. For en deltaker tok det et halvt år,
og for andre et par uker. Størst utfordring har vært der deltakeren flytter fra en
kommune til en annen.

TIPS TIL PUNKTER I DENNE FASEN
Det er viktig å ta hensyn til en persons fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger.
Dette må ses opp mot miljøets og samfunnets krav, og eventuelle gap bør
identifiseres og kompenseres for.
Bidrag til å forhindre utkastelse:

Viktige elementer for dette:

•
•
•
•
•
•
•

• Kartlegge deltakerens oppfølgingsbehov
• God kommunikasjon mellom alle aktører
• Faste møter

Gode innflytningsrutiner og veiledning
Autotrekk ved betaling av husleie
Fleksibel forfallsdato på husleie
Rutiner for avdekking av mislighold
Riktige hjelpeinstanser koblet på
Oppsøkende virksomhet til boligen
Tilrettelegging av offentlige ytelser

Informasjon til huseiere om varslingsregelen
(husleieloven § 9-11) der private aktører kan
varsle kommunen om mislighold.
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Erfaringer
God tilbakeføring og integrering i samfunnet
etter gjennomført straff eller behandling i
institusjon kan forebygge utenforskap, kan
fremme deltakelse i arbeidslivet og forbygge
ny kriminalitet og rusbruk. Kriminalomsorgen,
spesialisthelsetjenesten og kommunene må
derfor samordne sine virkemidler og legge til
rette for at innsatte/pasienter gis mulighet til
å endre sitt handlingsmønster. Stifinnertiltaket
med boligkoordinator er et eksempel på slik
samordning i praksis.
Gjennom boligkoordinator sitt arbeid har vi fått
mer kunnskap om hva som må til for å sikre en
vellykket overgang fra institusjon til egen bolig.
Vi visste fra før at det er nødvendig med både
individuell og strukturell oppfølging og bistand.
I tillegg vet vi nå at et trekantsamarbeidet
mellom deltakeren, boligkoordinator og
behandler er essensielt for muligheten til å skaffe
seg bolig, etablere seg i bolig, gjøre det til et
hjem, og bli boende i bolig.
I de tilfeller hvor det har oppstått utfordringer
med samordning av tjenester og samarbeidet
rundt boliganskaffelse og oppfølging, har
boligkoordinator holdt i trådene og bistått inntil
varige tjenester har kommet på plass. Kunnskap
om de involverte partenes rammebetingelser har
fungert svært godt, sammen med bevisstheten
om at et godt tverretatlig samarbeid er et
avgjørende suksesskriterium for å lykkes.

For den enkelte deltaker har boligkoordinator
vært en trygghet i overgangen mellom institusjon
og etablering i egen bolig. Relasjonen mellom
innsatte og boligkoordinator er etablert under
straffegjennomføring/behandling, og videreført
i boligen. Boligkoordinator har fulgt deltakeren i
boligen i inntil 3 måneder etter løslatelse/utskriving.
Kontakten har bestått av jevnlige besøk i bolig,
telefonkontakt, bistand i møter med kommune,
helsetjenester og kontakt med behandler. Det
har vært en styrke at boligkoordinator har hatt
sitt ansettelsesforhold i spesialisthelsetjenesten.
Dette har gitt rom for oppfølging i perioden
etter løslatelse/behandling, og tett tilknytning til
spesialisthelsetjenestens behandlerteam.
Det nære samarbeidet med den enkeltes
behandler har gitt svært gode resultater.
Boligkoordinator har informert behandler om
deltakerens utfordringer knyttet til prosessen
og boligen. Behandler og deltaker har arbeidet
sammen om dette og funnet alternative måter
å håndtere utfordringene på. På denne måten
ble deltakeren oppmerksom på egen adferd,
handlingsmønster og tankesett som tidligere
har skapt utfordringer. I behandling kunne de
finne frem til nye, hensiktsmessige alternativ.
Denne metodikken har vist seg svært nyttig.
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Hva skal jeg liksom skrive her. Skal
jeg liksom skryte av meg selv?
Ja, du skal selge
deg selv.
Hvem vil nå kjøpe meg da?
Har jeg noen gode egenskaper
i det hele tatt å snakke om?
Ingen kan kjøpe deg, men du har utrolige mange
egenskaper som kan brukes til noe godt. Du er
jo snill, og har god forretningssans. Du kan mye
om trening.
God forretningssans?
Ja du solgte jo mye rart. Så hvis du holder
deg innenfor loven er jo den evnen positiv.
Ta med deg denne og tenk på det til neste uke.
Så fyller vi mer ut da.

Samtale med mann, 45
om bolig-CV
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Eksempel
Introduksjon
«Hvis du har lyst, kan vi kan gjøre en øvelse hvor
vi fokuserer på boligdrømmen din, din fremtidige
bolig. Mange kan synes det er vanskelig å
drømme om, tenke på, og snakke om fremtiden,
og hvor og hvordan en vil bo. Ofte fordi vi blir
opphengt i alle hindringer og bekymringer vi
opplever her og nå. Øvelsen kan gjøre det
lettere å slippe seg fri og tillatelse seg å tenke og
drømme fritt rundt fremtidig bolig. I stedet for
at vi snakker sammen om hvordan du ser for deg
din fremtidige bolig vil øvelsen gi deg mulighet
for å reflektere over det selv. Øvelsen gjøres ved
at du sitter med lukkete øyne og bare lytter til
stemmen min. Jeg kommer til å si ting som «legg
merke til» underveis. Jeg kommer også til å stille
noen spørsmål. Du skal ikke svare meg underveis.
Spørsmålene stilles bare for at du skal få mulighet
til å tenke gjennom det jeg spør om for deg selv.
Du skal bare registrere hva som dukker opp av
tanker, bilder og følelser underveis. Så kan vi
snakke om hva du opplevde og hva du så for
deg etterpå». Hvis du ønsker dette kan vi gå i
gang. Det er fint om du finner en god stilling å
sitte i. Kjenn at du senker skuldrene, at beina er
godt plantet på gulvet, og at du slapper av. Lukk
øynene når du føler for det. Når du lukker øynene
gir du deg selv en anledning til å skjerme deg
selv fra forstyrrelser og inntrykk som kommer
utenfra».
Se for deg at du våkner en morgen og befinner
deg akkurat der du vil bo. Du bor i din
drømmebolig, på ditt drømmested. Du ligger
i sengen og har øynene lukket. Legg merke til
hvilke lyder du hører fra rommet du befinner
deg i, og fra området utenfra. Kanskje vinduet er
åpent slik at du også kjenner noen lukter. Legg
i så fall merke til hva du lukter, og hva du hører.
Se for deg at du åpner øynene og ser deg rundt i
rommet. Legg merke til hva du ser. Du står opp
og går bort til vinduet og kikker ut. Legg merke

til hva du ser utenfor. Ser du noe du har sett før?
Et område som er kjent for deg? Eller er det et
ukjent sted? Kanskje ser du natur, trær, fjell, sjø,
og kanskje ser du bygninger, mennesker, biler,
busser, parker eller landemerker. Eller kanskje ser
du noe annet. Legg merke til hva du ser, hva du
hører og hva du lukter. Stå ved vinduet en stund,
og legg merke til om du får et bilde på hvordan
det ser ut utenfor når du kikker ut av vinduet på
soverommet. Gå så rundt i boligen du bor i fra
rom til rom. Legg merke til hvordan det ser ut i
hvert rom. Legg merke til hvilke farger du ser,
hvordan du har møblert det, hvor mange rom
du går inn og ut av og størrelsen på disse. Legg
også mer til om du møter og snakker med andre
mennesker når du beveger deg rundt i rommene.
Bor du sammen med noen, eller er det kanskje
noen som er kommet på besøk. Når du har gått
gjennom alle rommene og har et bilde på hvordan
det ser ut kan du ta deg en tur ut av boligen. Gå
til et sted du så fra vinduet på soverommet om du
fikk opp et bilde av hvordan det så ut utenfor. Stå
utenfor bygningen og kikk på den. Legg merke
til hvilke farger du ser på bygningen, hvor stor
den er, hvor mange vinduer du ser. Kan du se
soveromsvinduet du tidligere kikket ut fra? Legg
merke til hva du hører av lyder utenfra, hva du
lukter og hva du ser rundt deg. Møter du noen
mennesker? Hva gjør de i så fall? Se for deg at du
går tilbake og inn igjen i boligen og lukker døren
etter deg. Ta en siste kikk rundt i rommene og se
hva som dukker opp av bilder, tanker og følelser.
Ta den tiden du trenger. Når du er klar kan du
komme tilbake til rommet her og nå. Strekk
gjerne på deg og åpne øynene når du er klar».
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Eksempel

Bolig-CV

Navn:

Født:

Bilde
Adresse:

Telefon:

Postnr.:

Epost:

Litt om meg selv:

Personlige egenskaper:

Hvorfor jeg trenger ny bolig:

Betalingsevne:

Tidligere leieforhold:

Referanse:

Med vennlig hilsen,

Sted:

Eksempel

Vedlegg til søknad
om etableringsstønad og flytteutgifter
Stifinnertiltaket i Bergen er et tilbud til innsatte i Bjørgvin fengsel. Hovedmålet for tiltaket er å forberede
deltakeren til videre behandling. Deltakelse i tiltaket skal gi den innsatte motivasjon til å påbegynne
endringsarbeid, og bistand til å legge til rette for videre oppfølging og behandling etter gjennomført straff.
Tiltaket skal være en initialfase for videre behandling i spesialisthelsetjenesten.
Det bekreftes at ……………………………………………………………………. er deltaker i Stifinnertiltaket og får oppfølging av blant annet boligkoordinator til fremskaffing, etablering og innflytting i egnet
bolig. Nedenfor vises deltakerens behov for inventar og utstyr.
Dette anskaffes via bruktmarkedet noe som forutsetter tilgang til hensiktsmessig bil, flere avtaler
om henting av møbler, og dekning av transportutgifter/flytteutgifter. Boligkoordinator bistår både i
planleggingsfasen, det praktiske arbeidet med anskaffing av utstyr og i selve innflyttingsfasen. Omsøkte
midler anvendes til innkjøp av nødvendig inventar og utstyr, samt leie av hensiktsmessig bil eller henger.
Erfaringsmessig krever det tre kjøreturer for henting av møbler og utstyr per deltaker som flytter inn i
bolig.
Kostnad for flytteutgifter utgjør kr 700 per dag for liten varebil, eller kr. 1000 per dag for større varebil. Leie
av henger: kr. 400 per dag, eller kr. 200 timebasis, under 4 timer). Flytteutgifter for deltakeren vil utgjøre:
.................... ( type varebil X 3) ....................
Det søkes om flytteutgifter tilsvarende dette beløpet i tillegg etableringsstønad jfr. behov skissert nedenfor.

Inventarliste
Kjøl / frys
Vaskemaskin
Komfyr
Kjøkkenutstyr / kasseroller / tallerkener / bestikk / glass / kaffetrakter
Sofa
Sofabord
Kjøkkenbord med to stoler
TV og TV-benk
Lamper (1 gulvlampe, tre taklamper, en bordlampe, nattbordslampe, arbeidslampe)
Gardiner og gardinoppheng
To sengesett
Store og små håndklær
Teppe og dørmatte
Sofaputer / pledd
Bilder /pynt
Kleshengere
Bossbøtter
Postkasse
Diverse (spesifiser)
SUM

Kostnad

