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Vårt oppdrag

• Lovpålagte tjenester til innbyggere over 18 år 

• Bo – og tjenestetilbud

• Bidra til økt mestring og selvhjulpenhet   

• Redusere ungt utenforskap

• Være tilgjengelig for innbygger som har spørsmål, trenger hjelp, 
melder bekymring, ønsker rådgivning  knyttet til psykisk helse og rus 

• Tildele velferdsboliger og forvalte de boligsosiale virkemidlene



Omstilling for å møte fremtidige behov 

• dreier tjenesten fra stasjonær bemanning 
til ambulant oppfølging

• opptrapping til 24/7- tilgjengelighet i 
oppfølgingstjenestene

• økt andel tilrettelagte boliger med 
bemanning 24/7 

• etablert FACT team

• benytt lavterskel tilbud før igangsetting av  
lovpålagte tjenester 

• dreie tjenesten til de som har størst behov 

• kunnskapsbaserte tjenester som har effekt





Tjenesteområde Tilrettelagte 
boliger og akutte tjenester
28.03.2022



















Tjenesteområde Henvendelser 
– bolig psykisk helse og rus
28.03.2022



Organisasjonskart 

Henvendelser-bolig, psykisk helse og rus 

Henvendelser-

bolig, psykisk helse og rus 

Tjenesteleder 

Marita Forstrøm Johansen 

Boligbistand 

Avdelingsleder 

Inger Myhre 

Rådgivning Rus og Psykisk helse 

Avdelingsleder 

Siri Ditlev-Simonsen 

Vestre hauger bolig og natthjem 

Øverlandselva bolig

Avdelingsleder 

Ingunn Lambertsen 



Boligbistands ansvar og oppgaver

Målgruppe; innbyggere  som ikke selv er i stand til å finne- eller beholde bolig i det private markedet grunnet 
helsemessige og/eller sosiale årsaker og/eller økonomiske vansker kan få tildelt  kommunal velferdsbolig

➢ Tildele kommunale velferdsboliger ( ca 1100 velferdsboligr) 

➢ Formidling av boliger i det private markedet    

➢ Startlån og tilskuddsordninger

➢ Forvaltning av trygd og annen inntekt

➢ Statlig bostøtte

➢ Kommunal bostøtte



«Trenger du noen å snakke med» 

Rådgivning rus og psykisk helse 

Tilbyr samtaler til innbygger med psykiske helseproblemer, 
rusutfordringer eller sosiale vanskeligheter. De tilbyr også samtaler 
til pårørende som er bekymret. 

• Rask respons

• Kartlegging av situasjon og avklaring av 

hjelpebehov

• Kortvarig oppfølging uten vedtak

• Ingen krav til henvisning, men involvering og 

ansvarliggjøring



Vestre Hauger Bolig og Natthjem
Målgruppe;  Rusmisbrukere i aktiv rus – ROP lidelser

• 12 kommunale boliger
• Natthjemmet 4 plasser ( åpent fra 22-08) 
• En midlertidig leilighet

Husleiekontrakter i henhold til husleieloven

Beboeren får tjeneste ut fra individuelle 

behov i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. 



Øverlandselva Bolig

Avdelingen består av 
6 leiligheter, miljøbase, fellesarealer 
og andre fasiliteter.

Avdeling Øverlandselva skal være et 
tilbud til de som ønsker en rusfri 
tilværelse



Tjenesteområde 
Oppfølgingstjenester psykisk helse 
og rus

28.03.2022















Viktige samarbeidspartnere for 
å nå målene
• FACT samarbeid med DPS

• Blakstad sykehus 

• Rask psykisk helse hjelp

• Bjørnegård aktivitets hus                             

• Tilrettelagt fritid og avlastning 

• Stabæk gatelag fotball 

• Fontenehuset

• Villa Walle 

• Frelsesarmeen 

• Røde Kors

• NAV – Lyset i hverdagen / Jobbtiltaket IPS 

• Tiltak knyttet til aktivitetsbasert helse med ulike samarbeidspartnere


