Trondheim kommune

Saksframlegg
NARKOMANE PÅ FERIE OG STUDIETUR TIL TYRKIA - PRIVAT FORSLAG FRA
BYSTYREMØTE 31. JANUAR 2008
Arkivsaksnr.: 08/9263
Forslagsstillers forslag til innstilling:
Bystyret ber rådmannen ta kontakt med prosjektet ” På vei til egen bolig” som er et prosjekt i Skien i regi
av Skien Diakonale Senter.
Dette er et brukerstyrt tilbud til bostedsløse rusmisbrukere som har et langt rusliv bak seg og som skal
mestre en hverdag i egen bolig.
Rådmannen innhenter informasjon om prosjektet og vurderer om dette kan være noe som også kan prøves
i Trondheim.
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Saksutredning:
Svein Otto Nilsen (Dem) la i bystyrets møte 31. januar 2008 fram følgende private forslag som bystyret
oversendte til helse- og velferdskomiteen for videre behandling.
Forslaget:
I Skien har man gått inn på et opplegg hvor man sender hjemløse narkomane på ferie og studietur til
Tyrkia.
Med støtte fra Sosial og helsedirektoratet reiser 8 eldre narkomane på ferie og studietur til Tyrkia. Disse er
med på prosjektet ” På vei til egen bolig”
Sosial og helsedirektoratet og Husbanken støtter prosjektet med 630 000 kroner hver.
Husbanken har til og med lansert prosjektet til pris for beste tiltak mot bostedsløshet i 2007.
Uken i Tyrkia er en del av et større prosjekt som pågår halvannet år, hvor man lærer å mestre en hverdag i
egen bolig.
Turen er ment som oppmuntring og motivasjon til å komme seg videre, og hvor man kan få lov til å være
mennesker og ikke bare rusmisbrukere.
Forslag til vedtak:
Bystyret ber rådmannen ta kontakt med prosjektet ” På vei til egen bolig” som er et prosjekt i Skien i regi
av Skien Diakonale Senter.
Dette er et brukerstyrt tilbud til bostedsløse rusmisbrukere som har et langt rusliv bak seg og som skal
mestre en hverdag i egen bolig.
Rådmannen innhenter informasjon om prosjektet og vurderer om dette kan være noe som også kan prøves
i Trondheim.
Videre oppfølging
Den videre oppfølging av forslaget, innhenting av evt ytterligere info etc er nå opp til komiteen.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 28. januar 2008

Kari Aarnes
sekretariatsleder

Knut Ole Bleke
saksbehandler

Vedlegg:
Saksfremlegg - arkivsak 08/9263
33034/ 08

2

Trondheim kommune

Saksfremlegg - arkivsak 08/9263
33034/ 08

3

