
 

Husregler for rehabiliteringsbolig 

1. Det er ikke tillat å oppbevare rusmidler inne 

i leilighetene, i fellesarealet eller utenfor 

boligene. 

2. Det skal være stille i og utenfor boligene 

mellom kl 23.00 – 07.00 

3. Det skal vises hensyn overfor de øvrige 

beboere/ naboer, og det forventes at 

beboerne bidrar aktivt med å skape et godt 

bomiljø. 

4. Truende, voldelig eller annen utagerende 

adferd aksepteres ikke. 

5. Husdyr ikke tillatt. 

6. Leietaker har ansvar for at besøkende 

overholder husreglene og bestemmelser i 

kontrakt og samarbeidsavtale. 

7. Leietaker er selv ansvarlig for renhold og 

orden i og utenfor egen bolig. 

8. Ved varsel om brudd på husreglene, eller 

sykdom hos leietaker kan ansatte i 

sosialtjenesten låse seg inn i leietakers 

leilighet. Om mulig skal leietakeren varsles 

før dette, og gis mulighet til å delta. 

9. Gjentatte brudd på husleieregler/ 

leiekontrakt eller samarbeidsavtalen kan 

medføre at leieforholdet opphører (jmf. 

leiekontrakten). 

Hva annet bør jeg vite? 

Oppfølgingsteamet har intensjon om 

å gi tilstrekkelig veiledning og hjelp 

til deg på vei til egen bolig. 

Sør-Varanger kommune. 

Rustjenesten: 

Telefon: 40017800 

Boligkoordinator: 
Telefon: 45868055 

www.svk.no  
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Hva er rehabiliteringsbolig? 

Sør-Varanger kommune disponerer 2 leiligheter 

for personer som er i en rehabiliteringsfase for 

rusavhengighet. 

 Er du på vei til å bli rusfri? 

 Er du uten bolig eller har behov for 

skjerming fra tidligere rusmiljø? 

 Ønsker du oppfølging/ koordinering for 

å fortsette et rusfritt liv? 

 Trenger du hjelp til å få ”brikkene” på 

plass på vei til et bedre liv? 

Vi kan hjelpe deg! 

Mål 

Forebygge tilbakefall til rus og re – 

innleggelse på institusjon, samt styrke egen 

mestring og stabilisering av livssituasjon. 

Styrke boevner for å kunne bo i egen bolig. 

Vilkår 

 Du ønsker og er motivert til å fortsette 

et rusfritt liv? 

 Forpliktende samarbeidsavtale med 

tjenesteapparatet. 

 Det er påkrevd å være rusfri! 

Hva kan vi hjelpe deg med? 

 Å legge til rette for at du kan fortsette å 

holde deg rusfri. 

 Å etablere kontakt og eventuelt 

samarbeid med helsetjenester, NAV, 

Kompetansesenteret og andre aktuelle 

etater. 

 Individuell plan. 

 Veiledning i fht mestring av et rusfritt 

liv, blant annet grensesetting, 

økonomistyring, relasjoner og 

kommunikasjon. 

 Praktisk bistand. 

 Å jobbe målrettet for å skaffe din egen 

bolig. 

Hvem er vi? 

Boligkoordinator, ruskonsulenter og 

miljøarbeidere som er ansatt i Rustjenesten.  Vi 

er profesjonelle og har både kunnskap og 

erfaring med å jobbe i ”rusfeltet”.  

Vi har samarbeid med interesseorganisasjoner 

som RIO, AA, Mentalhelse m.m. 

Hvordan kan du søke bolig? 

Ta kontakt med Rustjenesten. Der får du hjelp og 

veiledning til å fylle ut søknadsskjemaet. 

 

 

Et rusfritt liv 

 

Hvordan kan du skape et positivt og 

støttende nettverk? 

Fra passiv bruker til aktiv deltager! 

Si hva du mener og hvordan du vil ha det, så kan vi  
hjelpe deg å komme fram til eventuelle løsninger. 
 

Det er ditt valg som gjelder! 

Person 

Famile/ 
venner 

Økonomi 

Bolig 

Arbeid/ 
aktiviteter 

Kollegaer/ 
medelever 

Andre 

Fritid 

Naboer 

- Trenger du hjelp for å forbli 

rusfri?  

- Ønsker du å få en trygg start 

på vei til egen bolig? 

 

Vi kan hjelpe deg! 


