
Møte i Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
21.10.2021



Ny visuell identitet

Felles designmanual for alle norske fontenehus



Status

• 352 medlemmer pr 21.10.2021

• Økende pågang etter gjenåpning av samfunnet, 6 måneders inntaksstopp

• Rekruttering fra Drammen kommune, DPS, Blakstad, NAV, 

tiltaksleverandører til NAV mm

• Hverdagen på huset er tilbake, høyt aktivtetsnivå, 2 enheter, 6 arbeids-

grupper

• Forverring av medlemmers psykiske helse under pandemien og etter, økt 
bistandsbehov

• 6,6 årsverk

• FHD har posisjonert seg godt nasjonalt og internasjonalt.  To viktige innlegg i 
Verdenskonferansen i 2019, forespørsel om innlegg i 2021.
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2 milepeler i 2018

• Inngått Partnerskapsavtale med Drammen kommune med 
hovedmålet å styrke arbeidsrettede tiltak. 

• Internasjonalt akkreditert for en periode på 3 år-

det beste et fontenehus kan oppnå. 

• Startet ny akkrediteringsprosess



Resultater  i 2019 og 2020

2019

• Rekruttering: 97 nye medlemmer  (totalt 281)

• Arbeid:

- 23 medlemmer fikk lønnet arbeid 

- 8 medlemmer fikk arbeidspraksis

- 3 medlemmer gikk i studie/utdanning

- 2 OA nye plasser

2020

• Rekruttering: 46 nye medlemmer (totalt 327)

• Arbeid: 

- 14 medlemmer fikk lønnet arbeid

- 2 medlemmer fikk praksis

- 3 medlemmer gikk i studie



Resultater 2020

• Solid økning i antall medlemmer: 46, hvorav 24 i alderen 16-29 

(Målet var 30 nye medlemmer, hvorav 1/3 i alderen 16-29)

• Antall aktive medlemmer langt over benchmark: 167 aktive i den 
arbeidsorienterte dagen. (Benchmark: 74)

• Daglig oppmøte i takt med smittesituasjon 

(i gode perioder 23 -27, gjennomsnitt på 16)

• Tap av 3 OA plasser, men forberedelse for 2 nye som startet i 2021



Resultater 2021 så langt

• Rekruttering: 25 nye medlemmer så langt (inntaksstopp på 6 måneder)

(Målet er 30 nye medlemmer, hvorav 1/3 i alderen 16-29)

• Arbeid: 

- 10 medlemmer fikk lønnet arbeid

- 1 medlem fikk praksis

- 9 medlemmer gikk i studie



Tilfredshetsundersøkelse 

• 88%   Min deltagelse på Fontenehuset påvirker helsen min på en positiv måte

• 73%   Bruk av Fontenehuset har redusert mitt behov for ulike helsetjenester

• 66%   Bruk av Fontenehuset har minsket behovet for innleggelse/akutthjelp

det siste året

• 90%   Det er et godt arbeidsmiljø på Fontenehuset

• 82%   På Fontenehuset får jeg brukt mine ressurser

• 77%   Fontenhuset har ført til at jeg har fått et større sosialt nettverk 

• 71%   Fontenehuset har ført til at jeg har fått større tro på meg selv og mine ressurser 

• 61%   Deltagelse på Fontenehuset har gitt meg tro på at jeg kan komme ut i jobb igjen 
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«Arbeid gir helse»

• 2 OA plasser ved Bragernes café. 

• Har nettopp fått tilbud om en stilling ved Union Eiendom og en VTA i Meny

• Venter på svar fra Meny og Elkjøp vedr. OA

• Deltatt i «Innsikt» 

• Innført Studietorsdag

• Leter etter lærere som kan bidra med leksehjelp noen timer på  torsdager (norsk, 

norsk for innvandrere, matte, fransk).Soroptimistene og Rotary inviteres til samarbeid.

• Planlegger Waterhole i samarbeid med NFDR



Samarbeid med næringslivet

• Film om OA i 2020:

Overgangsarbeid Fontenehuset Drammen – YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=y2vhdGg0fjc


Ung på huset

• Etablert en arbeidsgruppe, opplæring i Göteborg, oppusning av lokaler, 
medierom og «Studenten»

• Økt rekruttering av medlemmer i alderen 18-29. Utvides til 16-29.

• Planlegger prosjekt som skal forebygge drop-out og støtte utdanning av 
medlemmer (i samarbeid med en eller flere videregående skoler).

• Startet dialog med Åssiden videregående skole.



Forutsetninger for videre vekst

For å ivareta vekst og utvikling av nye tilbud trenger vi:

1. Beholde bemanning (100% stilling som startet 2021)

2. Større lokaler (600 m2) 



Beholde bemanning i 2022

• Partnerskapsavtale med kommunen i 2018: tilskudd på 2,3 millioner

• Antall medlemmer har fordoblet seg siden partnerskapsavtalen ble 

inngått i 2018 (160 medlemmer i mai 2018, 351 i dag)

• Kommunesammenslåing: større nedslagsfelt 

• Medlemmers helsetilstand har forverret seg under pandemien og 
bistandsbehovet har økt betraktelig. 

• 300 000 kr fra Helsedirektoratet

• 300 000 kr fra Drammen kommune



Tilskudd 2022

• Helsedirektoratet har økt tilskudd til FHD for 2021 med kr 300 000

• Vi fikk 300 000 «koronamidler» fra Statsforvalteren (i samarbeid med DK) 

• For å kunne beholde dette beløpet i 2022 stiller Helsedirektoratet 

krav om at Drammen kommune øker tilskudd med samme beløp

• Vi har bedt rådmann om økning av tilskudd med 300 000 kr for 2022

• Dette ville sikre en 100% stilling som er nødvendig



Lokaler

• For å ivareta vekst og utvikle tilbud videre trenger vi på sikt lokaler 

på 600 m2

• Dialog med Drammen Eiendom om leie av kommunale lokaler

• Penger forblir i så fall i bykassa



Tusen takk for oppmerksomheten!

Besøk nettsiden vår:
http://fontenehuset-drammen.no

http://fontenehuset-drammen.no/

