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Visjon
Medlemmer ved Fontenehuset Gjøvik skal oppleve fellesskap,
etablere utviklingsfremmende relasjoner og få større tro på fremtiden.

Verdigrunnlag
Respekt re spectare = se om igjen - ingen er bare det du ser.
Alle mennesker blir møtt med åpenhet og forventning.
Engasjement for de som trenger det.
Engasjement preger oss i møte med mennesker, muligheter og 
utfordringer.

Hovedmål
Fontenehuset Gjøvik skal være den foretrukne aktør for rehabilitering 
av mennesker med psykiske helseutfordringer i Gjøvik og nærliggende 
kommuner.
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Formål
Fontenehuset Gjøvik AS har som formål å, på ideelt grunnlag og i samarbeid med
det offentlige, etablere og drive fontenehuset etter modell fra stiftelsen Fontenehus Norge. 

Organisering
Fontenehuset ble etablert den 26.01.2017 som et datterselskap av N.K.S. Kløverhotellet AS. 
Kløverhotellet ble avviklet i 2019 og aksjene ble overdratt til N.K.S. Innlandet-Vest.
Fontenehuset Gjøvik AS er et ideelt aksjeselskap der det ikke utbetales utbytte.

Styresammensetning 01.01.2022-11.03.2022
Liv Thorsen Schlytter  styreleder
Ketil Kjenseth    nestleder 
Ingjerd Thon Hagaseth  styremedlem
Terje Solheim   styremedlem
Gina Marie Sørum Sveen  styremedlem
Bjørn Blichfeldt   styremedlem
Frode Mosether   styremedlem
Roger Halsnes   styremedlem (medlemsrepresentant)
Roger Karlsen   varamedlem (medlemsrepresentant)

Styresammensetning 11.03.2022-31.12.2022
Liv Thorsen Schlytter   styreleder
Ketil Kjenseth    nestleder
Bjørn Blichfeldt   styremedlem
Gina Marie Sørum Sveen  styremedlem til 01.10.2022
Randi-Irene Midthaugen  styremedlem fra 01.10.2022
Ingjerd Thon Hagaseth  styremedlem
Terje Solheim   styremedlem
Bjørn Bysveen   styremedlem (medlemsrepresentant)
Arild Thorsrud   varamedlem (medlemsrepresentant)

I 2022 ble det avviklet 4 styremøter.
Det ble behandlet 35 saker.
Følgende styringsdokumenter har vært gjeldene for styrets arbeid i 2022:
Styreinstruks, instruks for daglig leders forhold til styret og styrets arbeidsplan.

Styret fra venstre:
Liv Thorsen, Ingjerd Thon Hagaseth,
Bjørn Blichfeldt, Gina Marie Sørum Sveen, 
Ketil Kjenseth, Terje Solheim
Randi-Irene Midthaugen og Bjørn Bysveen.
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Økonomi
Selskapet hadde i 2022 en aksjekapital på 30 000 kr. Alle aksjer eies av N.K.S. Innlandet-Vest.
Driftsinntektene i 2022 utgjorde 5 124 000 kr., bestående av tilskudd fra Helsedirektoratet
kr. 2 550 000, tilskudd fra Gjøvik kommune kr. 2 224 000, samt tilskudd fra Vestre Toten
kommune kr. 350 000. 

Ansatte
Fontenehuset Gjøvik hadde fire fast ansatte frem til 01.08. Mia Skattum begynte den 01.08.2022. 
Merethe Holen avsluttet sitt arbeidsforhold den 30.11.22. Sykefraværet var på 8,5%.
Det har vært en skade i 2022. Denne var forårsaket av glatt føre utenfor huset.
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Fra venstre:
Daglig leder: Kirsti Østhagen
Medarbeidere: Cato Mortensen, Merethe Holen, 
Embla Marie Storaas Iddberg og Mia Skattum



Medlemmer
Medlemmene kommer hovedsakelig fra Gjøvik kommune. I tillegg har huset medlemmer fra 
Østre-og Vestre Toten, Søndre- og Nordre Land. Vi har hatt en økning i medlemsmassen på 
26% i 2022.

Ved utgangen av 2022 var det registrert 92 medlemmer og 17 mulige medlemmer.
Aktive medlemmer i 2022: 77
Gjennomsnittlig daglig oppmøte: 10

Totalt antall oppmøter på huset: 2566
Medlemmene la ned totalt 10537 arbeidstimer på huset i 2022. Dette tilsvarer ca. 6 årsverk.

Det har vært gjennomført to medlemsundersøkelser dette året.

Den nasjonale «Arbeid og studieundersøkelsen» for 2022 ble gjennomført blant medlemmer 
med registrert oppmøte i 2021 - totalt 52 stykker.
Svarprosenten var på 87% på Fontenehuset Gjøvik.

Tall fra undersøkelsen:
Medlemmer i lønnet arbeid/praksis/studier:    47%
Medlemmer som IKKE var i lønnet arbeid/praksis/studier: 53%
Medlemmer startet opp i lønnet arbeid/praksis/studier i 2021: 20%

Den årlige «Trivselsundersøkelsen» utgikk og ble erstattet av en spørreundersøkelse,
gjennomført av Oslo Economics. Dette er en del av et forskningsprosjekt for
Fontenehus Norge. Målet med prosjektet er å få kunnskap om hvilke personer som benytter 
fontenehus, hvilken effekt fontenehuset har på medlemmene, og verdien fontenehuset har for 
samfunnet. Undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer og totalt 50 medlemmer
på Fontenehuset Gjøvik fullførte.

Tall fra undersøkelsen:
85% opplevde at de gjorde meningsfullt arbeid på Fontenehuset
85% opplevde at deltakelse på Fontenehuset påvirket helsen på en positiv måte
74% rapporterte om større tro på seg selv og sine ressurser
83% rapporterte at deltakelse på fontenehuset bidro positivt til sin livskvalitet
89% rapporterte at det er et godt arbeidsmiljø på fontenehuset

Lokaler
Lokalene er store, innbydende og godt egnet for fontenehusdrift. Tilbakemeldingene fra 
besøkende og samarbeidspartnere er veldig positive. Det er en stor fordel at det er egne 
parkeringsplasser og kort avstand til skysstasjonen.
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Daglig drift
Den arbeidsorienterte dagen er bærebjelken i Fontenehuset. Dette engasjerer medlemmer og 
medarbeidere i driften av huset og gir meningsfulle og nødvendige arbeidsoppgaver.
Alt arbeid er frivillig og gir medlemmer mulighet til vekst og utvikling i eget tempo med støtte 
fra felles- skapet. Fontenehuset Gjøvik har valgt å dele driften i to avdelinger: kjøkken/drift og 
kontor/ media. Medlemsmassen fordeler seg tilnærmet likt mellom disse enhetene.
Fontenehusmodellen sine 37 standarder er førende for all drift. Høsten 2022 imøtekom vi
forbeholdene i akkrediteringen vår, ved å etablere to overgangsarbeidsplasser, og er nå
akkreditert for 3 år uten forbehold.

Trening i fontenehusmodellen
Fontenehuset Gjøvik sender regelmessig team bestående av en medarbeider, et medlem og en 
representant fra styret på trening til en sertifisert treningsbase. I mai 2022 deltok et team på 
en toukerstrening ved Fontenehuset Oslo sentrum. Til denne treningen har teamet med seg en 
problemstilling som angår huset som de bruker tid på å diskutere og arbeide med.
Etter treningen har de med en aksjonsplan tilbake som alle fontenehusets medlemmer
engasjeres i.     

Arbeid og studier
Fontenehuset arbeider for å gi medlemmene mulighet til å komme ut i ordinært lønnet arbeid. 
I august ble Mia Skattum ansatt som medarbeider med ansvar for jobb og studier. Dette har 
vært et positivt løft for huset og har ført til at vi kan gi bedre individuell oppfølging av
medlemmer som har et ønske om å komme ut i arbeid. Medlemmer har fått god støtte til å 
skrive CV, trene på jobbintervju og finne ulike arbeids-og utdanningsmuligheter. 
I Fontenehusmodellen ligger overgangsarbeid (OA) som en mulighet for medlemmene.
En OA-jobb er en deltidsstilling i det ordinære arbeidslivet som lyses ut blant Fontenehusets 
medlemmer. Fontenehuset tar seg av ansettelsesprosessen, støtter opp om opplæringen, holder 
kontakt med arbeidsgiver og stiller med vikar om den ansatte er syk. Arbeidsgiver tilbys en 
forutsigbar arbeidskraft. Arbeidstaker kan føle trygghet til å prøve seg i arbeid. Vi stiller krav 
til at arbeidstakeren får ordinær lønn etter gjeldene satser. En OA-jobb har en varighet på 6-9 
måneder og kan være alt fra 10-40% stilling. Etter den perioden tar Fontenehuset
ansettelsesprosessen på nytt, slik at et annet medlem kan få prøve seg i arbeidslivet.
I 2022 landet vi avtaler om overgangsarbeidsplasser. En stilling i Gjøvik kommune og en
stilling i Mustad kantine, begge med oppstart i oktober 2022. 

Det tette samarbeidet mellom NAV Vestre Toten og Fontenehuset har ført til at to medlemmer 
har påbegynt fagbrev og jobber 100% i Raufoss industripark. I 2022 kom 8 medlemmer ut i 
ordinært arbeid, 1 startet studier og 2 var i arbeidspraksis.
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Ung på huset
Året 2022 har vært et år for videre vekst og utvikling for «ung på huset» gruppen. Gruppen 
teller nå 27 medlemmer. En fast ansatt har ansvaret for gruppen. De største prosjektene i år har 
vært ferdigstillelse av den kreative formidlingen av FNs bærekraftsmål, bygging av stasjonær 
PC for Fontenehuset Hadeland og videre produksjon av ny omvisningsfilm for huset. Gruppen 
har også gjennomført ett eget fritidsprogram med stor suksess og har lagt flere planer for 2023. 
Det er innledet et samarbeid med Norse Feedback med mål om å sikre en bedre og tettere
oppfølging av unge voksne. 

Samarbeidspartnere
Fontenehuset Gjøvik har løpende samarbeidsavtale med Gjøvik kommune. I tillegg forhandles 
det årlig driftsavtale. Avtalene skal sikre et godt og effektivt samarbeid mellom kommunen og 
Fontenehuset Gjøvik. Fontenehuset sitt kontaktpunkt i kommunen er tjenesteområdet Strategi 
og utvikling.

Fontenehuset Gjøvik har opparbeidet seg et bredt kontaktnett og har med det fått mange gode 
samarbeidspartnere som DPS Gjøvik, FACT-team, den kommunale helse - og
omsorgstjenesten, Gjøvik Sanitetsforening og NAV Gjøvik. Nytt av året er at vi har startet opp 
et tett samarbeid med markedskoordinator i NAV Gjøvikregionen som er tilstedeværende på 
huset en gang i måneden. I disse møtene kan vi drøfte problemstillinger som angår mange, og 
det er mulighet for individuelle samtaler. Vi samarbeider med Gjøvik
videregående skole og Lena videregående skole med mål om å styrke arbeidet mot unge
mellom 16 og 30 år. Vi har god kontakt med Kirkens Bymisjon og deres tiltak «I jobb» og
Maritastiftelsen. I tillegg har vi hatt et godt samarbeid med Gjøvik kommune og andre
frivillige organisasjoner for å mobilisere til engasjement rundt årets markering av Pride på
Gjøvik. Vi har vært deltakende i Gjøvik kommunes ressursgruppe til forprosjektet
«Tett på 12-23» der det er kartlagt hvilke tjenester som finnes for unge mellom 12 og 23.
Fontenehuset Gjøvik har vært representert i gruppa for tjenester 18+.

Fontenehuset er et tilbud til alle kommuner i regionen. I 2022 fikk vi driftstilskudd fra Vestre 
Toten kommune. For 2023 er det søkt driftstilskudd fra både Vestre- og Østre Toten
kommune.

Utadrettet virksomhet
Vi har som tidligere hatt fokus på utadrettet virksomhet. Vi anser dette som svært viktig for å 
fortsette å gjøre Fontenehuset Gjøvik og tilbudet kjent. Dette bidrar til et stadig større nettverk 
med nye og flere samarbeidspartnere og støttespillere. Gjennom disse tilegner vi oss kunnskap, 
økt kompetanse og også god hjelp til å spre informasjon om tilbudet vårt.
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Februar
Lunner kommune        Besøk på huset

Mars
Kommunikasjonskonferanse      Fontenehus Norge
Forebyggende enhet i politiet      Besøk på huset
Redalen sanitetsforening       Besøk på huset

April
Blåkors Eina         Foredrag
Tilrettelagte tjenester i Gjøvik kommune    Besøk på huset
Formannskapsmøte i Vestre Toten kom.    Informasjon om huset
Gjøvik frivilligsentral       Besøk på huset
Fontenehus Norge        Besøk på huset
HelseInn         Besøk på huset
Brandbu sanitetsforening       Besøk på huset
Barnevernstjenesten        Foredrag
Miljøpartiet de grønne Gjøvik      Besøk på huset   
     
Mai 
Frisklivssentralen         Besøk på huset
Østre Toten sanitetsforening      Besøk på huset
Frivilligdagen på Gjøvik gård      Stand
NTNU         Foredrag
Agenda Innlandet        Konferanse
Ergoterapiutdanningen NTNU      Foredrag

Juni 
Formannskapsmøte i Gjøvik kommune    Informasjon om huset

Juli 
Kirkens bymisjon Lillehammer       Besøk på huset

August
Arendalsuka         Stand
Pridemarkering Gjøvik       
Fontenehuset Bærum       Besøk på huset
Rapportoverlevering til kommunedirektør    Informasjonsarbeid
Samarbeidsmøte NAV/frivillige organisasjoner
MDG Gjøvik, Østre- og Vestre Toten     Besøk på huset



September
Ergoterapistudenter       Besøk på huset
Vestre Tingelstad sanitetsforening     Besøk på huset
Besøk på Fontenehuset Oslo Øst
Besøk på Jobbhuset       Samarbeidsmøte
Rødt Gjøvik         Besøk på huset
Besøk på Fontenehuset Hønefoss
Åpning av Fontenehuset Hadeland     Informasjonsarbeid
Abid Raja og tre fra Unge Venstre     Besøk på huset
NAV Vestre Toten        Foredrag
MDG Regionsamling        Foredrag
Østre Toten Fremskrittsparti      Besøk på huset

Oktober
Åpen dag på FH Gjøvik       Informasjonsarbeid
Tidlig avklaringsteam og akutteam      Besøk på huset
Østre Toten sanitetsforening      Foredrag
Mjøsanker          Foredrag
Y´s men club        Foredrag
Politirådet          Besøk på huset
Høringsmøte budsjett Gjøvik kommune
Fontenehuset Hadeland        Besøk på huset

November
NAV og frivillige organisasjoner
Studentseminar        Høgskolen i Innlandet

Desember
Isiflo jobb-og rekrutteringssenter     Bedriftsbesøk

Forskning og utvikling (FoU)
Oslo Economics har i samarbeid med Fontenehus Norge igangsatt et forskningsprosjekt som 
går over tre år. Målet med prosjektet er å få kunnskap om hvilke personer som benytter
fontenehus, hvilken effekt fontenehuset har på medlemmene og verdien fontenehus har for 
samfunnet. Oslo Economics gjennomførte en spørreundersøkelse i oktober-november.
Denne var slått sammen med vår årlige trivselsundersøkelse. 

Pilotstudien «Innovasjon ved Inklusjon – Fontenehuset Gjøvik tenker nytt» (Lofthus &
Møness, 2020) ble gjennomført ved Fontenehuset Gjøvik i 2020. Formålet med studien var å
synliggjøre fontenehusenes betydning for medlemmene og besparelse i bruk av øvrige
kommunale helsetjenester. Pilotstudien førte til ønske og behov for nasjonal utbredelse.
En nasjonal undersøkelsen ble gjennomført samtidig med arbeid- og studieundersøkelsen
ved alle fontenehus i Norge i 2022.
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Aktiviteter
Arrangementer interne/eksterne
• Sommeravslutning
• Julebord
• Månedlig workshops i fontenehusmodellen
• 4-årsmarkering av Fontenehuset Gjøvik
• Arendalsuka
• Julespill i søsterkirkene på Hadeland
• Pridemarkering Gjøvik Kommune
• Åpningsfest Fontenehuset Nordre Follo
• Åpningsfest Fontenehuset Hadeland
• Åpningsfest Fontenehuset Hønefoss
• Markering verdensdagen for psykisk helse

Kurs og konferanser
• Webinar om utdanning til erfaringskonsulent
• Undervisning i forskning med Ann Mari
• Brannkurs v/Gjøvik brannvesen
• Webinar «ung og psykisk helse» Norse Ungdom
• InDesign kurs digitalt
• Excelkurs 
• Canvakurs

Fritidsprogram
• Tur til det lille Pannekakehuset på Lillehammer
• Tur til Mjøsparken i Brumunddal
• Bading og grilling i Fredevika
• To heldagsutflukter til Charlottenberg
• Tur til Oslo på sightseeing og teknisk museum 

Andre fritidsaktiviteter dette året: ukesmiddager, søndagsmiddager, frisbeegolf, bowling, film-
kvelder, quiz-og spillkvelder og juleverksted.
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Besøk av politiske aktører
Gjøvik kommune: Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Unge Venstre
Vestre Toten Kommune: Miljøpartiet De Grønne
Østre Toten kommune: Miljøpartiet De Grønne, Fremskrittspartiet
Stortingsrepresentanter: Abid Raja, Venstre

Studenter gjennom året
NTNU Gjøvik:
Bachelor i sykepleie 2 stk.
Bachelor i ergoterapi 2 stk.

Høgskolen i Innlandet:
Bachelor i sosialt arbeid   5 stk.

Profilering
• Ny «Ung på huset»-banner om bærekraftsmålene
• Facebook – 2917 følgere pr. 31.12
• Instagram – 752 følgere pr. 31.12
• Ung på huset Instagram – 308 følgere pr. 31.12
• Flere oppslag i lokalavisene 
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Fontenehuset Gjøvik
Strandgata 38
2821 Gjøvik
Telefon: 977 30 330
E-post: post@fontenehusetgjovik.no
Org. nr. 918 634 193

Facebook: Fontenehusetgjovik
Instagram: fontenehusetgjovik
www.fontenehusetgjovik.no
VIPPS-nummer: 504857
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