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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 psykisk sykdom 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 01.01.2021-11.03.2021
Liv Thorsen Schlytter  styreleder
Ingjerd Thon Hagaseth   nestleder
Ingrid Hjelmstad Ødegård styremedlem
Gina Marie Sørum Sveen  styremedlem
Bjørn Blichfeldt   styremedlem
Frode Mosether   styremedlem
Wenche Gullberg   styremedlem (medlemsrepresentant)
Lars Andreassen   varamedlem (medlemsrepresentant)

Styresammensetning 11.03.2021-31.12.2021
Liv Thorsen Schlytter   styreleder
Kjetil Kjenseth    nestleder
Bjørn Blichfeldt   styremedlem
Gina Marie Sørum Sveen  styremedlem
Frode Mosether   styremedlem
Ingjerd Thon Hagaseth  styremedlem
Terje Solheim   styremedlem
Roger Halsnes   styremedlem (medlemsrepresentant)
Roger Karlsen   varamedlem (medlemsrepresentant)

I 2021 ble det avviklet 5 styremøter. 
Det ble behandlet 35 saker. 
Følgende styringsdokumenter har vært gjeldene for styrets arbeid i 2021:
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, Frode Mosether,
Terje Solheim og Roger Halsnes.
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Styret 2021



Økonomi
Selskapet hadde i 2021 en aksjekapital på 30 000 kr. Alle aksjer eies av N.K.S. Innlandet-Vest. 
Driftsinntektene i 2021 utgjorde 5 000 000 kr., bestående av tilskudd fra Helsedirektoratet 
kr. 2 500 000 og tilskudd fra Gjøvik kommune kr. 2 000 000, samt tilskudd fra N.K.S. 
Innlandet-Vest kr. 500 000. 

Ansatte
Fontenehuset Gjøvik hadde fire fast ansatte i 2021. Sykefraværet var på 1,5  %.
Det har ikke vært ulykker eller skader. 
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Fra venstre:
Daglig leder: Kirsti Østhagen
Medarbeidere: Cato Mortensen, Embla Marie Storaas Iddberg og Merethe Holen



Medlemmer
Medlemmene kommer hovedsakelig fra Gjøvik kommune. I tillegg har huset medlemmer fra 
Østre-og Vestre Toten, Søndre- og Nordre Land. Tilsiget av nye medlemmer har økt etter 
flytting til nye lokaler og lettelser på Covid-19 restriksjoner. 

Ved utgangen av 2021 var det registrert 73 medlemmer og 25 mulige medlemmer.
Aktive medlemmer i 2021: 57
Gjennomsnittlig daglig oppmøte: 10
Totalt antall oppmøter på huset: 2273
Medlemmene la ned totalt 9827 arbeidstimer på huset i 2021. Dette tilsvarer ca. 5,6 årsverk.

Det har vært gjennomført to medlemsundersøkelser dette året. 

Den nasjonale «Arbeid og studieundersøkelsen» for 2021 ble gjennomført blant medlemmer 
med registrert oppmøte i 2021 - totalt 45 stykker. I alt deltok 20 Fontenehus og svarprosenten 
på Fontenehuset Gjøvik var på 90%. 

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» ble gjennomført november 2021 av alle aktive medlemmer 
i november. Svarprosenten for Fontenehuset Gjøvik var 100%.

Tall fra undersøkelsen: 
82,8% opplevde at de fikk brukt sine ressurser/ferdigheter på Fontenehuset
82,2% opplevde at deltakelse på Fontenehuset påvirket helsen på en positiv måte
71,5% rapporterte om redusert behov for helsetjenester
46,6% rapporterte om redusert behov for innleggelse eller akutt hjelp
82,2% rapporterte om større tro på seg selv og sine ressurser
57,1% rapporterte om større tro på å komme ut igjen i jobb/studier

Lokaler
Den 1.4.2021 flyttet Fontenehuset Gjøvik fra Austeens veg til Strandgata 38. Det nye lokalet er 
vesentlig større, sentrumsnært og godt egnet for fontenehusdrift.
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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, STYRK Oppfølgingstjeneste, den 
kommunale helse - og omsorgstjenesten, Gjøvik Sanitetsforening, Lions Club Gjøvik og NAV 
Gjøvik. Vi samarbeider med Gjøvik videregående skole, Lena videregående skole og 
musikkterapeuter ved Gjøvik DPS 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 Marita stiftelsen. I tillegg 
har vi hatt et godt samarbeid med Gjøvik kommune og andre frivillige organisasjoner for å 
mobilisere engasjement rundt årets TV-aksjon «Barn, ikke brud». Vi er fremdeles i dialog med 
nabokommunene om et samarbeid om driften av Fontenehuset Gjøvik . Ved utgangen av 2021 
hadde vi 15 medlemmer fra Vestre Toten kommune. På bakgrunn av dette har vi søkt om 
tilskudd til driften for 2022.

Daglig drift
Den arbeidsorienterte dagen er bærebjelken i Fontenehuset. Dette engasjerer medlemmer og 
medarbeider i driften av huset og gir meningsfulle og nødvendige arbeidsoppgaver. All 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. Fontenehuset Gjøvik har jobbet 
etter den fireårige planen for å imøtekomme kravet om akkreditering. September 2021 tok vi 
imot et akkrediteringsteam fra Clubhouse International og ble akkreditert for 3 år.

Strategiarbeid
November 2021 var medarbeidere, medlemmer, styrerepresentanter og daglig leder i 
Fontenehus Norge på Honne konferansesenter for å legge en ny fireårig strategiplan for 
Fontenehuset Gjøvik. Det var en lærerik-og sosial «teambuilding» prosess hvor vi definerte fem 
nye satsningsområder:
• Fontenehuset Gjøvik - et regionalt kraftsenter
• Aktiv og engasjert medlemsmasse
• Attraktiv arena for ungdom og unge voksne
• Arbeid og studier i fokus
• Aktuell og ønsket integreringsaktør
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Arbeid og studier
Fontenehuset arbeider for å gi medlemmene mulighet til å komme ut i ordinært lønnet arbeid. 
Vi har egen jobb-og studiegruppe, der det blant annet jobbes med å skrive CV, trene på 
jobbintervju og hvordan holde motivasjonen oppe mens man venter på å komme i jobb. De 
som ønsker å gjenoppta studier får hjelp til det. Etter innflytting i nye lokaler har vi laget et eget 
studierom, som benyttes av medlemmer og medarbeidere til studier og forberedelser til kurs 
og lignende. 

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 ansettelses-
prosessen på nytt, slik at et annet medlem kan få prøver seg i arbeidslivet. Vi jobber med å 
etablere kontakt med lokale arbeidsgivere og har utviklet en strategi for videre arbeid med å 
skaffe OA-stillinger. Dette arbeidet intesiveres i 2022.

I løpet av året har ett av Fontenehuset sine medlemmer kommet ut i ordinært arbeid og fire 
medlemmer har påbegynt studier.

Ung på huset
Året 2021 har vært et år for vekst og utvikling for «ung på huset» gruppen. Gruppen teller nå 18 
medlemmer. En fast ansatt har ansvaret for gruppen. Etter lettelser i Covid-19 restriksjonene 
har vi gjenopptatt foredrag for eksterne virksomheter. Avtalen vår om elevpraksis for Gjøvik 
videregående skole for de som ikke mestrer ordinær praksis er videreført. Vi har utformet 
underetasjen, som nå inneholder arbeidsrom, studierom og medierom. De største prosjektene i 
år har vært arbeid med kreativ formidling av FN`s bærekraftsmål, bygging av stasjonær PC og 
produksjon av ny omvisningsfilm for huset. I tillegg har gruppen avviklet sitt første 
fritidsprogram.

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. 
Vi har dessverre hatt mindre besøk og ikke fått reist så mye rundt dette året. Dette skyldes 
Covid-19 pandemien og den tidvis krevende smittesituasjonen.
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Januar
Blåkors Eina         Digitalt foredrag

April
Læringssenteret Gjøvik       Besøk på huset

Mai
Rådet for psykisk helse       Digitalt møte
Fretex jobb og oppfølging, Lillehammer    Besøk på huset

Juni
Foredrag strategi Fredrikstad      Besøk i Fredrikstad
NAV, jobbspesialister, Anita og Kjell      Besøk på huset
Kirkens Bymisjon        Besøk på huset
TOPRO         Besøk på huset
 
August
Arendalsuka         Stand i Arendal
Administrasjon Gjøvik kommune     Besøk på huset
Psykisk helse og Rusteam, Søndre Land    Besøk på huset

September
Stortingsrepresentanter fra AP, sentralt    Besøk på huset
Engehaugen YS, Elin Trondsen      Besøk på huset
Gjøvik Sanitetsforening       Foredrag om ung på huset

Oktober
Sel Sanitetsforening       Besøk på huset
Årsmøte NKS Innlandet Vest      Foredrag på Fagernes
Vestre Toten Sanitetsforening      Besøk på huset

November
Regionsamling NKS       Foredrag på Lillehammer
Ergoterapiutdanningen ved NTNU     Foredrag
Formannskapet i Gran kommune      Besøk på huset
NAV Gjøvik         Besøk på huset

Desember
Frivillige organisasjoner i Gjøvik     Besøk på huset
Driftsutvalget Otta kommune      Foredrag
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Aktiviteter
Arrangementer interne/eksterne
• Sommeravslutning
• Strategisamling
• Verdensdagen for psykisk helse
• TV-aksjonen «Barn, ikke brud»

Bedriftsbesøk
• Grand Hotell Gjøvik
• NorEngros Gjøvik

Kurs og konferanser
• Recoveryskolen – Kulturnettverket Innlandet
• Samproduksjon i forskning – Lillehammer og Hamar
• Personlig økonomi – Sparebank 1 Østlandet Jesper Foss
• Pust – Audun Myskja
• Barn og unges psykiske helse – Norges sykehus-og helsetjenesteforening
• Kroppsbevisthetskurs – Psykomotorisk terapeut 
• Intentional Peer Support Kurs – Høgskolen i Innlandet
• Smittevern – Kommuneoverlege Siri Fuglem Berg
• Fadderkurs – Medlem fra Fontenehuset Rygge
• Jævlig menneskelig – Peder Kjøs og Ingeborg Senneset
• «Alle i arbeid» – Marita stiftelsen
• Brukermedvirkning i forskning og fagutvikling – Høgskolen i Innlandet
• Workshop om enhetlig kommunikasjon – Fontenehus Norge

Fritidsprogram
• Tur til Glasslåven kunstsenter og søsterkirkene på Gran
• Tur til Domkirkeodden
• Tur til det lille Pannekakehuset på Lillehammer
• Bading og grilling både ved Skumsjøen og Fredevika
• Sommeravslutning
• Heldagstur på besøk til Fontenehusene i Oslo

Andre fritidsaktiviteter dette året: ukesmiddager, søndagsmiddager, frisbeegolf, bowling, 
filmkvelder, quizkvelder, lefsebaking og juleverksted.
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Besøk av politiske aktører
Gjøvik kommune: ordfører Torvild Sveen, varaordfører Anne Bjertnæs.
Vestre Toten kommune: ordfører Stian Olafsen, varaordfører Tonje Jahr
Gran kommune: ordfører Randi Ek Thorsen og formannskapet
Partiet Sentrum: partileder Geir Lippestad m.fl.
Stortingsrepresentantene (Ap): Kari-Anne Jønnes, Rigmor Aasrud, Ingrid Tønseth Myhr og 
Rune Støstad.

 

Studenter gjennom året
NTNU Gjøvik:
Sykepleierstudenter 3 stk.
Ergoterapeutstudenter 3 stk.

Fagskolen Innlandet:
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 1 stk. 
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Forskning og utvikling (FoU)
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. 
Undersøkelsen vil bli gjennomført samtidig med arbeid- og studieundersøkelsen ved alle 
fontenehus i Norge i 2022. 

I løpet av året har en av medarbeiderne bidratt som informant til to bacheloroppgaver knyttet 
til ungdom og psykisk helse. I tillegg har også 2021 vært et år hvor medlemmer og 
medarbeidere har fått mye ny kunnskap og erfaring rundt brukermedvirkning i forskning 
gjennom flere kurs og samlinger.

Profilering
• Ny brosjyre om Fontenehuset
• Ny brosjyre om overgangsarbeid
• Ny brosjyre om Ung på huset
• Utgitt 4. utgave av husavisa «Fontenenytt» (to opplag – til sammen 200 eksemplarer)
• Facebook – 2697 følgere pr. 31.12
• Instagram – 589 følgere pr. 31.12
• Flere oppslag i lokalavisene

(se også avsnittet «utadrettet virksomhet»)



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


