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1. INNLEDNING 
 

1.1 Generelt 

 

Hensikten med denne rapporten er å gi oppdragsansvarlig, systemeier og andre interessenter 

en oppsummering av prosjektet og vise til hvor man kan gjenfinne prosjektets dokumenter og 

resultater. 

 

Dokumentet beskriver hvordan prosjektets mål og resultatkrav er oppnådd, hvordan prosjektet 

er organisert og gjennomført, utfordringer og erfaringer underveis, samt forslag til 

forbedringer. 

 

Sluttrapporten er laget med grunnlag i arbeidet som er blitt gjennomført i prosjektperioden. 

Dokumentet gir videre en beskrivelse av det arbeidet som er gjennomført, samt hvilke 

vurderinger som er blitt foretatt underveis i prosessen. 

 

1.2 Prosjektets historikk  

TOG-tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo fengsel og Oslo friomsorgskontor. I Oslo 

fengsel er avdeling C3 blitt egen TOG avdeling med 10 ansatte og 15 innsatte. I tillegg er det 

ansatt 3 TOG-konsulenter, en fra fengselet og to fra friomsorgen. Det er også et målm om å til 

enhver tid ha 12 – 15 ute på møteplikt som flges opp med hovedbase ved Oslo 

friomsorgskontor. Målsetningen for TOG-tiltaket, er at man under hele soning i TOG-

avdelingen skal tilrettelegge slik at den dømte skal greie seg ute etter endt dom uten 

kriminalitet. Gjennom bistand til å endre livsførsel vil TOG redusere tilbakefall til 

kriminalitet. Kontaktbetjent og TOG-konsulent skal arbeide sammen med den innsatte for å 

bedre vilkårene etter løslatelse. Sammen skal de også følge opp den domfelte i 

møtepliktsperioden. TOG-tiltaket retter seg mot gjengangere som normalt ikke ville fått 

løslatelse på prøve.  

 

Kriminalomsorgen region Øst sendte en søknad til Husbanken om å få midler den 31.08.05. 

Bakgrunn for søknaden var Regjeringens strategi ”på vei til egen bolig” hvor et av 

resultatmålene er at ”ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra 

fengselsopphold”. Formålet med søknaden var å sette tiltaket i stand til å kunne utvikle og 
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iverksette tiltak for å kartlegge den enkeltes boferdigheter og muligheten til å utvikle 

boferdigheter hos den enkelte. I tillegg skulle prosjektet øke samarbeidet mellom 

samarbeidspartnere i boligspørsmålet.  Prosjektperioden ble utvidet med et år frem til 010508 

for å sikre at kunnskap om boligsosialt arbeid ble sittende igjen i TOG-tiltaket. 

 

 

2. MÅLOPPNÅELSE 
 

I dette kapitlet er prosjektets mål, definert i prosjektbeskrivelse av 01.08.06 (vedlegg 1) og 

prosjektbeskrivelse 2 (vedlegg 2) listet med en kort vurdering av måloppnåelsen. Det vises 

også til statusvurderinger gjort underveis.  

 

2.1 Prosjektmål 

 

 

Hovedmål Måloppnåelse 

ALLE DOMFELTE SOM BLIR LØSLATT MED OPPFØLGING FRA PROSJEKTET 

SKAL HA ET EGNET BOTILBUD 

Har nådd resultatmål 

gjennom perioden 

 

 

 

Delmål Måloppnåelse 

Delmål 1: alle som blir løslatt fra TOG-avdeling skal ha egnet bolig. Gjennomført 

Delmål 2: tilrettelegge og sørge for botrening i fengselet og i frihet.   

Delmål 3:  etablere samarbeidsrutiner mellom de ulike instanser som er 

involvert i boligsosialt arbeid.  

Gjennomført 

Delmål 4: utvikle en metodikk som bidrar til å bedre boferdigheter hos 

innsatte i fengsel.  

Gjennomført 

Delmål 5: kunnskapsoverføring til de andre deltagerne i prosjektet.  Gjennomført 

 

Hovedmål og delmål vil evalueres i ytterligere i kapitel 5.  
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Delmål 1 

Boligprosjektleder har tilegnet seg kompetanse om de ulike botilbud som finnes i Oslo. 

Videre har TOG-konsulentene og kontaktbetjentene fått større kunnskap gjennom 

prosjektperioden om bosetting.  Prosjektet har laget en egen perm som inneholder 

samarbeidsavtalen, søknadskjemaer, rutineskriv og ulike tiltak for vanskeligstillte boligsøkere 

i Oslo. Denne permen kan muligvis legges ut på nettet slik at flere kan få ”glede” av den.  

 

Det er i dag faste møter med ulike samarbeidspartnere. Samarbeidsavtalen om bosetting 

mellom Oslo kommune og Kriminalomsorgen region Øst er forankret blant TOG konsulenter 

og betjenter og brukes i bosettingsarbeid. Vi har i dag et godt forankret samarbeid med ulike 

frivillige organisasjoner og ulike bosettingstiltak i Oslo kommune. Alle betjentene bruker 

ansvarsgruppe som metode og dette fungerer bra i praksis. Det som har gjort TOG tiltaket 

unikt i bosettingssammenheng er at man har fulgt den domfelte i løslatelseprosessen og etter 

løslatelse. Man gjør seg derved erfaringer på hvordan bosettingen fungerer etter løslatelse. For 

TOG tiltaket har ikke utgangspunktet vært en hvilken som helst bolig men en bolig som er 

egnet. Våre samarbeidspartnere ser at vi tar ansvar for de vi bosetter og at vi sier ifra om vi 

mener en domfelt ikke passer inn i boligen. Prosjektets MÅL har hele tiden vært en varig og 

egnet bolig. 

 

Delmål 2 

I kapitel 5 viser jeg til hva vi har gjort for å få øke boferdighetene hos de innsatte på 

avdelingen. 

 

Delmål 3 

I kapitel 5 viser jeg til hvilke ulike instanser vi samarbeider med og hvilke nivåer. Vi 

samarbeider med andre boligprosjekter i HEV(Helse og velferdsetaten) og 

Kriminalomsorgen. Det er også laget på regionsnivå en samarbeidsavtale om bolig mellom 

Kriminalomsorgen og HEV. I tillegg samarbeider hver enkelt kontaktbetjent og TOG-

konsulent i hver enkelt sak med de ulike tverrfaglige instanser som er viktige. Prosjektet har 

innledet samarbeid med FRIBO(bosettingsprosjekt som er storbyomfattende med fokus på 

prøveløslatte), Kuben(boligprosjekt i regi av Kirkens bymisjon), selvbyggerprosjektet i Oslo, 

Wayback(forening av innsatte for innsatte), Røde kors, RIO og flere.  
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Delmål 4 

I løpet av neste prosjektperiode skal det ytterligere spesifiseres hva prosjektet har gjort av 

metodikk som fungerer i bosettingsarbeid (se for øvrig punkt 5 som er en evaluering av de 

ulike tiltak som er satt inn).  

 

Delmål 5 

Boligprosjektleder og en fast ansatt TOG-konsulent har deltok på HIO (Høgskolen i Oslo) på 

to av Husbanken sine kurs der forrige prosjektperiode.  Noe som ytterligere har ført til 

nettverksbygging og økt kunnskap om bosetting. I tilegg har vi arrangert kurs selv for de 

ansatte og flere har deltatt på ulike kurs i regi av Husbanken. (Se for øvrig kapitel). De ansatte 

i tiltaket har økt kunnskap om bosetting av løslatte. En utfordring i TOG-tiltaket er at 

kontaktbetjentene ofte skifter stillinger og det er til enhver tid nye ansatte på avdelingen. 

Kunnskapsoverføring ved hjelp av TOG-konsulentene viktig. Det er viktig at TOG-

konsulentene er til enhver tid oppdatert og kan videreformidle informasjon til sine team. 

Boligprosjektet hadde ikke vært gjennomført med de resultater som det har uten TOG-

konsulentene. 

 

2.2 Resultatmål 

For å nå målsettingen i 2.1 skulle delprosjektet oppnå følgende resultatmål (beskrevet i kapitel 

5) i prosjektplanen. 

.  
 

 
Resultatmål Måloppnåelse 

1. Å ha utviklet samarbeidsrutine for direkte overgang fra fengsel til 

bolig i TOG-tiltaket. 

Målet ble nådd  

2. TOG-tiltaket skal ha bygget seg opp kunnskap om kartlegging for 

egnet bolig og vurdering av hvilke behov den enkelte har for å 

fremskaffe seg bolig 

Målet ble nådd  

3. TOG-tiltaket skal ha spesiell fokus på boligproblematikken og 

implementere denne i miljøarbeidet på TOG-avdelingen i fengselet. 

TOG-tiltaket skal drive målrettet botrening med den enkelte. 

Målet ble nådd  men vil 

fortsatt arbeides med for 

å bli tydelig forankret i 

prosjekt som starter opp 
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01.05.07 

4. TOG-tiltaket skal ha oversikt og sørge for at de som trenger 

oppfølging i bolig får dette.  

Målet ble nådd  

5. TOG-tiltaket skal tenke langsiktig på bolig, også utover endt soning 

og møteplikt.  

Målet ble nådd  

 

Den største utfordringen i tiltaket er per i dag at antall innsatte på møteplikt er lavt. Dette 

skyldes ulike faktorer. Noe skyldes at det tette endringsarbeidet fører til at de domfelte ønsker 

langvarig rusinstitusjonsbehandling for sine rusproblemer.  

 

Et annet problem er at juristene i Oslo fengsel har tidvis avslått søknader om prøveløslatelse 

selv om det har foreligget bolig, arbeid, behandling etc. Dette er svært uheldig fordi det er 

viktig at TOG-domfelte kan prøve seg en periode under vilkår om møteplikt som innebærer 

en kontroll og hjelp i løslatelsefasen.  Erfaringen viser at TOG-domfelte strever for å etablere 

seg i en hverdagslig livssituasjon etter løslatelse.  

 

3. ORGANISERING OG BEMANNING AV PROSJEKTET 

 

3.1 Bemanning, roller og ansvar 

 

Hege Kongerud har vært ansvarlig for prosjektet ”bosetting av prøveløslatte”. Njål Grimstad 

har vært nærmeste overordnede og har vært ansvarlig for fremdriften av prosjektet. Ole 

Johanessen er avdelingsleder på TOG-avdeling i Oslo fengsel og har samansvar med 

prosjektleder med å forankre prosjektet blant de ansatte og sørge for fremdrift og 

tilrettelegging av botrening. Marit Lieungh nå Stig Solheim, Kristin Sandal og Ann Mari 

Sønsteby er team-koordinatorer for hvert sitt team og har overordnet ansvar for å følge de 

innsatte i fengselet og etter løslatelse. De har hatt ansvar for tilrettelegging av ansvarsgruppe, 

boligfremskaffelse etc. I tillegg har de ansvar for at hvert team sitter med boligsosial 

kompetanse. For øvrig er det ansatt 9 kontaktbetjenter som også er delaktig og ansvarlig for 

gjennomføring av prosjektet, de er ansvarlig for å tilegne seg kunnskap, gjennomføre 

botrening på avd etc.  
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3.2 Samhandling med andre prosjekter og med linjen 

 
Prosjektet har samarbeidet nært med IP-prosjektet som er et underprosjekt i TOG. I tillegg har 

prosjektet samarbeidet tett med fengselsprosjektet til HEV (Helse og velferdsetaten i Oslo) 

ved prosjektleder Jonina Hermannsdottir. Prosjektene har samarbeidet om kartlegging av 

ulike botilbud og booppfølgingstilbud. I tillegg har prosjektene samarbeidet om opplæring av 

betjenter på alle avdelinger i Oslo fengsel avdeling A.  

 
31.12.07 ble det skrevet en samarbeidsavtale mellom HEVog Kriminalomsorgen region Øst 

som skal sikre prøveløslatte bolig den dagen de løslates. I disse dager implementeres avtalen i 

fengslene og på bydelsnivå i Oslo kommune. 

 

Prosjektet ”bosetting av prøveløslatte” har også samarbeidet nært med FRIBO som er et 

byomfattende tiltak som har leiligheter med booppfølgere. Dette samarbeidet mellom 

prosjektet og FRIBO har vist seg å være gunstig for de prøveløslatte fra TOG.  

 

Prosjektet og derved også TOG-tiltaket sitter i dag med mye kompetanse om ulike 

boalternativ og hvordan fremskaffe bolig. De metodene vi har brukt til formålet har vist seg 

svært gunstig i forhold til å fremskaffe bolig og beholde den over noe tid. Samarbeidet 

friomsorgen/Oslo fengsel er gunstig for kompetanseformidling og for å få til en bra 

bosituasjon. Med økonomisk støtte fra Husbanken har en stilling hatt mulighet til å få 

boligsosial kompetanse. Noe som også de andre ansatte i stor grad har fått. Kompetansen 

videreformidles også til andre ansatte i friomsorgen og andre ansatte i Oslo fengsel. Dette var 

en utilsiktet positiv vrikning. 

 
4 GJENNOMFØRING 

 

4.1 Plan og gjennomføring  

Det ble satt opp et budsjett i prosjektbeskrivelsen som ble godkjent av styringsgruppa.  
 

4.2 Kostnader og budsjett 
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Budsjett vil bli fremlagt av kriminalomsorgen region Øst i samarbeid med Oslo 

friomsorgskontor i eget skriv da de har hatt overordnet ansvar for økonomistyring. 

Regnskapet er nå sendt Husbanken region Øst (vedlegg 3). 

 

Det har vært brukt     kroner til lønn.  Til drift har det gått med  kroner. Til drift har det vært 

brukt økonomi på ulike kursholdere som har deltatt på informasjonsmøter ved TOG avdeling, 

enten i form av en liten gave eller betaling av kursholder. Det har vært brukt økonomi på 

utgifter til mat i forbindelse med felles matlaging for de innsatte. Det har vært også blitt brukt 

penger på kursing av alle ansatte i TOG for å bli bedre på boligsosialt arbeid.  

 

Det har var et kurs for de ansatte i TOG i oppstarten av andre prosjektperiode i august 2008. 

Hovedvekten på kurset var TOG-tiltaket og metoder for å nå de målene vi hadde satt oss.  

Kurset ble lagt til Kiel båten og vi hadde to lange arbeidsdager. (Se vedlegg 4 for dreiemail) 

 

Vi har arrangert informasjonsmøter på TOG-avdelingen hvor de innsatte har fått mulighet til å 

høyere kunnskap om ulike faktorer som virker inn på deres bosituasjon (se kapittel 5). På 

disse kursene har vi brukt penger fra budsjettet til å lage bla mat i forkant av 

informasjonsmøtene. Noen av foreleserne har også tatt seg betalt for å holde innlegg på 

avdelingen. I avslutningen av boligprosjektet må man finne økonomiske midler til å fortsette 

driften av informasjonsmøtene. Man må også utnevne en ansvarlig slik at det blir arrangert 

informasjonsmøter hver tredje uke. 

 

TOG-konsulentene var også på et kurs til København i februar 2008. Dette var et kombinert 

studietur og en tur hvor vi jobbet med rutiner for bosettingsarbeid. TOG-konsueltnene er 

viktige i formidlingen av kunnskap til betjenter om bosettingsarbeid.  

 

Forklaring til avvik: 

 

Det ble brukt noe mer lønnsmidler enn planlagt. Dette dekkes av Oslo friomsorgskontor.  

 

Framdrift i gjennomføringen 

I det etterfølgende er prosjektets milepæler listet opp med planlagte datoer og de datoer 

milepælen virkelig ble nådd: 
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5 OPPSUMMERING AV ERFARINGER  

 

5.1 Bruk av individuell plan i bosettingsarbeid 

 

IP(individuell plan) er et viktig dokument å bruke for å få en stabil bosituasjon. Tverrfaglig 

arbeid som er nedfelt i lov gir de domfelte i TOG større rettigheter og ivaretar dem etter at 

TOG ikke er inne i bildet lenger. Det er derfor svært viktig at de domfelte får utarbeidet en 

langsiktig plan før løslatelse.  

 

5.2 Brukerstyrt ansvarsgruppe som metode 

 

Ansvarsgruppearbeid er en fast innarbeidet arbeidsform i TOG. Ansvarsgruppen blir 

konstituert på et så tidlig stadium som mulig. Ansvarsgruppen skal være brukerstyrt. 

Domfelte skal selv velge tema for ansvarsgruppen, innsatte skal bestemme hvem som skal 

delta i ansvarsgruppen, innkalle, skrive saksliste, domfelte skal selv skrive referat evt 

bestemme hvem som skal det. Målet med å bruke denne metoden er at innsatte selv og hans 

behov skal være i hovedfokus .Dette er også en måte å ansvarliggjøre innsatte selv.  Denne 

arbeidsformen gir ansvarsfølelse og verdighet til brukeren og hjelper domfelte til å ta ansvar 

for livet sitt selv. Arbeidsformen er tidsbesparende, lærerik og forpliktende for etatene. 

Domfelte samarbeider tett med TOG-konsulent og kontaktbetjent og temaene for 

ansvarsgruppen snakkes om i forkant og evalueres i etterkant. 

 

En erfaring TOG har gjort er at i stor grad må TOG-konsulenter og kontaktbetjenter bistå med 

å kontakte eksterne samarbeidspartnere. Det kan for eksempel tidvis være vanskelig å få tak i 

rette sosialkonsulent og riktig sosialkontor. TOG tar ikke ”over” innkallingen men bistår der 

det er vanskelig å nå de ulike instanser.  Dette er viktig for framdriften av ansvarsgruppen.  

 

Erfaringene med å jobbe med boligproblematikken i ansvarsgruppe på denne måten er god. 

Det er satt av tid og innsatte kan legge frem de behov han har for å bosette seg, hva slags 

boligform, booppfølging etc.  problemer med å fremskaffe bolig,  situasjoner som oppstår 
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som her av betydning for bosituasjonen for innsatte kan drøftes og finnes løsninger på da det 

er tverrfaglig samarbeid om innsattes situasjon. Vår erfaring er at dette også er 

tidsbesparende, man har en arena for å løse problemer og tverretatlig samarbeid. Arbeid med 

ansvarsgrupper er tidsbesparende ved at første møte bruker man tid og ressurser på. Videre vil 

man i ansvarsgruppen planlegge neste møte og således vil man i jobbingen fremover ha et 

tverretatlig samarbeid som vil være tidsbesparende arbeid på sikt. 

 

Dette er en måte å jobbe på som er av overføringsverdi til andre avdelinger i fengselet. 

Metoden krever kort opplæring og undertegnede mener at den på sikt vil lette 

kontaktbetjentarbeidet. Det er faglig å arbeide planmessig med endringsarbeid . Det 

planmessige endringsarbeidet fortsetter da etter løslatelse og etter at domfelte er ferdigsonet 

både fengselsstraffen og møtepliktsperioden.  

 

5.3 Botrening 

 
For å få gjennomført ulike tiltak for å bedre boferdighetene hos de innsatte i TOG  har man 

søkt styringsgruppen om et fast beløp til TOG avdelingen for å ivareta disse behovene.  

 
 
Infomøter 

For å få til botrening på avdeling har vi en gang per måned infomøter som omhandler ulike 

temaer av betydning for å bo. Prosjektet har etablert samarbeid med Merete Løland HEV og 

de har bidratt ved å stille opp på infomøter. Oslo friomsorgskontor har lang erfaring med 

infomøter og en har benyttet seg av denne erfaringen. I tillegg til å være diskusjonspartnere. 

Organiseringen rundt infomøtene har vært at 3 – 5 innsatte har i samarbeid med 

teamkonsulent og betjenter på vakt laget ”lett” mat sammen og gjort det hyggelig i forkant av 

infomøtene. I tillegg skal betjentene være tilstede fordi mye av informasjonen er også relevant 

for både deltagerne i prosjektet og de innsatte.  

 

Oslo friomsorgskontor har faste infomøter. Der hvor det er relevant har de domfelte i TOG 

kunnet være med på disse.  

 

Økonomi 
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Mange av de domfelte har en vanskelig økonomisk situasjon. Tiltaket er spesielt gode på å 

kartlegge den enkeltes økonomiske situasjon, både hvit og svart gjeld. For flere av de 

domfelte i TOG-tiltaket har man også fått hjelp av gjeldskonsulent i den bydel/sosialsenter 

den domfelte tilhører.  Dette har fungert veldig bra og flere av de domfelte i TOG har fått 

avtale om gjeldssanering. I tillegg bruker de ansatte mye tid på å snakke med den enkelte om 

”cash-flow”. For å klare seg i egen bolig er det svært viktig å ha oversikt over inntekter og 

utgifter. Ved å etablere seg i en ”normal” livssituasjon vil TOG-domfelte måtte leve for et 

minimum. Noen har kun sosialhjelpsnormen å leve for. For de TOG-domfelte er det svært 

vanskelig å leve med et minimum. Alle som har vært inne i Tog har også vært vant til å begå 

kriminelle handlinger for å finansiere et høyt forbruk (rus, klær etc). Ved å velge seg et liv 

uten kriminalitet betydde for mange et liv med svært dårlig råd.  

 

Innkjøp 

Det har også vært et fokus på avdelingen hvordan handle billigst mulig, hvordan oppbevare 

mat etc. Mye av fokuset her er som tidligere vist lagt til lunsjsituasjonen. Hver TOG-domfelt 

setter også opp budsjett og handler sammen med en ansatt fra TOG-avdeling før løslatelse. 

Han handler da inn møbler etc som han trenger etter løslatelse. Dette er for å mentalt også 

flytte inn i boligen, møblere boligen før man flytter inn. Mange av de domfelte i TOG har 

liten erfaring med budsjett, handling, å bo.  

 

Hygiene 

Hygiene har ofte blitt tatt opp som tema på fredagsmøtene. Dette går på alt fra hygiene rundt 

matlaging, dusjing børste tenner etc. Den domfelte har selv bidratt sterkt i diskusjonen og har 

vært opptatt av det fordi de bor så tett på hverandre. I tillegg vaskes kjøkkenet sammen med 

de ansatte en gang i uken, holde det rent på celler.  Det er også en fast miljøansvarlig blant 

kontaktbetjentene hver dag som er ansvarlig for daglig botrening på avdeling.  

 

Boligseminar 

Avdelingen skal ha et boseminar to ganger i året. Kursholderne må ha opplæring i metode 

som ble brukt på kurs i prosessledelse på Høgskolen i Oslo. Det jobbes nå med at også en til 

får denne utdannelsen. Innsatte og ansatte er med og bestemmer dagens innhold. Kurset er 

preget av teambuildingsøvelser for at alle skal komme til orde og at man skal fange opp 

hvilke problemstillinger de innsatte opplever i forhold til fremskaffelse og beholde en egnet 

bolig.  
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Å skaffe bolig 

Alle deltagerne i TOG har hatt et egnet botilbud før løslatelse.  

 

5.4 Kunnskapsoverføring 

Kunnskapsoverføring i prosjektet går via TOG-konsulentene. Boligprosjektleder har vært inne 

i mange av sakene for å skaffe bolig, kartlegge, gi råd og veiledning om avslag etc. 

Deltagerne i prosjektet er i mye større grad flinke til å håndtere boligproblematikken. En 

utfordring er at mange av betjentene har sluttet underveis og det kommer nye betjenter til. 

TOG-konsulentene er imidlertid flinke til å videreføre kunnskap om bosetting og det å bo.  

 

Det er viktig at de ansatte i TOG deltar på kurs med fokus på boligsosialt arbeid. Spesielt er 

det viktig at betjentene får denne muligheten. Det gir førstehåndskunnskap og er inspirerende.  

 

Boligprosjektleder har i samarbeid med boligkonsulent Heidi Røed gitt opplæring til andre 

betjenter på avdeling A. Det er også tidvis betjenter som kjenner boligprosjektleder gjennom 

kriminalomsorgen og daglig besvarer jeg spørsmål fra betjenter og friomsorgsansatte. Slik har 

prosjektet hatt en ”domino” effekt.  

 

5.5 Samarbeid med andre samarbeidspartnere 

 

Prosjektet har et godt samarbeid med ulike bydeler i Oslo.  Prosjektet har også et godt 

samarbeid med ulike tiltak; Bosatt satellitt, FRIBO og UNGBO (her har vi et nært og godt 

samarbeid),  Kuben, prosjektet til Jonina Hermannsdottir i HEV. Hermannsdottir har bidratt 

sterkt med opplæring og veiledning. Hun er svært tilgjengelig for spørsmål og dette har vært 

viktig for å få kunnskap. 

 

Prosjektet samarbeider også nå nært med Selvbyggerprosjektet i Oslo og det rekrutteres 

deltagere til prosjektet fra TOG i samarbeid med Arupsgate overgangsfengsel og Sandaker 

overgangsfengsel. I disse dager har vi to fra TOG i Selvbygger prosjektet.  
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Viktig erfaring: Aktiv bruk av media kan man være med på å sette premissene for 
utforming av budskap.  

I tillegg har TOG.tiltaket et godt samarbeid med Røde kors sin nettverksgruppe og Wayback. 

Nettverk er svært viktig da en innsatt blir løslatt og dette er et felt vi skal fokusere sterkere på 

til høsten.  

 
Ved hjelp av ansvarsgrupper etableres samarbeid med ansatte i Oslo kommune, fortrinnsvis 

på bydelsnivå tidlig. Vi har svært gode erfaringer med samarbeid og det er helt nødvendig for 

at våre innsatte skal få den hjelpen de trenger.  

 

Mediehåndtering 

I perioder med stor medieoppmerksomhet er det svært viktig at roller og ansvar er klart 

definert. Håndtering av pressehenvendelser er svært krevende, og ofte med knappe tidsfrister. 

Tilgang på ledelsen, og ressurser for øvrig, som kan håndtere slike henvendelser blir derfor 

viktig. 

 

 

 

 

5.6 Kartleggingsverktøy 

 

Boligprosjektleder har utviklet et kartleggingsverktøy som nå brukes av de ansatte på TOG-

avdelingen. Foreløpig er det boligprosjektleder som kartlegger sammen med 

kontaktbetjentene og TOG-konsulentene. Da brukes blant annet white board aktivt til å lage 

tidslinjer og nettverkskart. Dette er metoder som krever kunnskap og en vil bruke neste 

prosjektperiode til å få metoden til å sette seg. Boligprosjektleder skal i samarbeid med 

prosjektleder på IP  finne enklere måter å få kartellingen inn i de andre 

kartleggingsverktøyene som brukes. Det er svært mange skjemaer og tidvis blir de bare fylt ut 

og ikke opp.  

 



Hege Kongerud   

 16 

Viktig erfaring:  
Ved hjelp av ansvarsgrupper, strukturerte samtaler og bokartlegging på avdeling, har 

avdelingen blitt flinke til å se hvilke ressurser den enkelte har. Dette bidrar til å tilrettelegge 

for en endret livssituasjon etter løslatelse. De innsatte blir kartlagt nøye med tanke på rus, 

arbeid, økonomi og boferdigheter. Prosjektet har derfor svært gode resultater med bosetting. 

For å få til en god bosetting må også andre forhold i hverdagslivet fungere. Prosjektet er 

spesielt flinke til å jobbe med den enkeltes økonomi før og etter løslatelse og har hatt dette 

som et spesielt fokus. Der hvor det har vært nødvendig har gjeldsrådgivere ved den enkelte 

bydel bistått. 

Tiltaket har også blitt bedre på sysselsetting og nettverksarbeid det siste året.  

Det tette endringsarbeidet fører til at mange domfelte ønsker langvarig 

rusinstitusjonsbehandling for sine rusproblemer 
Bokartleggingsverktøyet brukes nå aktivt av alle TOG-konsulentene og noen betjenter. TOG-

konsulentene har hovedansvar for boligkartlegging. Vi har sammen utviklet en metode for 

kartlegging hvor vi bruker tavle og kontrollspørsmål. Kartleggingen kan gjøres sammen med 

inntaksspørsmål på avdeling og utarbeidelse av fremtidplan. Ved utarbeidelse av fremtidsplan 

har man et godt utgangspunkt for Individuell plan.  

 

5.7 Veien videre 

Det har blitt søkt om nye kompetansemidler fra Husbanken fra 010508. Resultatet av 

boligprosjektet i TOG er at man har utarbeidet en metodikk for samarbeid, boligkartlegging, 

boligfremskaffelse og vurdering av hva som er en egnet bolig, har vært svært vellykket. Rundt 

100 innsatte har i denne perioden blitt bosatt. Ingen har blitt løslatt uten egnet bolig. I 

forbindelse med tilbakeføringsgarantien som vil taes opp i ny stortingsmelding om 

kriminalomsorgen, kommer det i enda større grad til å legge vekt på bosetting, arbeid og 

samarbeid mellom de ulike etater og departement. Metoden i TOG er noe som ønskes å prøve 

ut på to andre avdelinger i Oslo fengsel for å se om metodikken har overføringsverdi, noe vi 

mener den har. Derfor søkes det nå om et tre-årig prosjekt med ambisiøse målsetninger om å 

bosette en større gruppe innsatte som soner ved aktuelle progresjonsavdelinger og prøve ut 

den aktuelle metodikken å prøve ut metodikken på flere avdelinger. 

 

Husbanken har tidligere finansiert prosjektet ”Bosetting av løslatelse” som skulle sette TOG-

tiltaket i Oslo fengsel/Oslo friomsorgskontor i stand til å iverksette tiltak for å finne egnet 

bolig å tilrettelegge for å klare å beholde boligen over tid. Dette krever god kartlegging av den 

enkelte mens den domfelte soner og god kjenneskap til hva som  finnes av ulike tiltak og 

tilbud i Oslo kommune. ”Bosetting av prøveløslatte” ble et svært vellykket prosjekt og de 

utviklede metodene ønskes nå og overføres ved andre avdelinger i Oslo fengsel. 
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Prosjektlederen skal også ha et ekstra ansvar for de andre boligprosjektene i 

Kriminalomsorgen region Øst slik at samme metodikk brukes.  

 

 

Det vurderes om de som i dag jobber som TOG-konsulenter på en avdeling også skal jobbe 

inn i det nye boligprosjektet. TOG-konsulentene har bidratt til at prosjektet har vært vellykket. 

Evt vurderes det om disse skal ha et ekstra ansvar sammen med boligprosjektleder. Det bør da 

være en ansatt som både kjenner TOG og Oslo fengsel. Oslo fengsel er et tungrodd system og 

metodikken som skal innføres er omfattende.  Kontaktbetjentene på de respektive avdelinger 

vil også være ansvarlige deltagere inn i prosjektet.  

 

Overordnet mål for nytt prosjekt vil også være at de innsatte på disse avdelinger vil ha 

mulighet til å få en egnet bolig. 

 

Det må også vurderes om erfaringene skal legges ut på internett slik at andre i 

Kriminalomsorgen kan nyttiggjøre seg erfaringene. 
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Oversikt over det totale antallet TOG-klienter i hele prosjektperioden:  

 

 

Antall TOG klienter 1    97 
Antall på møteplikt i hele perioden     41 
Antall IP    13 
Gjennomsnitt, antall dommer   8,9 
Overført behandlingsstitusjon     16 
Kommunal bolig    17 
Annen bolig     35 
Booppfølging    14 
Overført andre fengsler/overgangsboliger    14 
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