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Fengselsprosjektet "Bolig til alle" startet opp på Hamar fengsel 19 mars 2007 som en
oppfølging av strategien "På vei til egen bolig". Prosjektet er en direkte følge av at regjeringen og
Kommunenes Sentralforbund inngikk i september 2005 en avtale om å forebygge og bekjempe
bostedsløshet. Samtidig undertegnet justisdepartementet og KS en avtale om bosetting ved
løslatelse fra fengsel. I denne avtalen understrekes behovet for å styrke samarbeidet mellom
kommunene og kriminalomsorgen. Som vedlegg til dokumentet er det derfor utarbeidet en
mønsteravtale som på frivillig basis kan inngås mellom fengsler og kommuner Prosjektet har
som mål å få til gode samarbeidsavtaler med minimum tre kommuner og to fengsler i
prosjektperioden. Prosjektet er finansiert av husbanken, som har et koordinerende ansvar for det
boligsosiale arbeidet i Norge i gjennomføringen av "På vei til egen bolig"

Formålet med rapporten er å beskrive arbeidet som er gjort i prosjektperioden, beskrive
erfaringer og foreslå formen på det videre arbeid etter prosjektslutt.

1.0 Or aniserin av ros'ektet:

PROSJEKTRAPPORT

Kriminalomsorgen region nordøst søkte i august 2006 om midler fra Husbanken til å drive et
ettårig prosjekt, og ble tildelt kompetansetilskudd på kr 500.000,- i desember s.å.
Prosjektleder ble ansatt fra 19 mars 2007, og fikk kontorplass på Hamar fengsel.
Prosjektleders bakgrunn er sykepleieutdanning og videreutdanning i rusproblematikk, og
arbeidserfaringen er i hovedsak fra spesialisthelsetjenesten. Rådgiver i Kriminalomsorgen
region nordøst Bente Hagesæther Scheel var kontakten til prosjektleder ved oppstart av
prosjektet. Assisterende regionsdirektør Hilde Lundeby var ansvarlig for prosjektet.
Sommeren 2007 gikk rådgiver Bente Hagesæther Scheel over i ny stilling, slik at prosjektet
mistet sitt anker til regionskontoret. Fra høsten 2007 ble oppdraget overtatt av seniorrådgiver
ved Kriminalomsorgen region nordøst Liv Henly.

Ved Hamar fengsel, der prosjektleder var arbeidsplassert, var det Pål Diesen som var
fungerende fengselsleder ved prosjektstart. Hamar fengsel hadde ansvaret for kontorplass og
kontorrekvisita.

Høsten 2007 fikk assisterende regiondirektør Hilde Lundeby permisjon fra sin staling i 7
mnd., og Jon Sverre Bråthen vikarierte i stillingen i denne perioden.

Ved Hamar fengsel ble det ansatt ny fengselsleder, Agnar Klungland, fra 4/6 2007



Fra juni 2008 var assisterende regiondirektør Hilde Lundeby tilbake fra permisjon og overtok
igjen ansvaret for prosjektet.

1.1 Ressurs- o koordinerin en

Gruppen ble nedsatt i desember 2007, og bestod av:

Assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region nordøst Hilde Lundeby (i hennes
fravær Jon Sverre Bråthen)

Seniorrådgiver i Kriminalomsorgen region nordøst Liv Henly.

Seniorrådgiver hos Fylkesmann i Hedmark Arne Georg Larsen.

Fengselsleder i VestOppland fengsel Hans Grøndal.

Fengselsleder i Hamar fengsel Agnar Klungland.

Prosjektleder i fengselsprosjektet "Bolig til alle" Anne Gønner Sørheim

Prosjekt medarbeider i fengselsprosjektet "Bolig til alle" Einar Fæste, (fra 20/10 —08 til
19/3-09)

Observatør i gruppen: Rådgiver Elise Mikkelsen, Husbanken.

1.2 Ansettelsesforholdet til ros'ekdeder.

I prosjektets første år var prosjektleder ansatt ved regionskontoret i Kriminalomsorgen
region nordøst, og i prosjektets andre år var prosjektleder administrativt underlagt Hamar
fengsel, med faglig oppfølging fra regionskontoret.

1.3 Pros'ektleders kommentar til or aniserin en:

Det anbefales at en styringsgruppe kommer i gang fra oppstart, og at det ikke oppstår
perioder der det ikke er anker til prosjekteier. Prosjektet påvirkes også av skifte i ledelsen og
føringer fra forskjellige ledere Eksempelvis var det sterke føringer på at prosjektleder skulle
delta på Husbankens kompetansehevende kurs ved Høyskolen i Oslo, og pensumlitteratur
ble ordnet og påmeldingen gjort, samt at søknad om midler til kurset ble sendt Husbanken
som signaliserte at de ville dekke dette kurset. Dagen før oppstart av kurset, ble det formidlet
til prosjektleder at det ikke skulle brukes tid og ressurser på dette. Prosjekdeder anser dette
som uheldig, da forberedelsene var gjort og manglende oppmøte på kurset ble reagert på av
både Høyskolen i Oslo og Husbanken som skulle dekke utgiftene.

Ved utvidelse av prosjektet fra 1 til 2 år, ble søknadsprosessen om videre driftsmidler svært
lang. Kriminalomsorgen region nordøst søkte om midler 02.08.07. Fornyet søknad ble sendt
07.04.08. Prosjektets 1 år løp til 19 mars 2008, slik at prosjektleder gikk ut i påskeferie uten å
vite om hun hadde jobb etter påske. Dette på grunn av anmodning fra Husbanken om
fornyet søknad. Det kom en muntlig melding fra Kriminalomsorgens regionskontor om at
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dette sannsynligvis ville gå i orden, og tilsagnsbrevet fra Husbanken med innvilget midler, kr
400,000,- , kom i mai 2008. Prosjektleder opplevde dette som uheldig.

Samarbeidspartene til prosjektet har også vært i en større omstilling i denne perioden, da
prosjektperioden falt sammen i tid med Nav-reformen. Den nye kriminalomsorgsmeldinga,
Stortingsmelding nr 37, kom også i samme tidsperiode. Disse hendelsene påvirket prosjektet,
men prosjektleder anser ikke det til å være av stor betydning for måloppnåelsen.
Tilbakemeldinger fra Nav-ansatte har i stor grad handlet om at de på grunn av omstillingen
til Nav-kontorer ikke har ressurser til oppfølging av andre gjøremål, som for eksempel delta
på fagutvekslingsdager med Kriminalomsorgen, eller å fokusere på implementeringen av
samarbeidsavtalen ved sine avdelinger. Stortingsmelding nr 37 har ved å bringe på bane
servicetorgene påvirket fengselsansattes tanker om hvordan de skal og bør satse i fengslene.
Dette har skapt usikkerhet i om betjentene vil ha behov for økt kompetanse på spørsmål
rundt løslatelsesprosessen i fremtiden, og dermed ført til diskusjoner om hva som bør
prioriteres av ressurskrevende kompetanseheving av betjentene.

PROSJEKTETS FØRSTE ÅR

2.0 Beskrivelse av ros'ektets o aver fra mars 2007 — mars 2008

• Tilrettelegge for samarbeidsavtaler mellom Hamar og Gjøvik Fengsel, og Hamar,
Gjøvik og Lillehammer kommune.

• Utarbeide boligmappe for Mjøsbyene.

• Arbeide for etablering av kontaktpersoner i fengsel og kommuner vedrørende bolig
til innsatte og prøveløslatte. Etablere rutiner for videre samarbeid.

• Tilføre kompetanse til innsatte i fengsel og til kommunene, etablere nettverk som på
sikt skal være selvgående. Inkludere ledere, kontaktbetjenter, saksbehandlere i
friomsorgen og i kommunene, og sosialkonsulenter i fengslene.

• Gi praktisk og faglig bistand til innsatte, både direkte og gjennom betjentene, i
arbeidet med å skaffe bolig, for eksempel svare på annonser, gå på visninger, handle
etc.

• Skaffe oversikt over boligtilbud med ulik oppfølging/bemanning. Være pådriver og
samarbeidspartner i arbeidet for å etablere flere boliger tilpasset brukerne.

• Samarbeide om økt mulighet for reell botrening, inklusiv økonomisk veiledning.

• Prosjektet skal ha nært samarbeid med andre aktuelle utviklingsprosjekter der
boliganskaffelse og oppfølging i bolig for tidligere domfelte er tema.

2.1 Samarbeidsavtalen

Arbeidet med å tilrettelegge for samarbeidsavtaler mellom kommuner og fengsler var høyt
prioritert fra sommeren 2007 til mars 2008. Prosjektet anså det som lite merarbeid å utvide
avtalen til å omhandle flere kommuner enn de tre omtalte, og flere fengsler enn de to omtalte.
Det var sterke statlige føringer på at det ønskes flest mulig avtaler i boligsosialt arbeid mellom
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kommuner og fengsler. Avtalen ble inngått mellom 5 fengsler og 16 kommuner De kommunene
som ble oppfordret til å delta er valgt ut fra at vi antar at det er de kommunene som har flest
løslatelser pr år i prosjektets område (Hedmark og Oppland). Vi har også ønsket å få med de
kommunene som er vertskommuner for fengsler. Dette for å invitere de til samarbeid med tanke
på at de vil bli viktige i fremtiden som samarbeidspartnere i forhold til servicetorgene som nevnes
i den nye kriminalomsorgs meldinga. (St. meld. Nr. 37) Prosjektet hadde noe problemer med å
komme i kontakt med kommunene, slik at vi ble avhengige av fylkesmannens engasjement.
Sammen med fylkesmannen ble det enklere å få kommunenes oppmerksomhet. Vi inviterte til
samling med informasjon om avtalen og fagutveksling rundt prosedyredelen i avtalen på Statens
Hus på Hamar Ved første møte kom det kun to kommuner, slik at vi innkalte igjen, sammen
med fylkesmannen, til nytt møte samme sted med samme program. Ved dette møtet fikk vi større
oppmøte fra kommunene, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å gjennomgå avtalen
i detalj. Arbeidsgruppa bestod av utvalgte fra kommuner og fengsler. Mønsteravtalen ble i
hovedsak vedtatt brukt stort sett som den var. Svært få endringer ble gjort.

Husbankens deltakelse i vårt arbeid, og deres tilstedeværelse i diverse møtevirksomhet og
fagutvekslingsdager oppleves også som å ha vært av betydning for å fange kommunenes
interesse.

2.1.1 Forankrin av samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtalen ble forankret på ledere av sosialenheter i kommunene og fengsels ledeme
fordi vi ville etablere et eierforhold til avtalen nærmest mulig der som det jobbes praktisk med
prosedyren i avtalen. Det ble diskutert om den skulle vært forankret på rådmannsnivå eller
ordførernivå i kommunene, og på regionalt nivå i kriminalomsorgen. Det ble konidudert med at
lederne av de som praktisk skal jobbe med dette, var riktig nivå for å oppnå mest mulig effektiv
implementering og oppfølging av avtalen.

2.1.2 Avtaleinn åelse

Samarbeidsavtalen ble undertegnet i november 2007 av:

Kommunene: Hamar, Gjøvik, Elverum, Kongsvinger, Ringsaker, Stange, Vestre Toten

Fengslene: Hamar, Gjøvik og Kongsvinger

I mars 2008 sluttet disse kommunene seg til avtalen:

Asnes, Tynset, Gran, Jevnaker, Lillehammer, Lunner, Østre Toten, Vestre-Slidre, Nord Odal

sammen med følgende fengsler:

Bruvoll, Ilseng og Vest-Oppland

2.1.3 Avslutnin av arbeidet med n e samarbeidsavtaler:

Arbeidet med samarbeidsavtalen ble nedprioritert etter mars -08, og er ikke blitt jobbet med i
perioden etter dette som en følge av veiledning fra koordineringsgruppen. Prosjektleder er kjent
med at regionskontoret er oppfordret av KSF til å lage avtaler med alle kommuner, men dette
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skulle nå ikke være en prioritert oppgave for Fengselsprosjektet "Bolig til alle" Husbankens
representant i koordineringsgruppa ønsket at dette ikke skulle være prosjektets oppgave..
Prosjektets erfaring er også at de kommuner i Hedmark og Oppland som ikke er med i avtalen,
har så vidt lite behov for denne, da de har få eller ingen løslatelser til sin kommune. Det er
prosjektleders erfaring at disse kommunene ser til de større kommunene angående hvordan de
forholder seg til løslatelsesprosessen, og kopierer disse. Eventuelt er det også sånn at alle fengsler
er med i avtalen, og dermed kan de bidra til at disse kommunene får informasjon etter behov.

2.1.4 Im lementerin av samarbeidsavtalen.

Prosjektet har også hatt fokus på å implementere samarbeidsavtalen i fengslene. Det er blitt
jobbet med dette gjennom kontakt med sosialkonsulentene og gjennom forskjellige former for
informasjonsmøter. Milepælsplanen sier at dette arbeidet skulle påbegynnes på Gjøvik fengsel og
være ferdig til ferien 2008. På grunn av at det var upraktisk for Gjøvik fengsel å gjøre dette i
denne perioden, ble Hamar fengsel valgt, og det ble gjort avtale med Gjøvik om å påbegynne
arbeidet med implementeringen der etter ferien og i ca 2 mnd. På grunn av en lengre
sykmeldingsperiode ble ikke dette gjort. Det er blitt jobbet noe med å følge kontaktbetjenter i det
praktiske arbeidet med å bruke samarbeidsavtalens prosedyrer, men på grunn av
sykmeldingsperioden er dette gjort i mindre grad enn det som var ønskelig. På Hamar fengsel er
det et tett samarbeid mellom prosjektet og sosialkonsulenten. Sosialkonsulenten ved Hamar
fengsel skal gå over til å jobbe som veileder for kontaktbetjentene i fremtiden, slik at det er
vektlagt at hun skal ha kompetanse på dette området til det arbeidet. Prosjektet jobber også
sammen med kontaktbetjenter i enkeltsaker der det er naturlig og ønskelig fra kontaktbetjentenes
eller innsattes side. Satnarbeidsavtalen implementeres slik også via enkeltsaker og praktisk arbeid.

Prosjektleder har hatt to informasjonsmøter på Kongsvinger fengsel og to på Bruvoll fengsel,
samt at det er jobbet noe med enkeltsaker også ved disse fengslene.

2.1.5 Fa tvekslin o evaluerin .

Det ble holdt et fagutvekslingsseminar på Høsbjør i mars 2008, der Kriminalomsorgen region
nordøst inviterte fengsler og kommuner til samling. I hovedsak ønsket prosjektet å oppnå at
nettverket styrkes, og at det skulle bli en større forståelse for hverandres fag og roller.
Kriminalomsorgen, Fylkesmannen, Husbanken og Ringsaker kommune hadde innlegg. Ved
evaluering av seminaret mente vi å ha oppnådd målene med en styrket forståelse for hverandre,
og oppnådd et godt grunnlag for videre samarbeid.

Det ble også holdt et evalueringsseminar på Prøysenhuset i mars 2009, der prosjektet forsøkte å
få frem hvordan samarbeidsavtalen har fungert. Prosjekdeder opplevde der at avtalen fortsatt er
ukjent for mange, og at seminarets viktigste effekt var å få fokus på avtalen igjen, og da spesielt
beskrivelsen av arbeidsmåte og ansvarsfordelingen. Det skal etableres en gruppe som skal være
ansvarlig for en årlig evaluering av avtalen. I følge avtalen skal denne gruppen bestå av de som
har undertegnet den. Det er ledere av sosialavdelinger i kommunene og fengselslederne.

2.1.6 Pros'ektleders kommentar til arbeidet med samarbeidsavtalen:

I forhold til den opprinnelige måloppnåelsen med 3 kommuner og 2 fengsler ble arbeidet
effektivisert, og gjennom samarbeidet med fylkesmannen nådde vi frem til de viktigste
kommunene. De statlige føringene som går på at alle fengsler skal ha avtaler med alle kommuner
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oppleves som unødvendig og svært arbeidskrevende i forhold til hva man kan forvente å oppnå
med det. Samarbeidavtalen er tuftet på lovverk som gjelder for alle kommuner og fengsler enten
man har en avtale eller ikke. Det er allikevel viktig å kunne understreke og få satt på dagsorden
dette regelverket i de kommuner som tar i mot flest løslatte, og å ha en enighet om hvordan man
praktisk forholder seg til hverandre ved å bruke prosedyredelen i avtalen. Fagutvekslings
seminarer bør fortsette, da det fortsatt ser ut til at det er behov for større innsikt i hverandres
arbeidsfelt. Dette kan enklest gjøres ved at Kriminalomsorgen ber med seg kommunene til sine
fagdager, og kommunene og fylkesmannen inkluderer fengslene i sine seminarer som omfatter
aktuelle temaer. Dette bør komme i tillegg til samarbeidsutvalget som er direkte knyttet til
samarbeidsavtalen. Det er prosjektleders oppfatning at arbeidet best kan gjøres ved at ledere av
fengsler og sosialkontorer tilrettelegger og oppfordrer fengselsbetjenter og sosialkonsulent til å
delta på hverandres fagdager. Samarbeidsavtalens prosedyredel anses som svært viktig, da dette er
et godt arbeidsverktøy for den enkelte betjent og sosialkonsulent. Det må jobbes for at denne
arbeidsmetoden blir gjort kjent, både i fengsler og i kommunene. Ansvaret for å fortsette å gjøre
avtalens innhold kjent må ligge på den enkelte leder som har underskrevet avtalen, og
forankringen av avtalen må ligge på riktig nivå. Prosjektleder hadde i utgangspunktet et ønske om
å ta inn et siste møte mellom den innsatte og koordinatoren hans i samarbeidsavtalen. Dette
møtet skulle da legges så tett opp til løslatelsesdagen som mulig, og agendaen på møtet skulle
være oppklaring av detaljene rundt løslatelsesdagen og helt konkret tilrettelegging av tiltakene fra
dag en i frihet. Prosjektleder oppfordrer samarbeidsutvalget til å diskutere dette ved neste års
evalueringsseminar.

Under arbeidet med implementering av avtalen, har prosjektleder utarbeidet to skjemaer for å
forenkle betjentenes arbeid noe: en samtykkeerldæring og en anmodning om individuell plan.
Prosjektleder oppfordrer betjentene til å bruke disse for å forenkle oppstarten av samarbeidet.
Det er de innsatte selv som skal fylle ut og sende skjemaene, men betjentene bør tilby
dem/oppfordre til å bruke disse.

3.0 Boligmappa

Boligmappa ble laget sommeren 2007. I bestillingen stod det at den skulle være en tilpasset
versjon av boligmappen for Oslo, av helse- og velferdsetaten. Den skulle lages med tanke på at
det var Hamar, Gjøvik og Lillehammer som var prosjektets utvalgte kommuner å fokusere på.

Boligmappa brukes i enkeltsaker der prosjektet samarbeider med kontaktbetjenten og
sosialkonsulenten. Den implementeres dermed ved at den brukes i praktisk arbeid med
enkeltsaker.

Det er ikke lagt opp til at noen har hovedansvar for alle mappene. Det er derimot sagt at
mappene skal tenkes på som et skjelett, og at det enkelte fengsel og friomsorgskontor skal selv
legge til og trekke fra den informasjonen de trenger ved sin avdeling. Sammen med boligmappa
er det også informert om Oslos boligmappe, da det løslates svært mange fra fengslene i Hedmark
og Oppland som er hjemmehørende i Oslo.

3.1 Bo ' a as innhold er:

• Informasjon om de tre aktuelle kommuner; Hamar, Lillehammer og Gjøvik, med
søknadsskjemaer. Samt informasjon om disse kommunenes samarbeid med frivillige
organisasjoner.
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• Informasjon om Husbankens tiltakspakke til vanskeligstilte med brosjyrer og
s øknads skj emaer.

• Informasjon om Husbankens nettbaserte boligsosiale arbeid : "Å bo"

• Informasjon om Kriminalomsorgens utdanningssenters (KRUS) nettbaserte
"boligpanett.no"

• Informasjon om hvordan fmne et sted å leie og om lovverk og reglemanger
angående leieforhold.

• Statlige føringer i forhold til hvem som har ansvar for hva i boligarbeidet med
domfelte og varetektsinnsatte.

• Adresser, e-post adresser og telefon nr til alle kommuner i Hedmark og Oppland, og
fengslenes kontaktpersoner i de 16 kommunene vi har avtale med.

3.2 Pros'ektleders kommentar til Boli a a:

I februar 2009 har det kommet en nettside, boligpanett.no, laget av KRUS med midler fra
Husbanken. Denne erstatter delvis noe av det som er innholdet i boligniappa. De enkelte fengsel
oppfordres derfor til å bygge ut mappa for å bli enda mer lokal Innhenting av brosjyrer fra nye
lokale tiltak, oppdatering av adresselister etc bør prioriteres ved oppdateringer. Det enkelte
fengsel bør utpeke en ansvarlig for oppdateringen av boligmappa. Det foreslås fra prosjektet at
de fengslene som har sosialkonsulent eller løslatelseskoordinator legger dette ansvaret på den
stillingen.

Det er prosjekdeders mening at boligmappa også burde vært på nettet med linker til kommuner
og tiltak i vårt distrikt, samt link til statlige virkemidler som Husbanken, og organisasjoner som
tilbyr tjenester til løslatte. Innsattes brukerorganisasjoner som for eksempel WayBack er av
interesse for det boligsosiale arbeidet, da de tilbyr bolig med oppfølging i Oslo.

Boligmappas informasjon om statlige føringer, med utdrag av rundskriv I-11/2000 og G-8/2006,
samt Samarbeidsavtalen, er ment som informasjon som betjenter kan bruke i sin søken etter
hvem som har ansvar for hva. Rundskrivene og avtalen er fme å henvise til i samarbeidet med
kommunene.

4.0 Konta ersoner

Kontaktpersoner er etablert i de 16 kommunene vi har samarbeidsavtale med. Denne lista
må ajourføres av det enkelte fengsel, da kontaktpersonene endres. Fengslene oppfordres til å
endre navn og adresser i boligmappa når de kommer over dette.

4.1 Pros'ektleders kommentar til unkt vedr. kontak ersoner.

Det kan virke som om planen med å ha kontaktpersoner ute i kommunene ikke er spesielt
nyttig for annet enn å ha noen å adressere informasjon og tiltak generelt til, som for eksempel
innbydelser til seminarer o.a. Det er den enkelte innsattes koordinator i kommunene som må
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kontaktes i forhold til løslatelsesprosessen. Fengslene må jobbe på samme måte som institusjoner
og sykehus, med å bruke individuell plan og den innsattes koordinator og ansvarsgruppe der det
fmnes. Der det ikke finnes bør det ofte opprettes via sosialtjenesten eller helsetjenesten i den
innsattes hjemmekommune, etter hva den innsatte selv vil. Mange har ikke behov for koordinerte
tjenester, og da er det naturlig å henvende seg direkte til det ene tiltaket den innsatte ønsker, i
dette tilfellet boligkontoret eller sosialtjenesten.

5.0. Tilføre kom etanse o  •  raktisk o fa li bistand.

Dette skjer gjennom implementeringen av samarbeidsavtalen og boligmappa samt gjennom
kursene til innsatte. Prosjektet har sendt ut skriftlig informasjon og gitt alle fengslene tilbud om å
holde informasjonsmøter. Dette ble avholdt i Hamar, Bruvoll og Kongsvinger fengsel. Alle
fengslene har vært invitert på fire fagutvekslingsdager og to seminarer. Samarbeidsavtalen og
skjemaer for samtykkeerklæring og anmodning om individuell plan er sendt ut til alle fengsler.
Boligmappa er sendt ut til alle fengsler og friomsorgskontorer. Det er avholdt to møter med
friomsorgskontorene, og tilbakemeldingen fra dem er at de svært sjelden har behov for å bidra
med hjelp til boligfremskaffelse. De løslatte med møteplikt har bolig før de blir løslatt.

Kursene som ble utarbeidet til innsatte og gjennomført sommeren —07 i Hamar fengsel, og
sommeren —07 og —08 i Gjøvik fengsel, ble levert til Storhamar videregående skole på Hamar for
å lage et pedagogisk riktig kurs som skolen nå har overtatt ansvaret for.

På Gjøvik fengsel har prosjektet kjørt tre kurs fil innsatte. Gjøvik videregående skole ønsket ikke
å delta i dette arbeidet. Gjøvik fengsel har en avtale med Nav om oppstart av servicetorg i April
2009, og det vil sannsynligvis bli en kompetanseheving av ansatte ved at de bidrar i enkeltsaker
og gjennom det informerer den innsatte i hver enkelt sak.

Det jobbes også med å få til et servicetorg på Hamar fengsel. Nav Hamar og kirkens
sosialtjeneste har meldt sin interesse for å påbegynne dette arbeidet. 1.betjent på Hamar åpen og
prosjektleder har vært invitert til 3 møter i forbindelse med planleggingen. 1.betjenten tar den
videre oppfølging av dette, og neste møte holdes på Hamar Fengsel der også 1.betjent på lukket
avdeling er oppfordret til å delta.

5.1 Kurs til de innsatte

følgende temaer ble tatt opp:

• Bolig. Rettigheter og muligheter, ditt ansvar og kommunens ansvar og tilbud.

Den innsatte får informasjon om hva de har krav på, og hva de kan søke om i sin
kommune. De blir informert om hva de selv har ansvaret for, og hvordan de bør gå frem
for å oppnå den hjelpa de opplever at de har behov for.

• Budsjett. Hvordan holde på boligen over tid og få pengene til å strekke til. Om
Husbankens bostøtte og Startlån.

Herunder også informasjon om gjeldsrådgiving og muligheten til å få en
forvaltningsavtale med kommunen eller fasttrekk ordning i banken.

• Forventninger og krav. Om husleiekontrakter og husregler.
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De innsatte får informasjon om hva som kreves av dem som leietagere. De får en
innføring i hva som forventes av dem i forhold til husregler, dugnader, utflytting etc.
Ellers hadde vi en gjennomgang av hva de kan kreve fra utleier, og hvordan man
forholder seg hvis utleier ikke oppfyller de lovfestede forpliktelsene.

• Individuell plan som en ryddig måte å få den hjelpa du trenger.

De innsatte fikk sosial- og helsedirektoratets veileder om IP som vi gjennomgikk, og de
fikk en forklaring på hvordan de forskjellige planverkene er tenkt som verktøy for deres
planlegging av fremtiden. Vi dro en tråd fra deres historie og hva en kan bygge på og hva
som kan endres og nedfelles i planen ved hjelp av tidslinjer.

5.2 Informas'onsfilm til innsatte o ansatte

Prosjektet var en periode opptatt av å få til en informasjons film til de innsatte med blant annet cli
temaene som er innholdet i innsattes kurs. Dette fordi vi fikk erfaring med at de innsatte hadde et
stort behov for det, og vi fikk tilbakemeldinger fra gjengangere om at det var viktig informasjon
som de ikke hadde fått tidligere til tross for mange og lange fengselsopphold i flere norske
fengsler. De innsatte i norske fengsler har i hovedsak ikke tilgang til Intemett, noe som var
grunnen til at vi ønsket en film Det var da tenkt at filmen kunne brukes til både innsatte og
ansatte, helst da sett sammen og diskutert sammen HadelandMedia leverte et tilbud på denne
type informasjonsfilm, som ville kommet på ca kr. 200.000,- hvis prosjektleder kunne styre
prosessen innenfor sin stilling. Prosjektets koordineringsgruppe ønsket ikke å gå videre på dette.
Det var det som førte til samarbeidet med fengselets skole, og videre utvikling av kursene til de
innsatte. Boligpanett.no erstatter delvis noe av tanken med filmen, bortsett fra de innsattes plikter
i boligforhold. Prosjektleder har meldt fra til KRUS at filbakemeldingen fra innsatte på opplæring
i hva som kreves og forventes av dem ble oppfattet som svært nyttig, og bedt om en vurdering av
om det kan være nyttig å få inn også dette i boligpanett.no

5.3 Pros'ektleders kommentar til kom etansehevende tiltak til innsatte o ansatte.

Det opplevdes som tungt å komme i posisjon til å kunne jobbe med kompetanseheving til
ansatte. Det antas at det er flere grunner til det. Noen av utfordringene er geografien i regionen,
betjentenes turnus, prosjektleders sykemeldingsperiode, fengslenes mulighet til å frigi betjenter til
å være med på fagutvekslingsdager og usikkerheten rundt om det er nødvendig at betjentene får
denne kompetansen

De innsatte oppleves som veldig interessert i informasjon om sine retfigheter og plikter. I kursene
opplyses de om sine plikter og hva de ikke kan kreve, men søke om. Tilbakemeldingene på dette
var at de mente det var svært nyttig informasjon Mange meldte tilbake at de mente at de hadde
vært krevende og lite taktiske i sine forsøk på å oppnå diverse tiltak de ønsket seg, fordi de hadde
trodd at de hadde krav på dette. Dette gjaldt spesielt i forhold til boligfremskaffelse. Lov om
sosialtjenesters ordlyd med "skal bidra til boligfremskaffelse" har blitt forstått som om
kommunen plikter å tilby dem en kommunal bolig. Deres plikter som leietagere var også ukjent
for mange, og tilbakemelding gikk mye på at de hadde hatt unødige diskusjoner med utleier fordi
de ikke var kjent med dette.

Deres rettigheter var også delvis ukjent for dem. Her gikk tilbakemeldingene i hovedsak på at de
ikke var klar over at individuell plan er en rettighetsplan. Mange visste ikke at de ikke skulle betale
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kommunale avgifter når de leier. Det var også ukjent for mange at rusmisbrukere har
pasientrettigheter, og hva det innebærer.

Muligheten til å søke om Startlån var så godt som helt ukjent for alle.

6.0 Oversikt over boli tilbud o ros'ektet som ådriver for etablerin av n e tiltak.

Oversikten over boligene ble en naturlig følge av innhenting av informasjon til boligmappa.

Hamar kommune har en boligsosialhandlingsplan. De har 476 boliger til fordeling. I Hamar
er det ca 20 registrerte bostedsløse. Boligkontoret på Hamar melder at de har ca 40 søknader på
bolig pr. mnd., og at det er ca 4-5 boliger å fordele til disse 40 søkerne. Hamar har et tett og godt
samarbeid med Kirkens sosialtjeneste. Nytt tiltak er etablert av kirkens sosialtjeneste; 2
akutthybler er nå i bruk på "Arbeideren". Brukerne søker på disse ved å henvende seg til Nav
Hamar eller til Kirkens sosialtjeneste i Folkestadsgt. Prosjektet har et godt samarbeid med tiltaket
i Folkestadsgate på Hamar, som tilbyr 5 leiligheter til tidligere rusmisbrukere og løslatte.
Prosjektet blir oppdatert på kapasiteten der, og har informert fengslene om disse tiltakene. Det
er løslatt tre personer til dette boligtilbudet i prosjektperioden.

Lillehammer kommune vurderer ved prosjektslutt å bli med i et boligsosialt program, som er et
Husbankprosjekt som vil gå over flere år. Dette er helt i oppstartsfasen, slik at det er ukjent hva
det blir til. Lillehammer kommune har også leiligheter til fordeling, og de har ingen
organisasjoner i byen som tilbyr boliger til vanskeligstilte. Kommunen har en boligsosial
handlingsplan. Lillehammer har ingen organisasjoner som tilbyr boliger til vanskeligstilte i sin by.

Gjøvik kommune har en boligsosial handlingsplan. De har 780 boenheter til fordeling på alle
grupper i kommunen Gjøvik hadde 18 registrerte bostedsløse da handlingsplanen ble laget
(2004). Gjøvik kommune har ingen organisasjoner som tilbyr boliger til vanskeligstilte.

Prosjektleder har også bidratt i form av informasjon til Kirkens sosialtjenestes koordinator
for Hamartiltakene, om Husbankens midler og muligheten til å søke på disse. Kirkens
sosialtjeneste ble tildelt disse midlene i desember 2008. Prosjektet har også ført sammen
Ringsaker kommune og Husbanken på seminaret på Høsbjør i mars 2008, noe som resulterte i
midler til prosjekt for Ringsaker kommune om å ta imot løslatte og etablere disse.(Obs-
prosjektet).

7.0 Samarbeid med andre ros'ekter

Prosjektleder har deltatt på "Fengslende"- møter i Husbankens regi, og har vært med på
sosialkonsulentenes og boligkonsulentenes nettverksmøter i region nordøst og øst. Ved
prosjektets start var Oslo kommunes prosjekt på Helse- og velferdsavdelingen av betydning for å
komme godt i gang med dette prosjektet. Tiltak ovenfor gjengangere i Oslo fengsel (TOG-
avdelingen) ble også viktig for hvordan dette prosjektet tok form og viktig for opplevelsen av å
være i et fagmiljø.

Det har ikke vært etablert samarbeid med andre prosjekter.
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PROSJEKTETS ANDRE ÅR:

8.0 N e førin er i ros'ektets formål:

På grunnlag av tilsagn fra Husbanken kom nye føringer, som var basert på søknaden fra
Kriminalomsorgen.

Hovedmål:

• Alle som løslates til Hamar og Ringsaker kommuner skal ha bolig.

• Kompetansen i boligsosialt arbeid skal bygges opp i Kriminalomsorgen.

Delmål:

• Kartlegge løslatelser til Hamar og Ringsaker

• Etablere kontakt med ansatte i aktuelle målgruppe og starte løslatelsesforberedelser
gjennom rutiner som samarbeidsavtalene gir.

• Loggføre arbeidet med enkeltsaker slik at erfaringene framkommer i fht mål.

• Sikre godt nettverk og kontaktpersoner i de to aktuelle kommunene og med eventuelle
andre samarbeidspartnere.

• Evaluere hver enkelt sak med tanke på å kunne trekke erfaringer som alle kommuner i
Hedmark og Oppland kan dra nytte av.

• Arbeide for å integrere samarbeidsavtalene.

• Følge enkeltsaker sammen med betjenter.

• Arbeid i ansvarsgrupper eller par-jobbing/trekantsamtaler

• Undervisning til innsatte der både kriminalomsorgen og kommunen foreleser

• Kontinuerlig oppdatering av boligmappa og plan for videre oppfølging av denne etter
prosjektslutt.

• Prosjektet skal en periode ha sitt daglige virke i Vestoppland fengselsavdeling Gjøvik for
der å gjennomføre opplæring av ulike tjenestemenn og prøve ut gode
forankringsmetoder.

8.1 Endrin er i rammene for ros'ektet

Det oppstod endringer i prosjektet på grunn av prosjekdeders sykmeldingsperiode. I den
forbindelse ble Einar Fæste ansatt i 4-0% stilling fra november 2008 for å ivareta punktet om
oppfølging av løslatte til Harnar og Ringsaker kommuner.

I prosjektets ressurs-og koordineringsgruppe ble det bestemt endringer i arbeidsoppgavene til
prosjektleder av samme grunn Prosjektleder var 100% sykmeldt fra 11/8-08 til 3/11-08, og var
tilbake i 20% stilling fra 4/11 — 2/12 Det ble da avgjort at prosjektleder skulle fokusere på

1
1



kompetanseoverføring, oppgradering av boligmappa og evaluefing av samarbeidsavtalen ved å
arrangere et evaluefingsseminar med kommuner og fengsler som berøres av avtalen. Fra 3/12 var
prosjektleder tilbake i 40% stilling, og fra 28/2-09 og ut prosjektperioden i 60% stilling.

9.0 Bistå aktuelle innsatte for løslatelse til Hamar o Rin saker:

EINAR FÆSIE marrOK FØLGENDE OPPDRAG 20.10.08:

1. Kontakte fengslene og identifisere domfelte som skal løslates til Hamar og Ringsaker
kommune innen 01.03.09.

2. Prioritere fengslene slik: 1.Hamar fengsel, 2.Vestoppland fengsel, 2.Kongsvinger fengsel,
4.Ilseng fengsel, 5.Bruvoll fengsel, 6.Ullersmo fengsel, 7.Eventuelt Oslo fengsel.

3. Arbeide med aktuelle innsatte (som skal løslates til Hamar og Ringsaker):
Boligkartlegging, kontakt med kommunene, ansvarsgrupper,m.m. Dette arbeidet utføres
sammen med tilsatte i fengslene; Sosialkonsulenter, kontaktbetjenter, kontaktpersoner og
lignende.

4. Loggføre alle erfaringene i disse sakene — positive og negative.
5. Sammenfatte og systematisere erfaringene.
6. I samarbeid med regionkontoret arrangere et evalueringsseminar 03.03.09.
7. Skrive en rapport for perioden 20.10.08 til prosjektslutt 19.03.09.

O dra ets unkt 1 o 2:
Hamar fengsel: Det var bare en innsatt i perioden som opplyste at han trengte hjelp til egen bolig
ved løslatelse. Se case Ronny senere i rapporten.
Vestoppland fengsel, avdeling Gjøvik: Bare en innsatt i Vestoppland fengsel, avdeling Gjøvik
skulle løslates til Ringsaker eller Hamar. Den innsatte ønsket ikke en samtale om bolig.
Kongsvinger fengsel: En varetektsinnsatt som var uaktuell.
Ilseng fengsel: Syv innsatte som skulle løslates til Ringsaker eller Hamar. Ingen av disse oppga at
de hadde behov for eller ønsket hjelp til å skaffe bolig.
Bruvoll fengsel: To løslatelser til Hamar og Ringsaker. Begge hadde bolig.
Ullersmo fengsel: Ikke aktuelt med registrering pga kapasitet i prosjektet.

Oppsummering:  
Kartleggingen fant en domsinnsatt som ønsket hjelp i denne perioden.

O dra ets unkt 3 o 4:
Case "Ronny":
Domfelte er 31 år gammel, ingen utdanning etter ungdomsskolen, liten arbeidserfaring. Ugift,
ingen barn. Rusproblemer, soner 12 mnd. ubetinget dom for ruspåvirket kjøring, brudd på
legemiddelloven og heleri.
Ronny bodde før innsettelsen i et leid hus i Hamar sammen med en dame. Etter at han ble satt
inn, døde hun av en overdose narkotika. Før dette leide han en bolig i en nabokommune. Denne
boligen brant pga. feil i det elektriske anlegget. I brannen mistet han alt han eide. Han var ikke
forsikret.
Domfelte startet soningen i Oslo fengsel, for deretter å bli overført til Indre Østfold fengsel,
Trøgstad avdeling. Ved innkomst i Indre Østfold fengsel opplyste han at han hadde fast bolig,
men var usikker på om han ville beholde denne pga. lang soningstid. Til boligkonsulenten
opplyste han at han selv ville si opp boligen, og at han ville melde fra dersom han trengte hjelp
å søke annen bolig.
Ronny forsøkte å finne bolig i Oslo, men ga opp dette da han ikke kunne regne med å få bistand
fra Oslo som ikke var hans boligkommune ved innsettelse.
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Under veis i soningen opplyser domfelte til boligkonsulenten at han ikke er sikker på hvor han
ville bosette seg, og at han trenger hjelp til å søke bolig. Han fikk orientering om mulighet ved å
søke på internett, ringe etter bolig, søke velferdspermisjon og kommunal garanti. Han søker
overføring til Hamar fengsel, og vil vente med å søke bolig og arbeid til han kommer dit.
Ronny ble deretter overført Hamar fengsel. Undertegnede tok kontakt med domfelte i desember
2008 og anbefalte han å søke NAV om bolig. Domfelte søkte kommunal bolig i Hamar og fikk
tilbakemelding 30.12.08 der NAV Hamar meldte at søknaden var registrert og at han ikke ble
tildelt bolig i denne omgangen. Videre oppglyste de at han måtte søke på nytt etter 3 måneder
dersom boligproblemet ikke var løst da.
Han ble innvilget prøveløslatelse med meldeplikt til Friomsorgen fra 29.01.09. På dette
tidspunktet har søsteren bestemt seg for selv å bo i leiligheten som hun hadde lovet at Ronny
skulle få bo i midlertidig. Han opplyser at han ved løslatelse skal bo i et pensjonat i Hamar. Heller
ikke i denne omgangen ble han tildelt kommunal bolig etter søknad. Ca. n uke etter løslatelse
står han helt uten bolig. Pensjonatet er ikke lenger aktuelt. Friomsorgen hjelper han med en
akutt-bolig gjennom Krikens sosialtjeneste. De hjelper han også å kontakte boligudeiere i Hamar
og han ringer søsteren som sier hun vil være med ham på visninger.

Erfaringer:  
Etter mottak i Oslo fengsel soner domfelte både i Indre Østfold fengsel og Hamar fengsel. Det
blir gjort mye for at forholdene skal være ordnet ved prøveløslatelse. Ronny har kontakt med
boligkonsulent, kontaktbetjent, sosialkonsulent og friomsorgsmedarbeider. Det er en vanskelig
sak, fordi domfelte ikke var klar på hvor han ønsket å sone, om han trengte behandling, hvor han
ønsket å bosette seg, samt hva slags arbeid han ønsket.
Erfaringene med Ronny er at domfelte er ambivalent når han svarer på spørsmål om bolig. Først
opplyste han at han fikk bo midlertidig i søsterens leilighet, men at han ikke fikk noen leieavtale.
Han søkte om kommunal bolig. Dagen før løslatelse er boligsituasjonen høyst uklar, og han
starter med å bo på pensjonat ved løslatelsen.

O dra ets unkt 5:
For mange vil det være urealistisk å planlegge løslatelse direkte fil egen bolig. De har ikke
kompetanse til å bo i egen bolig med alt det innebærer. Vi risikerer å gjøre den innsatte en
bjørnetjeneste som kan føre til enda et nederlag. I disse tilfellene bør det legges til rette for bolig
med oppfølging en periode. Bemannede hybelhus eller liknende kan være aktuelt.

Det er en kjensgjerning at innsatte i mange filfeller opplyser at de har bolig ved løslatelse, selv om
realiteten er annerledes. De gjør dette fordi de tror at de ikke blir prøveløslatt dersom de ikke har
bolig. Dermed mister de muligheten til å få boligsosial bistand under soningstiden.

Noen ganger forstyrres soningsforløpet av at innsatte flyttes mellom ulike fengsler. Grunnene til
dette kan variere. Det er da viktig at rehabiliteringsarbeidet kvalitetssikres og at det er godt
samarbeid mellom fengslene om overføringen Dokumentasjon av arbeid og planer er viktig.

I arbeidet med å identifisere innsatte som kunne vært aktuelle for prosjektet, erfarte vi at
kriminalomsorgens IT-verktøy var til liten hjelp. Det er ikke mulig å søke etter innsattes
boligstatus eller kommunal tilhørighet. Dermed må det manuell søkning til, noe som er svært
arbeidskrevende.

Det har vært en utfordring for prosjektet at kommunene er ulikt organisert.

Vi ser at Individuell Plan og ansvarsgruppemøter er gode hjelpemidler som med stort hell kunne
hatt større utbredelse i de sakene prosjektet har vært inne

1
3



10.0 Kom etanseoverførin
Veiledning av sosialkonsulent ved Hamar fengsel ble utført etter behov. Sosialkonsulenten
henvendte seg til prosjektet med konkrete saker. Dette handlet i hovedsak om hvem som har
ansvar for hva i de saker der kommunene avviste at de hadde ansvar for den innsatte, samt
henvendelser i forhold til tenkt rehabilitering etter løslatelse eller ønske om å søke innsatte til 512
soninger Dette dreide seg i hovedsak om hvilke institusjoner som egnet seg å foreslå til den
innsatte ut fra hans situasjon. Kontaktbetjenter henvendte seg etter behov, og innsatte fikk
veiledning i sine individuelle saker. Dette handlet i hovedsak om boligfremskaffelse,
kompetanseoverføring i mange temaer rundt bolig og det boligsosiale arbeidet.

10.1 Beskrivelse av arbeidsmetode:

Prosjektleder jobber hele tiden sammen med den innsatte. Den innsatte er med under hele
prosessen, og får oppgaver som han selv løser  på  egenhånd.

Metoden er utarbeidet for at den innsatte skal få slippe å fortelle hvilke huller han har i sin
kompetanse. Det er ikke lett å innrømme at en ikke vet, når en er en voksen mann som det
boligavvikling og beholde bolig under soning av kortere dommer. I den forbindelse er erfaringen
fra prosjektet at en arbeidsmetode der den innsatte deltar aktivt i hele prosessen, også var god
forventes av at har denne kompetansen. Ved å bruke denne metoden slipper hjelperen å være
belærende, og den innsatte vil ikke bli krenket i forhold til at han kanskje ikke har den forventede
kunnskap.

Vi sitter sammen foran pc'n for å søke etter bolig til leie. Under arbeidet med å finne en egnet
bolig kommer det opp temaer der prosjektleder får anledning til å informere om mange temaer,
og til å ta opp ting til diskusjon som omhandler livet etter soning. Målet med arbeidet er ikke å
kartlegge hva han ikke kan, det er å oppnå at etter samtalen kan han det han trenger for å søke
seg en bolig som er realistisk at han kan klare å beholde over tid, og som er i tråd med hans
behov.

Vi snakker om hvor han ønsker og bo, og hvorfor. Vi snakker om hva slags bolig han har behov
for, og hvorfor. Vi snakker om boligens beliggenhet, størrelse og innhold. Om det praktiske ved
å ha bolig i nærheten av en togstasjon eller en bussholderplass, hvis den innsatte ikke har
førerkort eller bil. Vi snakker om hvor realistisk det er å tenke at han vil få tilbake førerkortet, og
eventuelt når. Vi snakker om hvor stor boligen er, i forhold til eventuelt samvær med barn eller
annet. Hvis det er aktuelt, kommer vi da inn på hvor realistisk det er at han vil få en
samværavtale, eventuelt om samarbeidet med barnevernet og/eller barnemoren eller annen
omsorgsperson tilsier at samvær i boligen er realisfisk.

Vi er inne på den geografiske beliggenheten i forhold til arbeid, skole eller filtaksplass, eller i
forhold til legemiddel utdeling for LAR-pasienter og i forhold til omdømme i hjemme-
kommunen og relasjon til familie eller andre aktuelle som bor i samme by/bygd.

Vi snakker om økonomien. Hvordan den innsatte skal klare husleien, hvordan han skal klare
innskuddet, om sosial garanti godtas av utleier eller ikke, hva han kan forvente i strøm utgifter og
det praktiske og økonomiske rundt ved/olje fyring. Vi er ofte innom behovet for nett-filgang og
telefon utgifter. Ved behov minnes de om å ta med eventuelle medisinutgifter eller utlegg på
poliklinisk behandling i sitt budsjett. Møbler og innbo blir ofte et tema, og dermed også
etablerings stønad og innboforsikring. Ofte er det aktuelt å komme inn på om den innsatte har
bank forbindelse, og eventuelt oppfordre de til å etablere en kontakt med en bank, slik at de
lettere kan forvalte pengene ved å ha en fasttrekk ordning. Der jeg oppfatter at den innsatte sliter
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veldig med å forvalte pengene sine, forteller jeg om muligheten de har til å be kommunen om en
forvaltningsavtale. Jeg spør som regel den innsatte om han kjenner til muligheten om å søke på
botilskudd. I noen av disse samtalene, der jeg ser at den innsatte har ressurser til det, forteller jeg
om husbankens startlån, og hva som kreves av dem for å kunne søke på det.

Alt dette kommer vi inn på mens vi sitter foran pc'n og leter etter bolig til leie. Det kommer
naturlig inn i samtalen etter hvert som vi snakker om de forskjellige alternativene å søke på.

Den innsatte tar med seg et utvalg av annonser, og ringer selv på boligene. Dette for at de skal
føle seg fri til å si hva de vil til utleieren. De skal ikke behøve å si at de sitter i fengsel for tiden,
eller at de har et rusproblem, hvis de ikke ønsker det. Det kan være vanskelig å utelate slike
opplysninger, når hjelperne sitter å hører på. De ønsker ikke å bli oppfattet som uærlige Det er
ikke opp til oss hjelpere å påse at deres opplysninger samsvarer med våre, eller med vår
oppfattning av saken.

Den innsatte gjør avtaler med utleierne om visning, og tar opp muligheten for permisjon eller
framstilling med fengselet. Etter det tar mange kontakt med sitt sosialkontor for å forsikre seg
om at de vil få bistand der, når det blir aktuelt. Før de reiser på visning, får de med seg en kopi
av en husleieavtale og oppfordres til å lese den for eksempel på togturen. Vi snakker også om at
det kan lønne seg å ikke underskrive noen avtale før sosialkontoret deres har godkjent
leiesummen og innskuddet, hvis de har søkt dem om bistand og leiesummen overskrider det
sosialkontoret vanligvis godtar.

Min erfaring med denne måten å jobbe på, er at den innsatte får informasjon de trenger, på en
slik måte at de ikke føler seg blottlagt i forhold til det de ikke hadde kunnskap om.

Eksempel på hvordan det jobbes:

Case 1: Vi sitter å ser på boliger i Oslo som skal koste under 5000.- pr mnd. Det er
utgangspunktet. Vi finner en leilighet til 5.500,- som er på 30m2. Jeg kommenterer pris og
størrelse. Vi ser over bildene av kjøkken, bad og oppholdsrom, og snakker om området etc, da
han spør om jeg tror det kan være 3 soverom der, slik at ungene hans kan få hver sitt rom når de
er på besøk i helgene. Jeg svarer: "var den ikke på 30 m2 da? Det er bare det dobbelte av dette
rommet det, vet du" samtidig kjører jeg siden tilbake til der det stod om størrelsen på leiligheten,
og sier: "jo da, den er bare på 30m2" Slik får han anledning til å slippe å innrømme at han ikke
visste hvor stor en m2 er, og kan bare late som han ikke fikk det med seg. Samtidig vet han fra nå
av at 30m2 er det dobbelte av mitt kontor, og kan se det for seg. Jeg kjører nettsiden ned igjen og
fortsetter som om det bare var en liten avsporing.

Case 2: Vi sitter å leter etter bolig i en kommune på bygda. Innsatte ønsker seg ikke tilbake til
byen, og det er gjort avtale med hans hjemmekommune om hjelp til etablering i ny kommune Vi
leter nå etter en konkret bolig å søke på. Vi gjennomgår lista over boliger til leie i det distriktet
han vurderer å flytte til. Det er en bolig til leie som ligger 1.5 mil fra nærmeste sentrum, et lite hus
som tidligere har vært en husmannsplass. Huset passer bra for en person, og leieprisen er relativt
lav. Den innsatte ønsker seg hit, og opplever dette stedet som helt perfekt for hans behov. Vi
diskuterer det faktum at boligen ligger 1.5 mil fra sentrum, og jeg foreslår at vi først finner ut av
hvordan bussforbindelsen til dette stedet er. Vi er kjent med at jernbanen er i sentrum i nærmeste
tettsted. Det viser seg at det knapt er noen bussforbindelse til dette området der boligen ligger.
Den innsatte er allikevel veldig ivrig på å få til en ordning slik at han kan bo her. Han forteller at
han som regel klarer å ordne seg en bil, så han mener det kommer til å gå bra. Jeg er fra før av
kjent med at han ikke har førerkort, ikke har bil eller økonomi til å kjøpe bil, og at han har mange
dommer for kjøring i ruset tilstand og biltyveri. Jeg er også fra før av gjort kjent med at han nå
ønsker å endre livsstil, og at det er grunnen til at han vil etablere seg i ny kommune Det ble en
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relativt lang diskusjon. Den innsatte innså etter hvert at det ville være å utfordre seg selv
unødvendig i forhold til tilbakefalls muligheten til kriminalitet og dermed også til rus for å tørre å
leve som kriminell. Han ble etter hvert etablert i en sentrumsnær leilighet i håp om at han skulle
kjøre kollektivt.

Pros'ektleders kommentar:

Det er prosjektleders erfaring at metoden er lærerik og at det oppfattes av de innsatte som en
fordel at de slipper å utlevere seg i forhold til manglende kunnskaper om disse tingene. Ved å
holde fokus på kunnskapsoverføring, og ikke vektlegge å registrere manglende kunnskaper hos
den innsatte oppnår man en opplevelse av å slippe å bli krenket. Ved bruk av metoden kan det
være en fordel å ha tatt Kriminalomsorgens MI kurs (Motiverende intervju), slik at man er bevisst
på hvordan man kan vinkle spørsmålene og hvordan man kan styre samtalen i ønsket retning.
Prosjektleder opplevde ofte disse samtalene som motiverende for den innsatte, og tidvis også en
retningsgiver for den innsattes ambivalens.

Ellers ligger det mye kompetanse overføring i kursene til de innsatte som er beskrevet over, samt
fagutvekslingsdagene for sosionomer fra samarbeidskommuner og representanter fra fengslene,
også tidligere beskrevet.

11. 0 aderi av Boli ma a.

Boligmappa fikk ny side som omhandler Gjøvik kommune, da det nå er etablert Nav kontor.
Ellers ble mappa forsterket med å inneholde skjemaene for samtykkeerklæring og anmodning om
individuell plan, samt en kopi av samarbeidsavtalen i sin helhet.

11.1 Pros'ektleders kommentar til o aderin av bo • a a.

Boligmappa trenger ny oppdatering til våren, da Lillehammer kommune også vil få et Nav-
kontor. Kommunen vil også muligens bli med i et boligprosjekt i samarbeid med Husbanken som
tidligere beskrevet.

12. Evaluerin av samarbeidsavtalen.

Se punkt 2.1.4 Samarbeidsavtalen, evalueringsseminar på Prøysenhuset, samt prosjektleders
kommentar til dette punkt 2.1.6.

13. Sammendrag:

Hovedfokuset for fengselsprosjektet "Bolig til alle" må sies å ha vært å få til en samarbeidsavtale
som skulle ha en betydning for de innsatte, for kontaktbetjentene og for den enkelte
sosialkonsulent ute i kommunene. Prosjektleder mener at vi har oppnådd dette, og er ellers godt
fornøyd med at vi økte fra 2 fengsler og 3 kommuner, til 5 fengsler og 16 kommuner som nå har
underskrevet avtalen. Arbeidet med å implementere avtalen må fortsette, og det antas at det er
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naturlig at de som har underskrevet avtalen ser til at den også blir kjent i sin avdeling / sitt
fengsel. Kurser til innsatte oppleves også som en suksess, og fortsatt kompetanseheving på disse
temaene er viktig. (se 5.1) Modellen fra Hamar fengsel, der skolen overtok kursene og
videreutvildet dem kan kopieres til andre fengsler. Kompetanseheving til ansatte har vært viktig
for å holde fokus på løslatelsesprosessen og det samarbeidet som skal være mellom fengsler og
kommuner. Fagutvekslingsdager oppleves som positiv, og bør videreføres. Det må tilrettelegges
mer fra lederne, slik at flere kan delta på disse samlingene. Fagutvekslingen i fremtiden krever
også at partene husker hverandre når de holder seminarer og kurser som berøres av
løslatelsesprosessen. Kompetanseoverførings metode til innsatte som til dels bygger på metodikk
fra motiverende samtale (IVII) har vært en positiv måte å jobbe med kunnskapsoverføring på, og
det oppfordres til å bruke metoden. Prosjekdeder mener at flest mulig betjenter bør ha MI-
kursene, og at det er et lederansvar å tilrettelegge for at dette skjer. Prosjektets største
utfordringer har vært å komme i posisjon til å drive kunnskapsoverføring til ansatte, og
prosjekdeders egen helse siden sommeren 2008. Implementeringen av samarbeidsavtalen og
kunnskapsoverføringen om løslatelsesprosessen, samt fagutveksling mellom kommuner og
kriminalomsorg ville ha kornmet lenger uten prosjektleders sykmeldingsperiode. Prosjektets
organisering bør også vurderes om var riktig. Prosjekdeder opplevde den som uheldig i forhold
til å ha en tilhørighet/bli inkludert i et fagmiljø. Varigheten av prosjektet, 2 år, oppleves som
passe tid for å få i gang dette arbeidet og det hadde vært av stor betydning hvis det hadde vært
mulig å avklare tidsaspektet for prosjektperioden fra oppstart.

Prosjektleder vil takke for de to årene som har vært svært lærerike og spennende, og ønsker
Kriminalomsorgen lykke til videre med det boligsosiale arbeidet.

Hamar fengsel, mars 20009

Anne Gønner Sørheim.

Vedlegg til prosjektrapporten:

Samarbeidsavtalen med vedlegg, skjema for samtykkeerldæring, skjema for anmodning om
individuell plan
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