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INNLEDNING. 

 

Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som 

var ansatt i Kirkens Bymisjon Drammen, ble engasjert som prosjektmedarbeider 

og deretter avdelingsleder for FRI. Kirkens Bymisjon inviterte 

fem personer med erfaring fra rus og kriminalitet, og bad dem formidle 

hva som er utfordringene ved slutten av soningen, ved løslatelse, etter 

løslatelse for å bli rusfri, og for ikke å begå nye kriminelle handlinger. Svarene 

var entydige: Bolig, jobb og nettverk var helt nødvendig. De fleste fortalte de hadde hatt en 

bolig tidligere, men ble innhentet av ensomhet og gammelt nettverk som igjen førte til ny 

kriminalitet og rus på sikt. Det er vanskelig å begynne rett i jobb etter mange år uten en jobb, 

du har ingen referanser. Flere hadde ikke motivasjon til å starte på et slikt løp da det er mange 

utfordringer forbundet med å gå rett over til et A-4 ark liv. Etter år med flere dommer og et liv 

hvor inntektene har kommet fra kriminelle handlinger hadde man havnet i en livsstil hvor 

flere fortalte de ikke hadde noen venner som er ”straite”, samt at de ikke hadde et ”normalt” 

nettverk lenger. Dette var noen av tilbakemeldingene vi fikk. Vi har erfart at innsatte, selv om 

de kan ønske endring, har så stort behov for bekreftelse når de kommer ut av fengslet at de 

først søker det mest kjente. Vi har erfart at ved å være hundre prosent til stede i perioden rundt 

løslatelsen, kan vi skape den tryggheten som gjør at de løslatte tør og gå mot et nytt miljø. 

  

I starten hadde FRI en arbeidsgruppe bestående av tre med soningsbakgrunn, eller 

mennesker som har gjennomført soning i norske fengsler, som var med i 

utformingen av prosjektet. Anders Steen og en representant fra Kirkens 

Bymisjon, leder Jon-Ivar Windstad, utviklet prosjektet FRI med innspill 

fra prosjektgruppen og samarbeidspartnere. 

Daglig leder i Bymisjon og avdelingsleder for FRI ringte rundt til fengselslederne 

og andre aktuelle samarbeidsparter. De informerte, fikk innspill 

og dannet en prosjektgruppe. Bymisjonen fikk leie en treningsbolig i Nedre Eiker 

vei i Drammen med plass til tre personer. 

Med midler fra blant annet Husbankens kompetansetilskudd, startet arbeidet 

med å få til samarbeid med fengsel, kommuner, politi, friomsorgskontoret 

og Husbanken – om samarbeidsprosjektet FRI. 
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Når prosjektgruppen var på plass ble det jobbet med mange forskjellige utfordringer, i starten 

dreide det seg eksempelvis om hvilken bolig modell man skulle benytte, hvilke fremstøt man 

kunne gjøre ihht til husleieloven, hvilke fremstøt man skulle gjøre mot fengslene, hvilke 

fengsler man skulle gjøre samarbeidsavtaler med, hvordan prosjektet skulle fremskaffe midler 

til videre drift, utforming av husleie kontrakter, utforming av samarbeidsavtaler fengsler, 

utforming av brosjyre materiell, rutiner for samarbeid med samarbeidspartnere, alle mulige 

utfordringer av metodisk og systematisk karakter ble gått igjennom og diskutert. Fordelen 

med en bredt sammensatt prosjektgruppe som var rotfestet på leder nivå ble en fordel i 

prosessen, samt at det var tidligere innsatte som var med på prosessen på alle nivåer. 

 

Vi lanserte samarbeidsavtaler med fengselsledelsen i 6 fengsler, i samarbeid med rådgiver 

Anne B. Holden i fengsels region sør fikk vi innpass i ledergruppene i fengslene. Her ble 

fremdriftsplanen og metoden vår lagt frem og det ble informert rundt hvordan vi systematisk 

ville arbeide. Det ble videre et neste møte med sosionomer og kontaktbetjenter på det 

praktiske arbeidet inn mot de innsatte. Brosjyre materiell ble lagt frem til innsatte, sosionomer 

samt kontaktbetjenter. Vi opprettet faste kontaktpersoner i alle fengslene og faste personer 

som jobber inne i fengslene inn mot de innsatte. 

 

De første veilederne ble rekruttert ved at vi hadde kjent disse gjennom flere i år i gjennom 

Kirkens Bymisjon sitt arbeide samt at avdelingsleder hadde kjennskap til disse gjennom både 

soning og senere. Vi var klar over at disse hadde et engasjement for å hjelpe andre samt at de 

for lengst hadde tatt tilbake en plass i samfunnet og hadde jobbet i noen år. 

 

De fleste som vi har hatt igjennom vårt system i FRI vil helst til treningsbolig etter endt 

soning. Dette begrunnes ofte med at man føler at jobben de skal gjøre er så massiv og 

sammensatt. De vet av erfaring fra tidligere løslatelser at det byr på store utfordringer som 

ensomhet, gjeldsproblemer, usikkerhet, angst, rustanker, gammelt nettverk, mangel på familie 

hjelp og støtte, mangel på innsikt i en vanlig tilværelse. Dette gjør at overgangen fra et trygt 

fengsel vil bli stor om man står alene i en leilighet uten denne oppfølgingen FRI stiller opp 

med. Noen få ressurs sterke innsatte som har hatt en familie inntakt og har vært godt forberedt 

før løslatelse har valg å flytte rett i pilotleilighet. 

 

Prosjektet startet opp med en heltids stilling og noen veileder på timelønn, disse hadde andre 

jobber i tillegg og jobbet inne i fengslene på ettermiddager, samtidig bemannet vi basen med 



 5 

frivillige på døgnbasis. Det var og er alltid noen frivillige eller ansatte på basen. Etter hvert 

når vi fikk flere pilotleiligheter og flere medlemmer økte behovet for oppfølging i leilighetene 

og på basen. Vi ansatte flere miljøarbeidere og med en blanding av frivillige ble det et bedre 

fundament. Nå er det 3 stillinger, og 15 frivillige som jobber ut fra treningsboligen i både 

oppsøkende booppfølging samt på basen. 

 

1. august 2007 flyttet de tre første deltakerne i FRI ut i treningsbolig, og 

en direkte ut i egen bolig. Etter hvert ble tre pilotleiligheter også leid 

for å kunne framleies videre til deltakere i FRI, etter endt opphold i treningsboligen 

 

HVA ER FRI? 

FRI er et prosjekt som tilbyr bolig, arbeid og nettverk for de som løslates fra fengsel. 

Målgruppen er innsatte som vil “brette opp ermene”og søke endring og støtte, som et 

alternativ til rusmiljø og et kriminelt nettverk. FRI er et samarbeid mellom fagfolk og 

likemannsarbeid, der mennesker som har kjempet og valgt bort et liv med rus og kriminalitet, 

hjelper andre, som ønsker å avstå fra rus og kriminalitet, til et bedre liv, under veiledning og 

oppfølging fra fagfolk. 

Opplærte veiledere med erfaring fra soning i fengsel og rusavhengighet, går inn i fengslene 

der de holder motivasjonsmøter. De forteller om seg selv, og hva FRI tilbyr som alternativ til 

rusmiljøet og et kriminelt nettverk. Veiledere, frivillige og ansatte tilbyr TETT 

OPPFØLGING fra løslatelse, gjennom tid i treningsbolig, pilotleilighet og ut i egen bolig. 

Tett oppfølging er så mangt alt fra 1-2 samtaler i mnd. til daglig kontakt alt etter hvem du 

spør. Hos FRI er tett oppfølging daglig kontakt gjennom å se hverandre, ikke pr. tlf. igjennom 

en slik massiv støtte og oppfølging skaper vi resultater. 

Massiv støtte kan innebære tett oppfølging over tid, oppfølgingen gjennom FRI fungerer 

nærmest døgnkontinuerlig, vi er på hjemmebesøk i perioder nærmest daglig. Miljøarbeidere 

som bemanner treningsboligen har også som en av hovedoppgavene å drive med bo 

oppfølging og hjemmebesøk til pilotleilighetene. Vi har alltid aktiviteter og annet i helger og 

ferier samt ettermiddager. 

 

De som er med i bolig delen av FRI får ”full pakke” dvs. veiledning inne i fengsel før man 

slipper ut, man blir hentet på porten den dagen man løslates.  Disse får også tilbud om 

arbeidstrening/arbeid og blir fulgt opp etter alle de perspektivene og arbeidsområdene vi 
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sikter inn mot. Når man har levd et sted hvor egne avgjørelser er forbudt og egne meninger 

bare kompliserer hverdagen, kan det bli vanskelig å stå der med alle valgene selv. Ingen skritt 

har vært styrt av deg selv, hvordan skal du da kunne styre dine egne skritt tilbake til 

fellesskapet? Det ene skrittet som bestemmer hvilket fellesskap du går mot. Vi hjelper til med 

dette skrittet, inn mot et lovlydig og trygt fellesskap. Man får støtte og hjelp helt til man er 

selvstendig og etablert. Vi søker og oppnå at flest mulig kjøper seg bolig gjennom startlån. Vi 

anbefaler ikke startlån før man er i god stand til å betjene dette lånet, det er som regel når man 

er i inntektsgivende arbeid. 

 

Noen løslatte har bolig og benytter kun våre arbeidstilbud, vårt medlemskap, vårt nettverks 

tilbud. Gjennom dette er de med på turer, middager, motivasjonskvelder, egenutviklingsskole, 

med mer. 

Nettverket består nå av over 130 medlemmer, men dette øker hele tiden, dette startet med at vi 

har noen strukturer som medlemsforhold og et sammensatt aktivitetstilbud. Denne strukturen 

sammen med at mennesker med tidligere sonings erfaring dro med seg andre som ville prøve 

noe annet enn rus osv. har bidratt til at vi har utviklet dette nettverket. Her hjelper man 

hverandre og har dannet et ”uformelt” system som blant annet gjør at man danner vennskap 

og bidrar som ressurser for hverandre, dette øker mulighetene for å komme tilbake til et 

lovlydig liv. 

  

FRI legger ned mye ressurser på å hjelpe og bistå med praktiske oppgaver som jobb/skole, 

nettverksbygging, oppfølging på ulike plan, gjeldshjelp, tannlege, temakvelder, trening, 

sosialt samvær, konto og id kort, veiledning, familiegjenforening, kurs/opplæring, turer, 

holdnings skapende arbeid, arbeidstrening, attføring, kontaktformidling, flyttehjelp, 

innredning. 

I forhold til det holdnings skapende arbeidet har vi fått kunnskap og erfaring på løslatelse og 

tilbakeføring. Vi har trukket erfaringer til at det er to forskjellige kulturer og leve livet sitt på, 

det ene kriminelle kontra det lovlydige A-4 ark livet. Vi kaller det ”fra outsider til A-4”. Dette 

er sammensatt og alt fra hvilke koder som benyttes og hvilke tanker man har om hvordan man 

fremstår og hvordan man manøvrerer seg igjennom hverdagen.  Den kriminelle livsstilen kan 

innholde raske penger, respekt, narkotika, fester og utsvevende liv. Vi forsøker å få tidligere 

innsatte til å skjønne at de på sikt vil tjene på og leve et liv uten kriminalitet og rus. Vi jobber 

frem mot at dette er verdifullt og konstruktivt på sikt. Tidligere kriminelle som er ansatt i FRI 

kan bekrefte dette gjennom det å være rollemodeller.  
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Oppfølgingen i treningsboligen knytter seg mye til akkurat dette holdnings skapende arbeidet 

med fokus på disse to forskjellige kulturene, sammen med de nevnte praktiske oppgavene. 

Når man har flyttet ut i pilotleilighet vil oppfølgingen ofte dreie seg om det å kunne øke 

boevnen, demme opp for ensomhet, være støttespiller ved søknader, la beboerne delta på 

fellesarrangementer og fellesskap, benytte deres egenskaper til å hjelpe andre, danne og 

fortsette nettverksbyggingen, de kan delta på middager på huset, treningsboligen blir fortsatt 

brukt som base og en plass hvor man kan komme og delta, sammen med våre andre arenaer i 

Bymisjonen. 

 

PROBLEMSTILLINGER i perioden. 

• Utredet behovet for bedre tiltak i løslatelsesprosessen fra soningsanstalter. 

• Hjulpet de som er tilknyttet prosjekt ”FRI” til et verdig liv uten 

kriminalitet og rus.  Har sett på tiltak som kan endre på kriminalitetsstatistikken 

som viser at en stor del av de innsatte går tilbake i fengsel. 

• Vi tilbyr en treningsleilighet/leilighet til de som løslates - tilbyr en bolig for å 

ivareta primærbehovene i en sårbar og vanskelig situasjon for å gjøre 

overgangen fra fengsel til normalsamfunnet lettere. 

• Tilbyr pilot hybel/ leilighet i etablerte boområder med oppfølging. 

• Tilbyr at pilotleilighetene blir varig bolig til de motiverte. 

• Får deltagerne inn i arbeidstrening/aktivitet og lønnet arbeid. En jobb gir 

mening i hverdagen.   

• Målsettingen er at gjennom våre treningsboliger/leiligheter, aktiviteter og støtte, 

skal så mange som mulig kunne øke sjansen for å komme tilbake til samfunnet 

for å bidra og ta ansvar. 

• Prosjekt  FRI jobber i nært samarbeid med andre avdelinger i Kirkens Bymisjon 

ihht.  aktiviteter, arbeidspraksis og nettverk. I tillegg til nært samarbeid med 

næringslivet og NAV i forhold til arbeidspraksis og ordinært arbeid. 
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METODE 

 
Vi har gjennom de årene vi har driftet tilegnet oss erfaring og kompetanse på tilbakeføring.  I 

samarbeide med Husbanken har vi dokumentert metoden FRI jobber etter i et metodehefte. 

Det som er unikt med metoden er at tidligere innsatte jobber sammen med fagfolk og alt som 

er av kompetanse og instanser for at det skal bli en god og trygg tilbakeføring for den innsatte. 

 

LØFT er i seg selv ikke noe nytt og benyttes en rekke steder, det som er nytt og spennende 

med FRI er at mennesker med tidligere soningserfaring jobber sammen med fagfolk og 

faginstanser. Dette samarbeidet er i grunn spesielt, likemenn (mennesker med 

soningsbakgrunn) jobber skulder til skulder med fagfolk/instanser viser seg å gi gode 

resultater. Her har vi likemenn som har kjennskap til løslatelsesprosessen og hva som ”rører” 

seg hos en innsatt også har du faginstanser med tyngden i forhold til det hjelpebehovet. FRI 

har hele tiden hatt fokus på at mennesker med denne erfaringen skal delta på alle nivåer i 

prosessen, fra systemnivå helt ned til individ nivå. De fleste ansatte i FRI med 

soningsbakgrunn har i tillegg til denne erfaringen også utdannelse innen helse og sosial faget. 

FRI benytter kompetansen som sagt på alle nivåer, i ide og utforming, i prosjektgruppe, i 

ledermøter med fengsel og kommune, på leder nivå i Husbanken. På individnivå er veilederne 

med på ansvarsgruppemøter med kommune og andre instanser i deltagers prosess. Gjennom 

forskning er det satt fokus på at man bør ha med flere perspektiver, dette har FRI satt fokus 

på. De som” har hatt skoen på” jobber sammen med de som har hatt et ”outsider- perspektiv”. 

Gjennom dette har FRI både et” outsider” og et ”insider” perspektiv. Tidligere innsatte som er 

ansatte i FRI fungerer som gode rollemodeller samt at de har vært igjennom overgangen til et 

A-4 ark liv, dette innebærer en prosess som blant annet inneholder stor forskjell i koder og 

livsstil. Sosiologien i et fengsel baserer seg ofte på en identitet som måles i andre verdier enn i 

samfunnet ellers, denne sosiologien kan eksemplifiseres i at man får respekt i å ta ”mye i 

benkpress” i et fengsel, denne styrken er blant annet lite interessant i yrkeslivet. I et historisk 

perspektiv er de innsatte ofte på etterskudd med utdannelse og sosial kapitel, de har ofte en 

ryggsekk som inneholder dårlige erfaringer fra skole og sosialt liv fra barndommen. 

Identiteten blir ofte formet i skole sammenheng, samspillet med storsamfunnet er fra tidlig 

alder blitt asymmetrisk og denne utvilklingen forsterkes gjennom opposisjon til det etablerte. 

Gjennom denne negative ryggsekken og ballasten man har med seg kan det ofte syntes 

vanskelig og samarbeide med faginstansene for de tidligere innsatte. Sammen med fagfolks 

gode intensjoner og erfaring blir samarbeid med FRI til sammen en spennende og unik 
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tilnærming. Flere tidligere innsatte har etter flere år bak murene blitt i voldsom opposisjon til 

faginstanser og deler av systemet, gjennom deltakelse av tidligere innsatte vil denne 

avstranden bli betraktelig mindre samt overvinnes raskere. Gjennom samarbeidet mellom 

fagfolk og likemenn blir denne prosessen som sagt lettere, den tidligere innsatte vil slippe 

fagfolkene til og en del barrierer blir brutt ned. Dette medfører mindre opposisjon og vår 

erfaringer er at samarbeid mellomtidligere innsatte og faginstanser blir bedre.  

 

FRI  benytter som sagt LØFT ressurs og løsningsorienter tilnærming som en del metode i 

forhold til FRI metoden (likemenns arbeid sammen med Fagfolk). Vi legger vekt på å se 

muligheter og løsninger fremfor problemer og begrensninger. I tillegg bruker vi aktivitet, 

arbeid, sosiale arrangementer og oppgaver for å tilnærme oss hvert enkelt individ for å 

komme i veilederposisjon. 

 

Gjennom et tett samarbeid med hver og en og en langsiktig og ”ufarlig” plan, skapes det en 

endring, rehabilitering og nytt nettverk for den enkelte deltaker.  Gjennom oppfølging og 

rehabilitering skal man hjelpe målgruppen tilbake til ”et normalt liv”, skape nytt nettverk og 

gi et helhetlig ettervernstilbud.  

 

Løsningsfokusert tilnærming setter fokus på det positivet fremfor det som gikk galt. I arbeid 

med løslatte som ruser seg eller bryter avtaler, vil vi for eksempel ha fokus på det som har gått 

bra frem til ”en sprekk”.  

Kirkens Bymisjon har erfaring med at arbeid med målgruppen krever at prosjektet kan 

tilpasses og endres fortløpende. Vi vil ha mulighet til en fleksibel metode som tilpasses etter 

hvert som deltakerne kommer. 

   

Denne metoden kan nyttes andre steder, noe av dokumentasjonen er som følger: 

 

• Metoden FRI jobber etter anses som nyskapende i nasjonal sammenheng. 

•  Metoden beskrives i eget hefte som ble lansert 24.november -09. 

•  Metoden er nyutviklende fordi det jobbes med likevekt mellom ”likemenn”/brukere, 

fagfolk og ideell organisasjon. 

•  Metoden har en helhetstekning i forhold til tilbakeføringen fra fengsel. 
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Journalist Eva Dønnestad som har bred erfaring fra dokumentasjonsarbeid 

med mennesker i sårbare situasjoner, har det siste halvåret besøkt 

ulike aktører i prosjektet FRI. Hun har intervjuet innsatte, frivillige, 

ansatte, veiledere og samarbeidspartnere. Hun har samlet erfaringer, 

virkelighetsbeskrivelser og innspill fra alle involverte parter i prosjektet 

FRI. Basert på intervjuer og informasjon fra alle disse gruppene, er metodeheftet 

Utformet og lansert i samarbeid med husbanken den 26. november 2009. 

 

MÅLGRUPPEN. 

Målgruppen vil være personer som gjennomfører soning og derfor står langt fra 

arbeidsmarkedet, er sosialt ekskludert og har problemer med å etablere seg i samfunnet på 

egenhånd. Siktemålet med tiltaket vil for hver enkelt være rehabilitering, inkludering og økt 

livskvalitet. De vil også bli tilbudt individuelle lavterskelopplegg med arbeidstrening mv. med 

sikte på integrering i arbeidslivet.  

 

PROSJEKTGRUPPEN. 

FRI har en egen prosjektgruppe som pr 2009 består av: 

John Dutton, virksomhetsleder for Senter for rusforebygging 

i Drammen Kommune. 

Kari Benjaminsen, leder forebyggende etat, politiet i Drammen 

Anne Berit Holden, rådgiver i Fengselsregion sør 

Ingunn Digernes, nestleder på Friomsorgskontoret Drammen 

Jon Ivar Windstad, daglig leder Kirkens Bymisjon Drammen 

Anders Steen, avd. leder FRI 

Thor Petter Gudbrandsen, veileder i FRI 

Håkon Storlien, veileder i FRI 

Martha Midtskogen, sosionom i Drammen fengsel 

Cathrine Nedberg, Husbanken Region sør 

Denne gruppen hadde møter ca 1 gang pr. mnd det første året 

deretter hver 3 mnd. 
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SAMARBEIDSPARTNERE 

FRI inviterte ulike instanser i kommunen til samarbeid for å finne gode 

løsninger rundt drift av tiltaket. Det var samarbeid med Senter for 

Rusforebygging med oppfølging og forberedelser til løslatelse, med sosialkontoret 

for midler til husleie og livsopphold, med Senter for oppvekst 

for kontakt med barn osv. 

FRI samarbeider også tett med Husbanken, politiet, friomsorgskontoret, idrettslag, 

fengslene med flere. På sikt vil vi forsøke å knytte til oss enda flere samarbeidspartnere 

både fra næringslivet og det offentlige. 

FRI samarbeider også med eksisterende behandlingstilbud eksternt. Vi 

vil gå inn og få til en god utnyttelse av eksisterende ressurser og kompetanse 

gjennom selvhjelpsgrupper og kurs. Målet 

om et helhetlig og sammenhengende forebyggende arbeid overfor 

deltakerne, er avhengig av et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid 

 
 
MÅL FOR FRI. 
 
Istandsette innsatte på vei ut i frihet til å bli aktører i 

egne liv og i samfunnet, i et liv uten rus og uten kriminalitet 

• Deltakere i FRI får et verdig liv uten kriminalitet og rus. 

• Overgangen fra fengsel til normalsamfunnet blir lettere ved at 

deltakeren får bo i treningsbolig og pilotleilighet med tett oppfølging 

av veiledere, frivillige og ansatte. 

• Varig bolig tilbys de som gjennomfører pilotleilighet eller treningsbolig. 

• Deltakerne får arbeidstrening og kommer i lønnet arbeid. 

• Deltakerne får nytt nettverk, og kommer tilbake til samfunnet. 

De bidrar og tar ansvar. 

 

FREMDRIFTSPLAN VED OPPSTART I ANDRE KOMMUNER. 

 
 1. Ansette leder 

 2. Finne støttespillere 

 3. Etablere samarbeid kommunale 

og statlige etater 
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 4. Etablere samarbeid i fengsler 

 5. Skaffe og lærer opp VEILEDERE 

 6. Skaffe og lærer opp FRIVILLIGE 

 7. Utvelgelse av deltakere til FRI 

 

DOKUMENTER. 

 

Følgende er lagret og i bruk: 

- Inntaksbrev. 

- Samarbeidsavtale med fengslene. 

- Informasjon til fengslene og kontaktbetjenter. 

-  Husregler. 

-  Husleieavtale TRENINGSBOLIG. 

-  Husleieavtale PILOTLEILIGHET. 

- Kontaktinformasjon FRI. 

- Brosjyrer til innsatte. 

- Medlemskontrakter 

- Veilederkurs. 

- Samarbeidsrutiner mellom veileder og fengsel 

- Veiledningsmanual for veiledere. 

- Medlemsbevis. 

 

AVSLUTNING 

 

Finnes det en vei fra fengselet og tilbake inn i fellesskapet? Ja visst! For noen er den til og 

med kort og enkel fordi fellesskapet er bekreftet hele tiden: Du er velkommen hjem, du er 

ventet! 

Gjennom de årene FRI har driftet har vi fått kunnskap og erfaring på løslatelse og 

tilbakeføring. Vi har trukket erfaringer til at det er to forskjellige kulturer og leve livet sitt på, 

det ene kriminelle kontra det lovlydige A-4 ark livet. Vi kaller det å starte i FRI ”fra outsider 

til A-4”. Denne prosessen er sammensatt og komplisert, den krever massiv støtte og hjelp 

over tid. Massiv støtte kan innebære tett oppfølging over tid, oppfølgingen gjennom FRI 

fungerer nærmest døgnkontinuerlig, vi er på hjemmebesøk i perioder nærmest daglig. 



 13 

Miljøarbeidere som bemanner treningsboligen har også som en av hovedoppgavene å drive 

med bo oppfølging og hjemmebesøk til pilotleilighetene. Vi har alltid aktiviteter og annet i 

helger og ferier samt ettermiddager. I forhold til nettverksbygging og det å nærme seg 

normallivet arrangeres det temakvelder, egenutviklingsskole og alle typer aktiviteter. Vi har 

samarbeid med både Strømsgodset og Drammen håndballklubb i forhold til både dugnad og 

vakthold samt andre arbeids oppgaver. Dette gjør at deltakerne kan opptre på arenaer man 

ikke har vært på tidligere og knytte til seg et annet nettverk enn det kriminelle. Dette er en 

møysommelig og tidkrevende prosess for mange, det er ikke gjort i en håndvending å skaffe 

seg et sunt og nyttig nettverk. Vi samarbeider også med næringslivet og private bedrifter i 

forhold til å både skaffe arbeid og andre samarbeidsprosjekter. FRI har i tillegg til dette både 

arbeidstrening og attføringsbedrift internt. Dette medfører en observasjon av deltaker i mange 

ulike faser av hverdagen. Vi kan gjennom møter og tett samarbeide mellom avdelingene og 

ansatte tidlig se hvor vi må bruke ressurser i forhold til utfordringer den løslatte sliter med, det 

gis også lite rom for manipulering og negativ atferd. Når deltakere bor i treningsboligen 

hjelper vi til med alt av praktiske oppgaver som å jobbe inn mot gammel gjeld, starte tannlege 

behandling, skaffe id kort, skaffe konto, familiegjenforening, være støttespiller inn mot 

offentlige instanser, hjelpe til med søknader, tilrettelegge og strukturere hverdagen, nettverks 

jobbing, samt kontinuerlig jobbe inn mot holdninger, noe som muligens er den delen av 

tilbakeføringen som krever mest ressurser. Når deltaker flytter ut i pilotleilighet kan 

ensomheten igjen bli merkbar, men da er vi i en fase veldig tett på og i løpet av døgnet kan vi 

nærmest være med beboerne 24 timer i døgnet, på dagtid i våre tiltak samt, kveldstid og 

helger og  ferier.  FRI er spesielt opptatt av å følge opp i såkalte sårbare faser/overganger som 

ettermiddager, helger, ferier, aktiviteter, bytte av boliger osv, nettopp disse kan være en 

utfordring. Den løslatte virker til å være mer samarbeidsvillig når man blir manet til dette av 

mennesker som har vært gjennom det samme. Dermed kan det virke som faginstansene 

slipper lettere til med sin kompetanse.   Den kriminelle livsstilen kan innholde raske penger, 

respekt, narkotika, fester og utsvevende liv. Vi forsøker å få tidligere innsatte til å skjønne at 

de på sikt vil tjene på og leve et liv uten kriminalitet og rus. Vi jobber frem mot at dette er 

verdifullt og konstruktivt på sikt. Vi kan konkludere med at gjennom tett oppfølging og et 

samarbeide med faginstanser og tidligere innsatte er det mulig å ”luke” ut selv de som har 

vært ansett som ”værstinger”. Dette  er en  samfunnsøkonomisk og individual økonomisk 

investering. Vi har erfart at med lave budsjetter og enkle grep kan man gjøre store 

samfunnsøkonomiske besparelser samt reduserer kriminaliteten. FRI har mange utfordringer 

ihht økonomi, Kirkens bymisjon i Drammen jobber daglig med å få den økonomiske kabalen 
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til å gå opp for FRI. Husbanken har bidratt hele veien, men de kan ikke og skal ikke drifte 

slike prosjekter, kun igangsette. Den største utfordringen fremover vil være å få kommunale 

og statlige instanser til å bidra økonomisk, slik at man kan fortsette dette viktige arbeide med 

en forutsigbar og langsiktige økonomisk rammebetingelser. 

 

Status 1.08.09- 1.11.09 

 

Bosatt: 26 personer i ”treningsboligen” direkte etter løslatelse og 4 personer direkte til en 

pilotleilighet. Totalt 30 personer er inne i boligdelen av FRI. 

Seks personer av disse har kjøpt leilighet gjennom startlån. Seks personer er selvstendig uten 

veileder. 

Veiledes 17 personer ute og 12 personer inne i fengsel, som er aktuell for treningsbolig eller 

pilotleilighet. 

Det er KUN 5 personer som har avsluttet deltakelsen boligtilbudet i prosjekt FRI. 

 

Videreføring og utvidelse 

• FRI betegnes som en suksess av brukere og samarbeidspartnere. Som det optimale i 

den vanskelige tilbakeføringen.  

•  FRI videreføres mot et fast tiltak 

•  FRI utvider til FRIUNG 

•  FRIUNG etablerer vanskeligstilt ungdom eller ungdom i faresonen i bolig, nettverk 

og jobb. 

•  Skal bruke samme metode som FRI 

 

 

 

Mvh 

Anders Steen       Jon Ivar Windstad 

Avd. leder FRI      Daglig leder/prosjektleder 

Kirkens Bymisjon Drammen     Kirkens Bymisjon Drammen 

 

 


