
Sluttrapport for prosjektet " Bo i Akershus"

Denne rapporten omhandler aktiviteter i prosjekt " Bo i Akershus" i perioden 2009 —
2010. Prosjektet har arbeidet med å bedre boligsituasjonen til domfelte som
prøveløslates til Akershus friomsorgskontor.

Prosjektet beskriver jobbing på system og individnivå, samt noen av erfaringene,
resultatene og de viktigste utfordringene i det videre arbeidet.



Sammendrag

Denne rapporten beskriver aktivitetene i prosjekt Bo i Akershus i perioden
1.september 2009 - 30. september 2010.

Prosjektet startet første gang opp 1.12. 2008. I mars 2009 ble prosjektleder sykmeldt,
for deretter å gå ut i nedkomstpermisjon. Det ble besluttet å lyse ut prosjektleder-
stillingen på nytt, og prosjektet ble " lagt på is". Nåværende prosjektleder tiltrådte
stillingen 1.9.2009.

Den første starten av prosjektet varte bare i tre måneder, og med en pause på seks
måneder førte dette til at det i praksis var å starte på nytt.

Bo i Akershus vil avsluttes 1 år før tiden, det vil si etter 1 år av prosjektperioden på 2
år. Dette skyldes manglende finansiering fra Husbanken som har ført til at prosjekt-
leder har sagt opp og fått ny stilling et annet sted.

Prosjektet har hatt fokus på individrettet boligarbeid med domfelte. Det har i tillegg
vært et mål å også jobbe på systemnivå, og det er startet en prosess med å
implementere samarbeidsavtaler mellom kommuner i Akershus og Kriminalomsorgen
region nordøst.

Prosjektet har samarbeidet med 8 fengselsenheter/-avdelinger i region nordøst (4 av
5 fengsler jf punkt 4.2) og med 12 kommuner i Akershus.

Det har i prosjektperioden blitt brukt mye tid på å etablere kontakt i fengslene, samt å
finne fram til nøkkelpersoner både i fengsler og i kommuner.

I løpet av det året prosjektet har pågått har 26 domfelte fått boligfaglig hjelp, og 9
domfelte har fått tilbud om bolig ved løslatelse.

1 Innledning

Bo i Akershus har rettet seg mot de fengslene som har løslatt domfelte til Akershus
fylke i prosjektperioden, og mot de kommunene det har vært løslatt til. Dette er i tråd
med Stortingsmelding nr. 37(2007- 2008) Straff som virker. Stortingsmeldingen sier
blant annet at samarbeid med den kommunen domfelte vil bosette seg i, er nøkkelen
til en vellykket tilbakeføring.

Prosjektmålene i perioden har vært:
Styrke boligsituasjonen til prøveløslatte med møteplikt til Akershus
friomsorgskontor.
Minimum 40 prøveløslatte i Akershus skal være bosatt ved løslatelse i løpet av
prosjektperioden.
Skaffe kompetanse og rutiner i arbeidet med å styrke boligsituasjonen for
målgruppa. Ved prosjektslutt skal denne være forankret i kriminalomsorgens
og kommunenes daglige rutiner og arbeid.

2 Bakgrunn og formål
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Kriminalomsorgen region nordøst ved prosjekt Bo i Akershus er finansiert av
kompetansemidler fra Husbanken, og har hatt en lokal forankring i friomsorgens
oppfølging av prøveløslatte fra fengslene.

I 2006 sendte kriminalomsorgen en forespørsel til kommunene i Akershus fylke
vedrørende samarbeid. Tilbakemeldingene da var at de fleste var interessert i å
samarbeide fra sak til sak, da nytteverdien av kompetanse og samarbeid raskt
kommer til anvendelse i konkrete saker. Kommunene ønsket ikke på dette tidspunkt
å inngå formelle samarbeidsavtaler.

Formålet med prosjektet har vært å styrke boligsituasjonen til domfelte, og at man
ved å ta utgangspunkt i det å jobbe boligfaglig med enkeltindivider også skaffer gode
rutiner for samarbeid på systemnivå.

Målgruppen har vært domfelte som løslates til kommuner i Akershus, samt
samarbeidspartnere i fengsler og kommuner.

Prosjektet er forankret i:
- St. meld. nr 6 (2003-2004) Tiltaksplan mot fattigdom

St. meld. nr 23 (2003-2004) Om boligpolitikken
På vei til egen bolig — Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet
Samarbeidsavtale om boligsosialt arbeid mellom fengsler og kommune
(Justisdepartementet og Kommunenes Sentralforbund) 2005
Samarbeidsavtale mellom Regjeringen og Kommunenes Sentralforbund om
boligsosialt arbeid for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2010.

3 Organisering i prosjektet

Prosjektet
Prosjektet har hatt en stilling, og prosjektleder har vært tilsatt ved Akershus
friomsorgskontor. Friomsorgsleder har hatt personalansvar for prosjektleder samt
økonomiansvar. Prosjektet eies av kriminalomsorgen region nordøst, og prosjekt-
leder har fått faglig oppfølging av seniorrådgiver ved regionadministrasjonen.

Styringsgruppen
Styringsgruppen har bestått av assisterende regiondirektør Hilde Lundeby og senior-
rådgiver Liv Henly ved kriminalomsorgen region nordøst, friomsorgsleder ved
Akershus friomsorgskontor Johnny Bjørkli samt prosjektleder Anne Lehne. Fra juni
2010 har Oven Egeland fungert som assisterende regiondirektør for Hilde Lundeby.

Samarbeid
Prosjektet har under prosjektperioden hatt et nært samarbeid med fengslene i
regionen, spesielt med Hedmark fengsel avdeling Bruvoll, Ullersmo med avdeling
Kroksrud, og med Kongsvinger fengsel. Ved å være en del av personalgruppen på
friomsorgskontoret, har prosjektleder sammen med saksbehandlere samarbeidet i
saker med boligfokus.

Bo i Akershus har hatt tett kontakt med det andre Husbankfinansierte prosjektet i
region nordøst, Boligkonsulent på Ila. Dette prosjektet retter seg primært mot
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forvaringsdømte, og er et samarbeid mellom Ila fengsel, forvarings- og sikrings-
anstalt, Kirkens Bymisjon og Husbanken. Begge prosjektledere har deltatt på
fagforum i regi av regionen, og ellers hatt fortløpende kontakt om boligfaglige
spørsmål.

Prosjektet har videre samarbeidet med Bo-So (Boligsosialt utviklingsprogram) i
Lørenskog i regi av Husbanken. Programleder der har vært en ressurs i forhold til å
innføre samarbeidsavtaler i Akershus.

Bo i Akershus har ellers vært en del av det boligfaglige nettverket i kriminalomsorgen.

4 Aktiviteter i prosjektet september 2009 til september 2010

Prosjektet startet opp 1. september 2009, med en klar målsetning om å bedre bo-
forholdene til domfelte uten bolig. Det ble avholdt et boligfaglig møte i regionen i
september, hvor alle fengslene i regionen var invitert. De ble oppfordret til å
rekruttere domfelte til prosjektet. Det viste seg at prosjektleder ikke selv hadde
tilgang til domfelte uten bolig via kriminalomsorgens datasystem. Det ble derfor svært
viktig å ha en tett og god dialog med fengslene.

Måten dette ble gjort på var at sosialkonsulent i fengselet gikk inn på sine oversikter
over innsatte og søkte på de som hadde adresse i Akershus. Deretter ble hver enkelt
sjekket i forhold til boligstatus. De som oppga at de ikke hadde bolig fikk tilbud om
kontakt med prosjektet.

Enkelte innsatte oppgir at de er uten fast bolig ved innsettelse og ved løslatelse. De
innsatte selv opplever det å ha en adresse som en forutsetning for å søke om løs-
latelse på prøve. Når fengslene ilegger møteplikt ved prøveløslatelse, må den
domfelte ha en adresse.

Noen domfelte opplever at de mister boligen sin under straffegjennomføring. De
fleste kommuner dekker kun husleie for maks 6 måneder.

For å informere om prosjektet, ble det også hengt opp informasjon på de ulike
avdelingene i fengslene. Dette har ført til at noen domfelte har tatt kontakt med
prosjektet for å søke hjelp til bolig.

Bo i Akershus har representert en ekstra ressurs for fengslene i arbeidet med å
skaffe domfelte bolig ved løslatelse. Dette innebærer et samarbeid om domfelte,
planlegging av samtaler, deltagelse på ansvarsgruppemøter, kontakt med Nav og
kommunene. Det har vært nødvendig å bruke mye tid og ressurser, særlig de første
seks månedene, på å finne fram til aktuelle samarbeidspersoner. Det at det tok så
lang tid å finne fram til domfelte var noe overraskende, og var en pågående oppgave
så lenge prosjektet varte.

Nøkkelpersoner i rekruttering av domfelte har vært sosialkonsulenter, kontakt-
betjenter og dagansvarlig på åpne avdelinger.
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Som et tiltak for å rekruttere flere uten bolig til prosjektet, ble det også avholdt et
boligfaglig møte for sosialkonsulentene i fengslene i februar. Dette førte til at noen
av fengslene tok mer kontakt.

Et av fengslene som det har vært samarbeidet mye med, er Kongsvinger. Prosjekt-
leder opplevde at alt ble lagt til rette for at det kunne samarbeides godt. Blant annet
deltok prosjektleder på et tidlig tidspunkt på et sikkerhetskurs i fengslet, og fikk
samme opplæring som ekstrabetjentene i sikkerheten. Rådgiver ved samme fengsel
har også vært en pådriver for at fengslet skal benytte seg av den ekstra ressursen Bo
i Akershus representerer.

Det har blitt forsøkt å gjennomføre fast kontortid i fengslet, slik at domfelte kunne ta
opp boligfaglige spørsmål ukentlig. Dette har delvis fungert, men et slikt opplegg er
helt avhengig av god kommunikasjon med dagansvarlig i fengslet. På Kongsvinger
rakk prosjektleder å bli kjent med tre personer som innehadde stillingen og sluttet, før
stillingen tilslutt ble avviklet.

Et annet fengsel prosjektet har hatt god kontakt med, er Hedmark avdeling Bruvoll.
Løslatelseskoordinator ved fengslet har delt sitt store nettverk og sin gode kjennskap
til ulike kommuner med prosjektet. Fengslet løslater mange til Akershus. Ved jevnlige
gjennomganger av innsattlistene kom det fram at det av ca. 70 innsatte til enhver tid
var rundt 25 som tilhørte kommuner i Akershus.

Et tiltak som fungerte godt i forhold til rekruttering av domfelte til prosjektet, var at
prosjektleder hadde et foredrag om Bo i Akershus for fengselsaspiranter. Dette førte
til at flere betjenter tok kontakt med boligspørsmål når de senere startet med aktiv
tjeneste i fengslene.

4.1 Styrke boligsituasjonen for prøveløslatte med møteplikt til Akershus
friomsorgskontor

Underveis i prosjektet har det vært nødvendig å definere begrepet " styrke bolig-
situasjonen til domfelte" nærmere, og å konkretisere boligprosessene. Følgende har
blitt gjort for å øke boligkompetansen hos domfelte:

Samtaler for å avklare domfeltes behov og ønsker for bolig.
Samtale om bolighistorikk etter mal fra TOG prosjektet.
Kontakte kommunen før løslatelse for å kartlegge hva de har av midlertidige
løsninger, slik at domfelte får informasjon om akuttiltak, sosial vakttjeneste og
lignende.
Informere om muligheten for å etablere ansvarsgruppe.
Finne fram til riktig NAV kontor/vedkommendes saksbehandler.
Opprette kontakt med øvrig hjelpeapparat.
Hjelpe til med å skrive søknader.
Finne fram til aktuelle prospekter på det private leiemarkedet
Diskutere med domfelte hva som kan lønne seg å si når man går på visning
eller henvender seg telefonisk til utleier.
Innkjøp av utstyr til bolig og annen praktisk hjelp.
Trekantsamtaler med domfelt, sosialkonsulent og prosjektleder, hvor målet har
vært at domfelte skal skaffe seg en oversikt over sin egen situasjon.
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Etter en gjennomgang i styringsgruppa ble det besluttet at prosjektet måtte
dokumentere og nedtegne all boligfaglig aktivitet. Økt bevissthet hos domfelte om det
å bo ble nedtegnet. Alle boligfaglige prosesser er dokumentert i hver enkelt sak og
ligger vedlagt.

Prosjektet skulle i utgangspunktet begrenses til å omfatte de som ble prøveløslatt
med møteplikt til et av Akershus friomsorgs kontorer på henholdsvis Lillestrøm, Ski
og Sandvika. Beslutning om prøveløslatelse ligger til fengslene, og i en del saker
kommer en slik beslutning ganske sent. Det har derfor vært hensiktsmessig å hjelpe
de som løslates til Akershus uansett om de er blitt ilagt møteplikt eller ikke.

Som et eksempel kan det nevnes en domfelt som tok kontakt med prosjektet og
ønsket hjelp til bosetting. Han byttet fengsel, og ringte selv og tok kontakt på nytt. Det
ble avklart at prosjektleder skulle delta på et ansvarsgruppemøte, det var få dager til
han eventuelt kunne bli prøveløslatt. Under møtet kom en betjent inn og ga domfelte
beskjed om at han blir prøveløslatt kommende mandag, uten møteplikt. Samarbeidet
med den domfelte måtte da avsluttes.

Overraskende mange innsatte, selv blant de som har gjennomført flere dommer, har
ikke hatt ansvarsgruppe. I prosjektperioden ble det opprettet ansvarsgruppe for 6
domfelte. Av disse fikk 5 bolig til løslatelse.

4.2 Minimum 40 prøveløslatte i Akershus skal være bosatt ved løslatelse i
prosjektperioden

Prosjektet avsluttes 1 år før tiden, og som tidligere nevnt var det nødvendig å bruke
uforholdsmessig mye tid på å komme i kontakt med domfelte. Prosjektet har pågått et
år, og mye av de første seks månedene gikk med til å etablere i målgruppen.
Prosjektleder oppfatter dette som et paradoks, og på bakgrunn av dette er antallet
som ble bosatt lavere enn prosjektmålet. Helt konkret har 9 personer fått tilbud om
bolig, og totalt har 26 fått boligfaglig hjelp.

Et av prosjektmålene var at minimum 40 prøveløslatte skulle være bosatt ved
prosjektslutt. Husbanken ble i søknad om kompetansetilskudd fra mars i år informert
om at måltallet bosatte gjennom Bo i Akershus var for ambisiøst, men et godt mål å
strekke seg etter.

Alle som har fått bolighjelp fra prosjektet har ikke fått et sted å bo. For noen har
kontakten og bolighjelpen vært av en slik art at de har fått økt kunnskap og
kompetanse. Samtaler som i utgangspunktet skulle handle om det å bo har også
handlet om jobb og skole. Noen har gitt uttrykk for at det å snakke med en bolig-
konsulent har gitt håp om framtiden, og at det betyr mye når man sitter i fengsel.

Bo i Akershus har i det året prosjektet har pågått jobbet med 26 domfelte, fordelt på 8
fengselsenheter/avdelinger:

Kongsvinger
Hedmark (Bruvoll, Ilseng og Hamar avd.)
Ullersmo
Ullersmo, Kroksrud avd.
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Ila
Oslo.

Enkelte av de domfelte har prosjektleder møtt i flere fengsler, da de er overført på
grunn av rømning eller andre uregelmessigheter. Flest domfelte har kommet via
Kongsvinger, Hedmark fengsel Bruvoll avdeling og Ullersmo. Hedmark fengsel,
Ilseng avdeling har ikke rekruttert noen domfelte til prosjektet, og kontakten med
Hedmark fengsel avdeling Hamar oppsto fordi den domfelte selv ringte.

Totalt har 9 domfelte fått tilbud om bolig ved løslatelse. 12 domfelte oppga at de var
uten fast bolig. 5 fikk bolig og 4 ble løslatt med samme status (uten bolig), mens 3
fortsatt sitter i fengsel. 1 domfelt oppga at han var uten bolig og at han sov i bilen
sin. Vedkommende hadde en betydelig sum i banken, rundt 500 000,-. Han ønsket
imidlertid ikke å motta hjelp for å kjøpe eller leie noe. Da han ble løslatt oppga han at
han ville fortsette med å bo i bilen.

Av de 26 som Bo i Akershus har vært i kontakt med, har straffetiden vært varierende.
Ytterpunktene er en dom på 45 dager, og en på 21 år. De fleste har gjennomført
straffer fra noen måneder opp til ett år. Boligframskaffing tar tid, noe som er en
uffordring særlig ved korte dommer.

4.3 Skaffe kompetanse og rutiner i arbeidet med å styrke boligsituasjonen
for målgruppa. Ved prosjektslutt skal denne være forankret i
kriminalomsorgens og kommunenes daglige arbeid og rutiner

Prosjektet har pågått i ett år, og avsluttes 11 måneder før tiden. Det betyr at det ikke
kan vises til nye rutiner verken i kriminalomsorgen eller i kommunene. Det har likevel
vært nyttig å samarbeide i enkeltsaker, og aktiviteten ved kontoret har ført til en økt
bevissthet om boligfaglige problemstillinger.

Prosjektet har imidlertid påbegynt et arbeid for å innføre samarbeidsavtale mellom
fengsler og kommuner i Akershus. Avtalen inneholder konkrete samarbeidsrutiner, og
vil derfor bli det verktøyet som blir forankret i daglig arbeid og rutiner både for
kriminalomsorgen og kommunene.

Det å ha fokus på bolig, boligfremskaffelse og nødvendigheten av å ha et sted å bo
er kriminalitetsforebyggende. Det er derfor viktig at det også jobbes på systemnivå,
for å sikre at samarbeid skjer. Dette er i tråd med St. meld.nr.37 (2007-2008).
Meldingen lanserer en tilbakeføringsgaranti, hvor hensikten er å både redusere
kriminalitet samt å bringe den som har gjennomført straff tilbake til samfunnet.
For å sikre at denne garantien gjennomføres i praksis, er en samarbeidsavtale
mellom kriminalomsorgen og kommunene et viktig redskap.

Prosjektet har samarbeidet med i alt 15 kommuner i enkeltsaker, og 12 av disse er
kommuner i Akershus:

Bærum
Lørenskog
Eidsvoll
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Ullensaker
Aurskog Høland
Skedsmo
Rælingen
Frogn
Fet
Nes
Nittedal
Oppegård

I tillegg kommer Elverum, Halden og Oslo.

Prosjektleder har startet en prosess med å innføre samarbeidsavtaler i Akershus
kommunene. Bo i Akershus søkte kompetansemidler for annet prosjektår i mars
2010. Det ble i denne søknaden opplyst at prosjektet framover ville prioritere at
Akershus-kommunene inngikk boligsamarbeidsavtaler.

Inngåelser av samarbeidsavtaler er en føring Justisdepartementet har gitt
kriminalomsorgen for 2010. Avtalene anses som et nødvendig redskap for å sikre
tilbakeføringsgarantien, slik den er framstilt i St. meld. nr 37 (2007-2008) Straff som
virker.

Omtrent 100 kommuner i Norge har allerede inngått en avtale med kriminalom-
sorgen. Avtalene er i prinsippet like, og formålet med avtalen er å sikre god bosetting
ved løslatelse av domfelte.

Prosjekt Bo i Akershus valgte å revidere avtalemalen noe, og dette ble gjort i
styringsgruppen. Innspill til endringer kom bla fra sosialkonsulentene i fengslene.

Prosessen med å innføre samarbeidsavtaler kan beskrives som tidkrevende. Alle
kommunene i Akershus er kontaktet skriftlig med informasjon om samarbeidsavtalen,
med beskjed om at prosjektleder vil ta ytterligere kontakt.

Kontakten har i første omgang vært med NAV-Iedere. Bare det å komme gjennom
på telefon til NAV har tatt uforholdsmessig lang tid. Flere av kommunene som har
vært kontaktet har vært avventende til avtalen, og gitt uttrykk for at de verken har tid
eller ser hensikten med en samarbeidsavtale om bosetting av domfelte.

Responsen på avtalene har så langt vært laber.

På telefon oppgir flere NAV kontorer at de er svært presset på tid, og at de syns
samarbeidet med kriminalomsorgen går bra uten en formell avtale.

En kommune (Sørum) sa nei på telefon, og oppga at de innenfor NAVs rammer har
det samme tilbudet til alle kommunens innbyggere, inkludert domfelte.

En annen kommune (Nannestad) konkluderte etter et informasjonsmøte med at de
ville at en eventuell avtale skulle behandles politisk. NAV-Ieder ønsket ikke å inngå
avtale før rådmann og ordfører var kontaktet av regionen. Begrunnelsen var at de
ikke kunne velge ut en utsatt gruppe foran en annen, uten å følge politiske føringer.
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Ås kommune har mottatt statlige midler til et prosjekt for å redusere fattigdom.
Prosjektet skal jobbe på systemnivå, og skal i prosjektperioden inngå flest mulig
samarbeidsavtaler for å sikre utsatte grupper. På bakgrunn av dette ønsker Ås videre
kontakt om inngåelse av avtale.

Lørenskog kommune deltar i et boligsosialt utviklingsprogram, og ønsker et
samarbeid med kriminalomsorgen. Kommunen har vært i dialog med Bo i Akershus,
og det pågår en prosess mot å undertegne.

5 Erfaringer, resultater og utfordringer

I løpet av det året prosjektet har eksistert har det blitt oppnådd både noen positive
resultater og nyttige erfaringer. Bo i Akershus har ikke disponert egne boliger, men
har vært en pådriver og ekstra ressurs for å hjelpe fengsler og kommuner ned å
bosette domfelte I det store og hele har prosjektet blitt møtt på en positiv måte, med
mange gode tilbakemeldinger fra ansatte og innsatte i fengslene. Det har allikevel
vært en lang prosess med å selge inn denne ekstra kompetansen, og det har tatt mer
tid enn forventet.

Kriminalomsorgen forutsatte at Husbanken ville bevilge midler til hele prosjekt-
perioden på 2 år, det vil si fra september 2009 til september 2011. I brev av 23.04.10
søkte Kriminalomsorgen om en videreføring av prosjektets andre år.

Det ble i den vedlagte prosjektbeskrivelsen anført at en eventuell avkortning på 8
måneder ville innebære både færre inngåtte boligavtaler samt dårligere implemen-
tering av rutiner.

Husbanken svarte i brev av 06.07.10 at de var inneforstått med at måltallet for antall
bosettinger sannsynligvis ikke vil bli realisert på grunn av redusert finansiering.
De økonomiske rammene for å drifte et prosjekt har vært viktige både for regionen
som eiere av prosjektet, friomsorgskontoret som har påtatt seg et personalansvar
samt for prosjektleder. Etter prosjektleders vurdering er det uheldig at de økonomiske
rammene til Bo i Akershus har vært usikre, og at dette er unødvendig når det jobbes
innenfor en relativt kort tidsramme.

Resultatmessig har 9 domfelt fått et sted å bo som følge av samarbeid mellom
prosjektet, fengslet og kommunene. Totalt har 23 personer økt sin kompetanse om
det å bo, og fått større kunnskap om det å søke og beholde bolig.

En av utfordringene prosjektet ser framover er å fortsette med implementeringen av
samarbeidsavtalene i Akershus. Det bør vurderes å legge initiativet til samarbeid
mellom kriminalomsorgen og kommunene et nivå opp, det vil si til regionalt nivå.
Kombinert med et samarbeid med Fylkesmannen vil en tilnærming til kommunene få
en større og mer nødvendig tyngde.

6 Avslutning
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Prosjektleder sitter igjen med flere erfaringer etter et års drift av Bo i Akershus.
Å jobbe med prosjekt kan til tider være ensomt, spesielt hvis man bare er en. Det har
vært avgjørende å tilhøre et faglig miljø på friomsorgskontoret, i tillegg til å ha et eget
boligfaglig nettverk. Etter prosjektleders vurdering bør man være to som jobber på
samme prosjekt, det kan for eksempel organiseres slik at to personer deler en stilling.
Dette gjør det lettere å dele både gleder og frustrasjoner, og det betyr mye i det
daglige at man deler noen av de samme arbeidsoppgavene.

Det har vært overraskende at det har vært så tidkrevende få tak i domfelte uten bolig,
når vi vet at to av tre som løslates ikke bor tilfredsstillende. Prosjektleder har ingen
forklaring på dette, utover det at det muligens oppleves som vanskelig for ansatte i
fengslet at det kommer en person "utenfra". I tillegg har fengslene store variasjoner
når det gjelder hvem som faktisk jobber med boligfremskaffing. I noen fengsler gjøres
alt boligarbeid av kontaktbetjenter, i andre fengsler foretas alt av sosialkonsulenter.
Dette gjør boligarbeidet fra fengsel sårbart, og bør kvalitetssikres for å få til mer
enhetlig behandling.

Etter prosjektleders oppfatning blir det underrapportert på hvor mange som er uten
bolig. De fleste har en adresse men ikke alle et egnet sted å bo. Fengslene må bli
flinkere til å sjekke ut hvorvidt domfelte bare har en adresse, og sørge for en
oppfølging av og kontrollere disse bostedene.

Prosjektet viser at det er store fordeler ved å etablere en ansvarsgruppe i fengslet.
I prosjektperioden ble det opprettet ansvarsgrupper for 6 personer som ikke hadde
bolig, og 5 av disse ble tildelt bolig. Det å implementere boligavtalen i flere kommuner
og fengsler, vil føre til at flere domfelte vil få en ansvarsgruppe.

Prosjektet har brukt mye tid på å komme i kontakt med NAV, for å få innpass til å
informere om samarbeidsavtalen. Erfaringene tilsier at det kan være hensiktsmessig
å forankre dette på et høyere nivå i kriminalomsorgen, slik at arbeidet kan fortsette
også etter prosjektperioden.

Det er viktig at det er en viss kontinuitet i boligarbeid, og at dette sikres selv om noen
slutter. Siden dette prosjektet har vært driftet fra friomsorgen, bør det fortsette å være
en person herfra som møter i boligfaglige samlinger som regionen arrangerer med
fengsler og kommuner. I opplæring av nyansatte i kriminalomsorgen bør samarbeids-
avtalen med kommunene inngå, for å sikre at alle har kjennskap til den og kan bruke
den i daglig drift.

Boligfremskaffelse er en tidkrevende prosess, og nøkkelen til gode resultater er godt
samarbeid og gode rutiner.

Lillestrøm 28.09.2010

Anne Lehne
Prosjektleder
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