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RAPPORT FRA STUDIETUR TIL ÅRHUS OG KØBENHAVN 1. – 5. SEPTEMBER 2010 

1.  

INNLEDNING 

1.1  

BAKTEPPE 

De seneste årene har det vært et økt fokus på bosetting av løslatte etter soning i fengsel. Den delen 

av stortingsmelding 37, den såkalte tilbakeføringsgarantien ”ET ANNET LIV”, er ikke en garanti i 

juridisk forstand men innebærer at regjeringen erkjenner en forpliktelse til å bistå de straffedømte til 

å få utløst de rettigheter de allerede har som norske borgere.  

En vellykket tilbakeføring til et liv uten kriminalitet avhenger først og fremst av den domfelte selv. 

Samtidig er det mange etater som har ansvar for å støtte og bidra. Kommunene har her en 

nøkkelrolle.  

SAMARBEIDET MED FRIVILLIGE ORGANISASJONER 

Tilbakeføringsgarantien er et offentlig ansvar. Det har imidlertid i mange år vært politisk enighet om 

at frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere når straffedømte skal finne tilbake til sin 

tilhørighet og rolle i lokalsamfunnet. Regjeringen har derfor invitert de frivillige organisasjonene til 

økt innsats og samarbeid med kriminalomsorgen i forbindelse med tilbakeføringsgarantien. De 

frivillige organisasjonene representerer et tilbud innenfor lokalsamfunn, kultur, religiøs virksomhet, 

idrett og fritidsaktiviteter som kriminalomsorgen eller andre myndigheter ikke kan oppfylle. 

WayBack og Kirkens Bymisjon blir spesielt nevnt i denne sammenhengen (BOKS 14.10 – 14.11 

stortingsmelding 37).  

WayBack Kristiansand (WBK) og Kirkens Bymisjon Kristiansand (KBK) har en felles erkjennelse av at 

et boligtilbud- og innholdet i et slikt tilbud må bygges opp rundt den enkeltes behov. Vi har også en 

felles formening om at mange faller ut av gode og målrettede tiltak, fordi det finnes et svakt ledd i 

kjeden, nemlig oppfølging i forhold til bolig. Fritiden viser seg også å være kritisk for mange. 

Ensomhet og manglende nettverk er for mange det utløsende når man søker tilbake til det kriminelle 

miljøet. Kirkens Bymisjon har etablert et bredt tilbud av sosiale fritidsaktiviteter og det er mange 

frivillige tilknyttet Bymisjonens avdeling i Kristiansand, - og KBK kan gjennom sin frivillighetssentral 

bidra mot rekruttering og kvalitetssikring av frivillige. WayBack Kristiansand tilbyr mennesker som 

soner en fadder, - en som kan følge opp personen gjennom den vanskelige løslatelsesfasen, -og ikke 

minst i tiden etter løslatelse. En fadder har selv soningserfaring og er en stabil likemann og støtte 

gjennom de utfordringer overgangen fra soning til frihet gir. 

 

1.2 
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OPPRETTELSE AV PROSJEKTGRUPPE. 

Prosjektgruppen for etablering av et boligtilbud for løslatte i Kristiansandsregionen ble opprettet 

mars 2010, med bakgrunn i det store behovet KBK og WBK ser i sitt daglige arbeid med denne 

gruppen.  Etableringen av prosjektgruppen må også sees i sammenheng med utvikling av boligsosialt 

politikkområde gjennom to store satsninger (”Prosjekt Bostedsløs” og strategien ”På vei til egen 

bolig”), samt stortingsmelding 37, om kriminalomsorgen; Tilbakeføringsgarantien ”Et annet liv”. 

Det er utviklet gode metoder og ulike standarder for bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet, 

men man har ikke lyktes i tilfredsstillende omfang overfor gruppen vi her beskriver.  

 

1.3 

PROSJEKTGRUPPENS MEDLEMMER 

Disse er medlem av prosjektgruppen: 

Dagfinn Ullestad, Fengselsprest og ettervernsleder i Kirkens Bymisjon Kristiansand (Vi skylder å gjøre 

oppmerksom på at Wenche Rønning, sosialfaglig ansvarlig ved KBK, midlertidig har gått inn i dennes 

rolle og at miljøarbeider ved WayBack, Stig Berge midlertidig har gått inn i rollen som sekretær p.g.a. 

inntrufne omstendigheter)  

Stig Berge, Miljøarbeider WayBack Kristiansand 

Kristin Maaseide, Prosjektleder for boligsamarbeidet Kriminalomsorgen/Kommunene 

Håkon Reiersølmoen, Varodd Ny Start (i arbeidslivet) NAV 

Oddleif Rønning, Leder av WayBack Kristiansand 

 

1.4 

HVORFOR STUDIETUR TIL DANMARK 

Hovedformålet med denne studieturen var at prosjektgruppen ville gjøre seg kjent med 

organisasjoner/tiltak/botilbud for straffedømte:  

 

• KAFÉ EXIT i København var interessant å lære mer om fordi denne organisasjonen har et 

helhetlig tjenestettilbud utover det å fremskaffe boliger. Et tilbud prosjektgruppen ville se 

nærmere på- og høste erfaringer fra.  

• KRIS DANMARK er en privat stiftelse som ble etablert i København i 1997 som et selvstendig 

være- og aktivitetssenter for tidligere kriminelle og rusmisbrukere. Prosjektet er senere 

utvidet med CARE HOUSE som arbeider oppsøkende i danske fengsler og har et 3-4 måneder 

langt undervisningsopplegg spesielt tilrettelagt for kriminelle. Det er også et boligfelleskap i 

CARE HOUSE med 7 plasser.  
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• KRIS Danmark driver også CLEAN HOUSE, - et boligfellesskap stiftet i 2004. KRIS Danmark 

leier 19 leiligheter av København Kommune hvor medlemmene som har vært igjennom 

undervisnings- og botilbudet i regi av CARE HOUSE ”sluses ut”. Dette tilbudet er 

tidsubergrenset men med et klart forsett om å hjelpe beboerne videre inn i det ordinære 

boligmarkedet.  

• PENSJON SKEJBY i Århus tiltrakk prosjektgruppens oppmerksomhet i kraft av at dette tilbudet 

er unikt i den Danske Kriminalforsorgen. Her bor kriminelle under avsoning sammen med 

ordinære beboere som leier seg inn på pensjonen.  Denne boligformen er heller ikke kopiert 

av andre aktører innen den danske kriminalforsorgen, - eller etter det prosjektgruppen har 

kunnet attestere, - heller ikke kopiert av aktører utenfor det danske fengselssystemet.  

 

1.5 

OM RAPPORTEN 

Rapporten omhandler den enkelte organisasjons struktur, sosialfaglige innhold og referater fra 

samtaler med ansatte og beboere og/eller medlemmer.  

Alle deltagerne i prosjektgruppen har bidratt med egne referater og betraktninger som er tatt med i 

denne rapporten. 

Den enkelte deltager har forskjellig utdanning, kompetanse og ståsted innenfor det sosiale arbeidet. I 

prosjektgruppen er det også 2 medlemmer med brukererfaring.  

I denne redegjørelsen er det tatt med en kort oppsummering av de mest vesentlige lærdommene fra 

studieturen. Hva som er overførbart til norsk praksis vil bli gjenstand for videre drøftelse i 

prosjektgruppen i samarbeid med referanse- og styringsgruppen og med våre andre 

samarbeidspartnere. 

 

2. 

2.1 

BOLIGSOSIALT ARBEID I DANMARK 

Det sosiale arbeidet i Danmark har lenge vært preget av nytenkning, - og man kan nok si at terskelen 

ikke er særlig høy for utprøving av nye tanker og ideer. Resultatet av dette er at mange gode 

metoder og modeller er utviklet og tatt i bruk, - også utenfor Danmark.  

 

2.2 

OM ORGANISASJONENE 

2.3 
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PENSION SKEJBY  

Besøket vårt startet med besøk på Pension Skejby i Århus. En Pensjon som etter norske forhold best 

kan sammenlignes med en overgangsbolig.  Vi ble tatt i mot av to av Pension Skejby’s 

sosialpedagoger som redegjorde for pensjonens organisasjon, verdigrunnlag, målsettinger, metode 

og de ulike tilbudene inne- og utenfor pensjonen.   

Pensjonen ble startet av DANSK FORSORGSSELSKAB i 1969 og tatt i bruk som ungdomspensjon samme 

år. I 1973 ble pensjonen overtatt av den danske Kriminalforsorgen, pensjonen ble endret og 

matlagning og rengjøring ble overtatt av beboerne selv.  

Det helt unike ved denne nye modellen var at 40 % av plassene ble stilt til rådighet for unge 

ustraffede mennesker, - såkalte MINUSKLIENTER.  Prinsippet med å blande minusklienter med 

straffedømte har sitt utspring i den antagelse at et mer heterogent miljø med kameratskapsgrupper 

skaper en bedre interaksjon mellom de ulike menneskene og kanaliserer normer bedre enn i ett 

tradisjonelt samspill mellom profesjonelle behandlere og klienter. 

2.4 

OMFANGET AV TILTAKET 

Det er 26 plasser på pensjonen, fordelt på 20 enkeltrom, 4 litt større rom og en leilighet. Det er 

muligheter å avsone straff ved institusjonen sammen med en kjæreste eller sin nærmeste 

familie/barn. 

Et av de små enkeltrommene ved Pension Skejby 

 

Det ble i 2006 offentliggjort en kvalitativ og kvantitativ forskningrapport; 

http://www.justitsministeriet.dk/fileadmin/downloads/Forskning_og_dokumentation/Skejby-

modellen.pdf , en rapport som underbygger antagelsen som lå til grunn for etableringen tilbake på 
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syttitallet.  Konklusjonen i denne evalueringen, som gikk over 5 år, er i korthet at sammenlignet med 

Den Danske Kriminalforsorgens andre pensjoner, - er tilbakefallsprosenten til ny kriminalitet i 

overkant av 20 % lavere etter endt opphold. I den samme perioden evalueringen foregikk ble det 

også bevist at dersom 100 straffedømte gikk i gang med utdannelse etter opphold på en av 

kriminalforsorgens andre pensjoner, - gikk 190 i gang med utdannelse etter oppholdet på Pension 

Skejby, - nærmest det dobbelte. Som utenforstående er det nærliggende å anta at dette høye antallet 

har sammenheng med at de aller fleste såkalte minusbeboerne selv er studenter og at det derfor 

oppstår et miljø hvor terskel til å påbegynne en utdannelse derfor er mye lavere enn ved de andre 

pensjonene. 

 

2.5 

VERDIGRUNNLAG  

Medinnflytelse, det å ta ansvar, og særlig pedagogikken basert på pluss/minus prinsippet og 

respekten for beboerne, - er den vesentligste delen av det humanistiske menneskesynet som er 

grunnlaget for hele institusjonens virke. Et annet punkt som skiller Pension Skejby fra de andre 

danske pensjonene er at man vektlegger at beboerne selv tar ansvar for- og har stor innflytelse på sin 

egen tilværelse under oppholdet. Dette gjelder alt fra røyking, regler for TV-bruk, bruk av alkohol på 

pensjonen og bruk av mobiltelefoner. Alle må tilpasse seg hverandre, - og konfliktene løses i 

fellesskap i den enkelte gruppe eller ved fellesmøter mellom alle beboerne/ansatte. 

 

2.6 

ORGANISERING AV ARBEIDET 

De som søker seg til Pension Skejby kan henvende seg direkte, bli henvist fra fengslene, andre deler 

av kriminalforsorgen eller arresthusene, - eller være varetekstfanger som overføres i såkalt 

fengselssurrogat. Enkelte blir også henvist av andre offentlige etater som sosialkontor etc. Når en 

person søker plass ved pensjonen vil det alltid være pensjonens ansatte og beboere som sammen har 

siste ord i om vedkommende skal bli tilbudt en plass. For de som avsoner dom ved pensjonen er det 

opp til den enkelte om denne vil bli boende utover straffegjennomføringen. I praksis viser det seg at 

mange blir boende lenge utover den pålagte tiden.  

Det er ingen begrensninger i forhold til alder og kjønn, men i praksis viser det seg at den ”typiske 

beboer” vil være mellom 18 og 30 år. 

Den senere tiden er det også vedtatt en inntaksstopp for seksualforbrytere av alle kategorier. Det er 

flere grunner til dette, men de to viktigste er hensynet til de andre beboerne og deres familier/barn, - 

og manglende kompetanse/resurser overfor denne gruppen kriminelle. 

Det stilles krav til avholdenhet fra illegale rusmidler og beboerne må levere rene urinprøver senest 

30 dager før sin ankomst.  

• Regimet den enkelte må forholde seg til er svært differensiert.   
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• Alle beboerne er organiser i grupper på 4. Det er 4 grupper på pensjonen. Hver gruppe 

består av 2 minusbeboere og 2 plussbeboere. I tillegg er det to ansatte med et spesielt 

ansvar for hver gruppe.  

• Beboerne skal selv gjøre rent på egne rom. Matlaging, oppvask, opprydding, rengjøring 

av kjøkken og andre fellesarealer påhviler den enkelte gruppe. 

• Den enkelte gruppe må selv betale for- og gjøre innkjøp av mat.  

• Det kan utleveres sengetøy og håndklær. Såpe, sjampo og andre toalettartikler må den 

enkelte beboer selv sørge for. 

       

De aller fleste plussklienter som får tilbud om plass ved pensjonen har minst et tilleggsbehov. Det 

legges opp til et nært samarbeid med andre offentlige og private aktører for å oppfylle disses behov 

for støttefunksjoner.  

 

2.7 

DE ANSATTE 

Det er minimum 2 ansatte på jobb ved pensjonen døgnet rundt.  Hovedfokuset til de ansatte skal 

være å bakke opp under- og eventuelt igangsette de sosiale prosesser som er nødvendig for at 

fellesskapet skal  

Turnusen til de ansatte på pensjonen er basert på 6 vakter a 26 timer pr mnd. Hovedgrunnen til 

denne organiseringen er at den enkelte ansatte da kan sluttføre et påbegynt arbeid, løse konflikter 

etc. uten å måtte overlate dette til den neste ansatte på jobb. Dersom et slikt arbeid ikke er avsluttet 

inne disse 26 timene er det en forventning om- og aksept for at den enkelte ansatte ”står i 

situasjonen” og sluttfører jobben innen denne går av vakt. Også om det medfører at vakten blir 

mange timer lenger.   

 

Å være profesjonell på Pension Skejby er å arbeide for pensjonens overordnede målsetninger og det 

vedtatte konseptet. Det er en forventning at man skal tilsidesette egne følelser, behov og holdninger 

når de ikke er sammenfallende med det overstående.        

 

 

2.8 

FREMTIDSPLAN/HANDLINGSPLAN 

Når man får plass ved Pension Skejby må den enkelte beboer utarbeide sin egen 

fremtidsplan/handlingsplan. Det inngår en del faste elementer i denne planen; som renhold, 

matlaging, fritidsaktiviteter og skolegang/jobb, - men utover det er planen individuell og innrettet 

mot den enkeltes behov.  
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Det er også et stort fokus på helse da mange av beboerne har store helseproblemer på grunn av 

rusmisbruk. 

2.9 

BEBOERNE PÅ PENSION SKEJBY  

Vi fikk møte to av beboerne, en PLUSSBEBOER og en MINUSBEBOER. Begge deltok under hele 

informasjonsmøte sammen med de ansatte.  

Den Innsatte, plussbeboeren, bodde på pensjonen selv om dommen på 2 år var ferdig avsonet og 

han hadde sin egen leilighet stående på vent. I korthet begrunnet han denne avgjørelsen på denne 

måten; tryggheten han følte ved å bo på pensjonen, venner han hadde knyttet nære relasjoner til 

under oppholdet, frykten for å havne tilbake i det kriminelle miljøet/rusmiljøet og ikke minst det han 

beskrev som en stor personlig utvikling.  Denne beboeren var også svært bevisst på at det var en lang 

vei tilbake til et ”normalt liv”.  Hovedmålet nå var for ham å finne seg en ny leilighet i nærheten av 

Pension Skejby, slik at han på denne måten kunne distansere seg fra sitt gamle miljø i København og 

samtidig bygge seg opp et nytt liv ett nytt sted og med den støtten og veiledningen han fikk på 

pensjonen.  

Minusbeboeren, en kvinnelig student i midten av tjueårene bodde på pensjonen for andre gang. 

Denne gangen hadde hun bodd på pensjonen i overkant av et år. Hun beskrev også begge 

oppholdene som svært utbytterike. Hun hadde gjennomgått en stor personlig utvikling og lært seg 

selv å kjenne på en mye bedre måte.  På et direkte spørsmål om hun ville anbefale et slikt opphold 

for andre studenter svarte hun at det ville hun og gjorde hele tiden.  

Det var også tydelig at begge beboerne opplevde pensjonen som et hjem og de ansatte som gode 

støtter og venner de stolte på. De understreket begge to at de ikke opplevde pensjonen som et 

fengsel eller en institusjon og heller ikke de ansatte som ”voktere”. Den gode tonen under møtet 

mellom de ansatte og beboerne gav også oss som besøkende dette inntrykket. De spøkte og lo, tullet 

med hverandre men var også svært direkte overfor hverandre.  

 

3 

CAFÉ EXIT I KØBENHAVN 

 

3.1 

Vårt andre besøk på studieturen var til CAFÉ EXIT I København.  Organisasjonen ligger på Vesterbro i 

Saxogade 5, et lite steinkast fra Istedgade. I utgangspunktet et tungt belastet område. Tilbudet er et 

høyterskeltilbud og rus er ikke akseptert. Da vi besøkte organisasjonen var hele lokalet under 

ombygging. De ansatte hadde flyttet inn i en brakke like utenfor Exits lokaler. Under ombyggingen er 

kafé aftenene flyttet til Apostelkirkens menighetssal i Saxogade 13.  
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Staben ved EXIT. 

 

3.2 

CAFÉ EXIT ble startet som et tilbud til ex-innsatte og innsatte som under siste fengselsopphold tok en 

bestemmelse om en ny kurs i livet, til et aktivt liv uten rus og kriminalitet. Tilbudet til Cafe’ Exit 

spenner vidt. Man arbeider helhetsorientert og forsøker å se hele mennesket. Uformelt hyggelig 

samvær, juridisk bistand, samtaler med terapeut og psykolog, jobb- og boligkonsulenter er noen av 

tilbudet til organisasjonen.  

 

Vi ble tatt vel imot på Cafe EXIT i København 

3.3 

FRA INNSATT TIL ANSATT 
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Grunnpilaren i jobb og utdannelsesprogrammet til er prosjektet ”FRA INNSATT TIL ANSATT”. Den 

målrettede innsatsen som gjøres for å få løslatte etter soning ut i jobb/utdannelse bygger på 

metodene og erfaringene fra dette prosjektet. 

• Prosjektet fra innsatt til ansatt gikk over to år, fra januar 2008 til januar 2010.  

• Prosjektet ble finansiert av arbeidsmarkedsetaten i Danmark.  

• Av de 132 personene som deltok i prosjektet er det kun 10 % som er dømt for ny kriminalitet. 

• 106 personer fullførte de planlagte aktivitetene under prosjektperioden. 

• 57 personer kom inn på det ordinære arbeidsmarkede, målet var 50 personer. 

• 23 av deltagerne deltar i frivillig arbeid minst 10 timer ukentlig.  

• 85 personer har fått økt motivasjon for å komme i jobb eller utdannelse. Et tilsvarende antall 

har fått et godt fungerende nettverk. 

• Flere resultater fra prosjektet finnes her: 

http://exit2exit.dk/fileadmin/filer/pdf/2010/Fra_indsat_til_ansat_slutstatus.pdf  

 

 

3.4 

EXIT- VENNER 

Innsatte og ex-innsatte kan få en frivillig EXIT-Venn. En EXIT-Venn er en kontaktperson/fadder under 

og etter soning. Modellen man bruker er svært lik den WayBack bruker her i Norge. Bakgrunnen for 

denne ordningen er at EXIT anser det sosiale for å være av avgjørende betydning for å kunne skape 

gode rammer rundt livet sitt og at gode relasjoner er en forutsetning for at alt annet i livet skal kunne 

fungere. 

En EXIT-Venn følger den innsatte til fritidsaktiviteter og kulturaktiviteter, er til hjelp ved kontakt med 

det offentlige hjelpeapparatet og i forhold til andre; som for eksempel Bankforbindelse.  

 

3.5 

GJELDSRÅDGIVNING 

EXIT har tett samarbeid med ”Den Sociale Retshjælp” som har stor erfaring med gjeldsrådgivning, 

sosialrett og annen juridisk rådgivning. De som trenger denne typen hjelp blir henvist av Exits 

sosialkoordinatorer.  

Samarbeidet med ”Den Sociale Retshjælp” begynte i juni 2009. Frem til januar 2010 hadde EXIT 

formidlet kontakt for 50 innsatte.  

 

3.6 

SAMTALER MED PSYKOLOG 
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EXIT har knyttet til seg en Psykolog som på frivillig basis står til rådighet for innsatte og ex-innsatte.  

 

3.7 

SANG- OG MUSIKKUNDERVISNING 

Exit har faste kulturkvelder på Cafe EXIT. Et av formålene er å gi sang- og musikkundervisning til 

innsatte og ex-innsatte slik at de selv kan medvirke som utøvere på kulturkveldene. 

Exit driver også fangekoret ved VRIDSLØSELILLE STATSFÆNGSEL. Det spesielle med dette koret er at de 

innsatte blir fremstilt fra fengselet for å spille Kirkekonserter over hele Danmark. Det er holdt over 

100 konserter det siste året. Flere av korets medlemmer soner livstidsdommer.  Vårt besøk på EXIT 

ble avsluttet med en konsert med dette koret i Roskilde. 

 

3.8 

EXPORT KUNST 

EXIT’s kulturkoordinator driver et prosjekt som kalles Export kunst. Bakgrunnen for prosjektet er at 

mange innsatte i danske fengsler og pensjoner er kreative, - og maler og lager andre typer kunst. 

Verkene er lagt ut til salg på EXIT’s egen hjemmeside og alle pengene som kommer inn går uavkortet 

til innkjøp av nye kunstartikler til de innsatte.  

 

3.9 

TILBUD TIL DE UNGE 

København kommune har siden årsskifte 2010 gitt pengestøtte til et metodeutviklingsprosjekt hvor 

erfaringene og metodene fra jobb og utdannelsesarbeidet med eldre kriminelle skal brukes i en 

målrettet innsats mot de helt unge kriminelle. Den kriminelle lavalderen i Danmark er satt ned til 14 

år og denne satsningen kan sees i lys av dette.   

Danmark, og da spesielt København har de siste årene vært gjenstand for en ”bandekrig” mellom et 

kriminelt mc-miljø og kriminelle innvandrermiljøer. Begge sidene i denne konflikten har etablert 

støttegrupper/innsatsgrupper med helt unge medlemmer som i praksis utretter den krigen som har 

utspilt seg i gatene. Dette prosjektet er også et svar på denne problemstillingen.  

EXIT’s program retter seg mot etniske danske ungdommer så vel som ungdommer med 

innvandrerbakgrunn. Vi ble fortalt at begge partene i konflikten benyttet seg av tilbudet, - og at 

begge partene i konflikten sørger for- og respekterer at feiden ikke blir tatt med inn i EXIT’s lokaler.  

 

3.10 
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EXIT’S IDEGRUNNLAG  

EXIT er et sosialt arbeid forankret i den danske statskirke som formidler muligheter og gir nytt håp til 

innsatte og ex-innsatte. I fellesskap kan den enkelte skaffe seg innsikt og utvikle evner som kan 

hjelpe til å ta ansvar for eget liv, bryte tidligere mønstre å ta tilbake en plass i samfunnet. (EXIT har et 

nært samarbeid med Kirkens Bymisjon i Bergen/Trondheim?) 

I EXIT møtes mennesker som likeverdige borgere. De snakker med- og ikke om-, eller til mennesker. 

De møter mennesker åpent og uten forbehold uansatt om vedkommende har flere års 

soningsbakgrunn eller har et rent rulleblad.  

EXIT erkjenner at kriminell adferd ofte har bakenforliggende årsaker, er betinget av svikt i 

oppveksten eller p.g.a. samfunnsmessige strukturer. Samtidig fastholdes det at det enkelte 

mennesket må ta eierskap over sin egen historie og vedkjenne seg sin skyld og sitt ansvar hvis det 

skal ha muligheter for en ny begynnelse. Det forfektes også at samfunnet må ta sin del av ansvaret i 

forhold til å ta imot og reintegrere mennesker som har sonet sin straff slik at de får muligheten til et 

meningsfullt og verdig liv i samfunnet.   

 

3.11 

ARBEIDSMETODER 

 

Arbeidet i EXIT er kjennetegnet av en helhetsorientert og målrettet innsats i forhold til det enkelte 

mennesket. Utgangspunktet for arbeidet er den enkeltes situasjon, kvalifikasjoner og muligheter.  

 

En stor del av innsatsen i EXIT utføres av frivillige, - med og uten soningserfaring. Utgangspunktet for 

dette er at dette skaper en følelse av likeverdighet. Menneskene som kommer frivillig for å bruke 

EXIT, møter her mennesker som gjør et frivillig arbeid. 

 

EXIT har ikke innberetningsplikt overfor Kriminalforsorgen eller andre myndigheter. Alle ansatte og 

frivillige har i tillegg taushetsplikt. Det gir en stor grad av tillitt og åpenhet.  

 

Arbeidet i EXIT er bygget opp på en mangesidet teamstruktur som omfatter både ansatte og frivillige. 

I tillegg samarbeider EXIT med andre organisasjoner og andre fagpersoner.  

 

EXIT forfekter også en politikk som medfører at de tør prøve ut det uprøvde. Det er alltid plass til nye 

løsninger og de er heller ikke redde for å gjøre feil. Det å feile ses på som en naturlig del av 

utviklingen av organisasjonen.  
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3.12 

EXIT’S VISJONER FOR FREMTIDEN 

 

EXIT jobber med å etablere et bofellesskap etter modell fra PENSION SKEJBY, - et bofellesskap hvor 

tidligere straffedømte og ustraffede personer skal bo og leve sammen. Målet er at det skal være i 

drift inne 2015. 

 

4 

KRIS DANMARK 

 

 

4.1 

OM ORGANISASJONEN 

Besøket hos KRIS Danmark startet med en introduksjon av prosjektleder og grunnlegger JAN TONNY 

HANSEN. Jan Tonny redegjorde for KRIS som organisasjon, verdigrunnlag, de ulike delene av tilbudet 

og for målsettingen med hele prosjektet.  

4.2 

BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET OG FORLØPEREN TIL KRIS DANMARK 

Den private stiftelsen THE CLEAN HOUSE ble stiftet av Jan Tonny Hansen i januar 1997 som et direkte 

resultat av flere tragiske omstendigheter. Jan Tonny Hansen hadde 18 år bak seg som narkoman og 

hadde sonet utallige dommer ved danske fengsler. Jan Tonnys kamp mot narkotika startet for alvor 

da hans bror hengte seg på nabocellen under et opphold på Vestre Fengsel. Kort tid før hadde også 

hans søster, som også var narkoman avgått med døden etter å ha injisert seg med AIDS infisert blod. 

”I det øyeblikket visste jeg at noe måtte skje, - dersom jeg ikke skulle bli nestemann”. 
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Jan Tonny Hansen ba myndighetene om hjelp og etter endt soning ble han fløyet direkte fra Vestre 

Fengsel til avvenningsklinikken GUNDERUPLUND i Nordjylland. 13 måneder senere var han tilbake i 

København, stoff-fri og full av håp men ingen andre steder å gå enn tilbake til sitt gamle miljø. For Jan 

Tonny var det heller ikke noe alternativ å gå tilbake til det opplegget København Kommune hadde å 

tilby; en blå resept på metadon og et opplegg med narkomaner fra hans gamle miljø. For som han 

sier til oss; ”min kropp kjenner ingen forskjell på om jeg har kjøpt opiater på Istedgade eller fått 

dem på blå resept på det lokale apoteket”. 

Men Jan Tonny ville ikke tilbake til det gamle miljøet, med eller uten Blå resept. Han hadde en ide’ 

om et hjem og et værested for seg selv og for andre tidligere narkomane. Som den superoptimist han 

er troppet han opp på det danske Socialdirektoratets kontorer med en prosjektbeskrivelse i lommen, 

- men byråkratene der oppe sendte ham bare rundt fra kontor til kontor.  

Jan Tonny gikk rask lei av disse byråkratene som hverken kunne si ja eller nei. Han tok sin 

prosjektbeskrivelse med i lommen og troppet opp på daværende Sosialminister Winnie Larsen-

Jensen’s kontor for å bestille en time til samtale. Tilfeldighetene ville at ministeren kunne ta ham i 

mot der og da. Før møte var over hadde hun utstyrt Jan Tonny med en lapp hvor hun gav pålegg om 

at Socialdirektoratet skulle hjelpe ham. Dette var starten. Jan Tonny fikk 400 000 til å starte opp THE 

CLEAN HOUSE.  

Jan Tonny Hansen stoppet ikke der, med samme fremgangsmåte og planene klare for KRIS Danmark, 

undervisningsopplegget KRIMINALITET SOM LIVSSTIL, bofellesskapet THE CARE-HOME og bofellesskapet 

THE CLEAN HOME, søkte han om et treårig driftstilskudd på 12 millioner. Han fikk 13 millioner.  

 

Prosjektleder Jan Tonny Hansen 
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4.3 

OMFANGET AV TILTAKET  

4.4  

THE CLEAN HOUSE 

 

The Clean House                                                                                                                                                       Datarommet 

På The Clean House blir vi tatt i mot av Daglig leder Nicolai Raga Nordstjerne, - også han en tidligere 

kriminell og rusmisbruker. Clean-House er et være- og aktivitetssenter som er åpent 365 dager i året. 

Dette lar seg gjøre ved at brukerne tar frivillige vakter. Formålet med værestedet er å tilby ett 

uformelt og stoff-fritt felleskap som samtidig støtter brukerne i å forbli stoff-fri.  
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Daglig leder av Clean House Nicolai Raga Nordstjerne                                                     

 

Aktivitets- og lekerom 

Det er flere aktiviteter knyttet opp mot værestedet. Det arrangeres turer til inn og utland, 

barnedager, fester og konserter. 

Høytider som Jule- og påskehelgen arrangeres frokost hvor brukerne er velkommen til å ta med seg 

venner og familien. Bakgrunnen for dette tilbudet er de tradisjonelle danske jule- og 

påskefrokostene, en tradisjon hvor det serveres mengder med god mat, men også store mengder 

snaps, øl og vin. På Clean House er selskapelighetene alkoholfrie. (Nicolai Raga Nordstjerne; ”Mange 

av våre brukere havner tilbake på kjøret p.g.a. disse tradisjonelle frokostene, - vurderingsevnen blir 

svekket. Mange av medlemmene våre kan ikke engang ta seg en øl. Vi aksepterer heller ikke at 

familiemedlemmer stiller opp på våre arrangementer med en dust av alkohol rundt seg, - noe vi 

dessverre opplever. Det er respektløst å komme hit i en slik tilstand når medlemmene våre kjemper 

en kamp på liv og død og med livet som innsats for å holde seg rusfrie”.) 

I det daglige består tilbudet av frokost og lunch, uformelt samvær, adgang til computer rom med 

internett, styrketreningsrom, biljard rom og et musikkrom med opptaksmuligheter.  
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Clean-House har ingen fast bemanning utover kontortid. Alle medlemmene får nøkkelkort til huset 

fra dag en, og de kan komme og gå frem til klokka 23.00. Dette fungerer bra. Det har aldri vært 

tyverier eller voldsepisoder på huset. Huset er medlemmenes eget hus og alle aksepterer reglene.  

På spørsmål om det er konflikter p.g.a. fortiden til mange av medlemmene og deres tilknytning til 

forskjellige rivaliserende bander osv svarer Nicolai Raga Nordstjerne; ” Nei faktisk ikke. Huset er et 

fristed for medlemmene. Her kan de senke skuldrene å være seg selv. Her føler de trygghet og 

slipper å se seg over skuldrene hele tiden. Medlemmer som garantert ville gått i strupen på 

hverandre i andre settinger omgås her i visshet om at her er det trygt å være”.       

Mange av medlemmene har egne barn og i huset er det også et stort lekerom.  I dag er det 600 

medlemmer i Clean-House og det koster 100 Kr å bli medlem. Medlemskapet er på livstid. Et 

medlemskap i Clean-House gir muligheten til å komme og spise to gratis måltider om dagen samt fritt 

å kunne benytte alle husets fasiliteter.  

4.5  

THE CARE HOME 
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The Care Home var den første utvidelsen av Clean-House. I dag består bofellesskapet av 7 boenheter 

som fungerer som en utslusningsbolig direkte fra fengselet. Bofellesskapet består av flere kategorier 

beboere og regelverket de må forholde seg til er også svært differensiert. Noen soner dom under 

såkalte fengselsvilkår, noen bor der på såkalte pensjonsvilkår (åpen soning), noen sitter på såkalt 

fengselssurrogat (alternativ til vareteksfengsling), - mens andre igjen er ferdig med å sone sine 

dommer.  

P.g.a. at stedet også er utformet for mennesker under soning er det en forholdsvis streng 

overvåkning av bofellesskapet. Stedet er styrt av beboerne selv, all overvåkning er elektronisk og det 

er ingen betjening. Nøklene til beboerne er utstyrt med en chip slik at alle inn- og utganger blir 

registrert. Det er også kameraovervåkning av alle dørene og fellesarealene i bofellesskapet foruten 

av den enkeltes værelse. På dagtid er det en regel om at alle beboerne skal vise seg foran ett av 

kameraene minst hver tredje time. På denne måten oppfyller KRIS den danske kriminalforsorgens 

krav til kontroll. Det er ansatt en daglig leder av bofellesskapet og hoveddelen av jobben hennes er å 

kontrollere listene over inn- og utganger, samt se igjennom videoopptakene og rapportere videre til 

den danske Kriminalforsorgen.  

Alle videoopptakene blir lagret på egne servere. Dette har faktisk reddet flere beboere fra å bli 

straffeforfulgt. Vi blir fortalt at det har vært episoder hvor beboerne har vært mistenkt for straffbare 

forhold rundt omkring i Danmark. Da har man gått inn i videobanken, funnet tilbake til det aktuelle 

tidspunktet og på denne måten kunne bevitne overfor politiet at beboeren oppholdt seg i 

bofellesskapet på det aktuelle tidspunktet.  

Alle beboerne må utarbeide en handlings/fremtidsplan. Dette er et arbeid som gjøres i nært 

samarbeid med sosialrådgiverne i den danske kriminalforsorgen. 

Hovedbeskjeftigelsen til beboerne på dagtid er deltagelse i undervisningsprogrammet KRIMINALITET 

SOM LIVSSTIL, noe jeg vil komme nærmere inn på senere i denne rapporten.  

Hovedregelen er at man kan bo på Care House i inntil 5 måneder, deretter blir man sluset videre til 

egen leilighet eller til bofellesskapet THE CLEAN HOME.  

 

4.6 

THE CLEAN HOME 

Vi blir tatt i mot og vist rundt på The Clean Home av daglig leder av bofellesskapet. The Clean Home 

er et boligfelleskap for inntil 19 personer. Bygningsmassen er eiet av Københavns kommune og KRIS 

Danmark har inngått en svært fordelsaktig og langsiktig leieavtale med Kommunen. Det bor både 

kvinner og menn i dette bofellesskapet. Beboerne her kommer ikke direkte fra fengsel. Noen av dem 

har vært innom Care House, andre ikke. Beboerne her er i en jobb/skolesituasjon og eller følger 

undervisningsopplegget KRIMINALITET SOM LIVSSTIL.   
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Omvisningen på CLEAN HOME 

 

KRIS DANMARK BESKRIVER EKSISTENSGRUNNLAGET FOR BOFELLESSKAPET MED FØLGENDE 6 ORD: 

 

• Ansvarlighet, åpenhet, ærlighet, rusfrihet, velvilje og samhold. 

 

4.7 

HUSORDENSREGLER FOR CLEAN HOUSE 

• Man bruker ingen typer narkotika eller foreskrevne narkotiske stoffer. Alkohol og hormoner 

er også utillatelig.   

• Man begår ingen typer av kriminalitet, vold, psykisk som fysisk eller trusler av noen art.  

• Man skal behandle hverandre med respekt.  

• Alle beboerne må delta på alle morgenmøter og husmøter.  

• Det er ikke tillatt med overnattingsgjester i ukedagen.  

• Man må melde fra til personale dersom man ikke overnatter i huset.  

• Man skal ikke omgås eller ha besøk av gjester som ikke respekterer beboernes måte å leve 

på, er aktive rusmisbrukere eller lever en kriminell livsstil.  

• Man skal rydde og vaske etter seg på fellesarealene. 

•  Man inngår ikke seksuelle relasjoner med andre beboere.  

• Man respekterer personalets beslutninger – også om man er uenig.  

• Man passer sine forpliktelser og holder avtaler.  

• Dersom man ikke velger å respektere husordensreglene velger man samtidig å finne seg en 

annen plass og bo.  

http://www.kris-danmark.dk/filer/KRIS_Folder.pdf 
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Clean Home 

 

 

UNDERVISNINGSOPPLEGGET KRIMINALITET SOM LIVSSTIL  

 

En kort gjennomgang: 

Som tidligere nevnt er det undervisningsopplegget KRIMINALITET SOM LIVSSTIL som er kjerneytelsen i 

KRIS Danmark. Grunnlaget for undervisningsopplegget er utviklet av den canadiske kriminologen 

GLENN D. WALTERS som jobber i FENGSELET FORT SCHUYLKILL I PENNSYLVANIA.  

 

OMFANGET AV UNDERVISNINGEN 

Alle beboerne ved KRIS’ forskjellige botilbud forplikter seg til å gjennomgå denne undervisningen. I 

de to bofellesskapene i København bor det til enhver tid rundt 26 beboere. Kurset tilbys også til KRIS’ 

andre medlemmer og deres pårørende. KRIS underviser også alle politistudentene fra politihøgskolen 

i Danmark, ca 700 i året.  Justismyndigheten i Danmark vektlegger at politibetjentene som 

gjennomgår dette studiet er bedre rustet til å forstå de kriminelles tankesett og handlingsmønstre. 

Kriminalforsorgen i Danmark er også en kjøper av studiet. For KRIS Danmark er salget av denne 

tjenesten en viktig inntektskilde for organisasjonen.   

Undervisningen foregår i KRIS’ egne lokaler og har en form som best kan sammenlignes med et 

fulltidsstudium og studiet går over en periode på 3-4 mnd avhengig av fremdriften til den enkelte 

elev. Kurset består av bl.a. tester, oppgaveløsning og forelesninger.  

 

INNHOLDET I UNDERVISNINGEN 

Den svenske pedagogen GUNNAR BERGSTRØM har utviklet lærebøkene og undervisningen til 

skandinaviske forhold og alle KRIS’ kurslederne er utdannet ved Gunnar Bergstrøms 

utdanningssenter G & K PEDAGOGKONSULT.  
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Undervisningen og metoden KRIMINALITET SOM LIVSSTIL er et uttrykk for en måte å se på verden hvor 

den kriminelle gjør tolkninger ut ifra et selvbilde og verdensbilde som har sitt grunnlag tilbake i 

barne- og ungdomsårene. For en som har levd som kriminell gjennom mange år gjennomsyrer disse 

tankemønstrene alle aspekter i livet.  Gunnar Bergstrøm sammenligner disse innlærte 

tankemønstrene med et fullstendig ”trossystem”.  

Nesten alle mennesker begår ett eller annet lovbrudd i barndommen eller ungdomstiden, men for 

noen blir problemet alvorligere og de kan trenge hjelp for ikke å gå enda lenger. For de som har 

problemer med å slutte med kriminalitet, til tross for alvorlige konsekvenser, blir fanget i en kriminell 

livsstil. Det kan etter hvert bli like vanskelig å legge kriminalitet bak seg som og slutte med narkotika.  

DRIVKREFTENE i kriminaliteten er flere, men den grunnleggende drivkraften er frykt. Frykten handler 

om og ikke tro at man kan klare livet uten det kriminaliteten gir: tilhørighet, status og bekreftelse. I 

tillegg til frykt er det også drivkrefter som skam, makt, kontroll og grådighet.  

 

DEN KRIMINELLE TANKEVERDEN 

Allerede på 50-tallet ble forskere oppmerksom på at det finnes ulike måter kriminelle personer 

benytter for ”å snakke til seg selv”. Mann kan kalle det for en form for forsvarsmekanisme. Senere er 

dette blitt kjent som kriminelle tankemønstre. Disse tankene brukes for å undertrykke 

samvittigheten før lovbrudd for at ugjerningen skal kunne gjennomføres og for å kunne leve med 

handlingen i ettertid. Alle mennesker som omgås eller jobber med kriminelle personer kjenner igjen 

resonnementer som: ” Om jeg ikke gjør det så gjør noen andre det”, alle stjeler jo, så hvorfor skal jeg 

være annerledes”, ”jeg hadde ikke noe valg”, ”hovedsaken er at man ikke stjeler fra de som er 

fattige”, ”hadde det ikke vært for meg så hadde ikke politiet engang hatt en jobb”, ” det rammer jo 

ingen, jeg tar bare det som er mitt”. Man kan godt si at tankene er bensinen som driver 

kriminaliteten mens motoren er drivkreftene som er nevnt tidligere. 

 

Gunnar Bergstrøm 
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PIKT 

 

PIKT - Psykologisk intervenering (selvransakelse) av kriminelle tankemønstre er et instrument for å 

bedømme forekomsten av de åtte kriminelle tankemønstre som utgjør en del av det kriminelle 

verdensbilde ifølge teorien om Kriminalitet som livsstil (GLENN D WALTERS 1990). PIKT finnes i en 

versjon som er utarbeidet for voksne, - og en for ungdommer. Alle må gjennomgå denne testen som 

en introduksjon til undervisningsopplegget KRIMINALITET SOM LIVSSTIL. 

 

To av KRIS’ medlemmer som har gjennomgått testen fortalte prosjektgruppen hvordan de opplevde 

den. De var skeptiske til testen i utgangspunket men i etterkant mente de at testen hadde hatt stor 

verdi i forhold til å bli bevisstgjort på egne kriminelle tankemønstre. De klare resultatene av testen 

virket også motiverende og ansporet til en større arbeidsinnsats i deres videre arbeidet med 

kriminalitetsprogrammet.  

 

Prosjektgruppen finner dette undervisningsopplegget interessant også å ta med inn i boligprosjektet 

EXIT. WayBack Kristiansand vil også vurdere å tilby kurset til sine medlemmer. 

 

EN KORT OPPSUMMERING 

Medlemmene i prosjektgruppen opplevde de forskjellige botilbudene/tiltakene vi besøkte som 

interessante. En del av det vi ble presentert var kjent fra før men det var også mye nytt. 

Prosjektgruppen vil spesielt fremheve KRIS’ forskjellige boligtilbud i København samt Pension Skejby 

som spesielt nyttige å gjeste i forhold til å finne modeller prosjektgruppen kan jobbe videre med. 

Prosjektgruppen opplevde studieturen som svært nyttig i vårt videre arbeid men å etablere 

Boligprosjektet EXIT i Kristiansand.  

Stig Berge 

Miljøarbeider WBK   

__________________ 
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