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Forord
Undertegnede har hatt den glede å bli kjent med Bodø fengsel som prosjektleder for det
boligsosiale prosjektet «Egen bolig» Som prosjekttittelen tilsier, har dette prosjektet handlet
om det å ha sin egen bolig. Så enkelt, men likevel så vanskelig. Å ha en bolig og et hjem er
en selvfølge for mange, og er også nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring. Det er
dessverre en kjensgjerning at dette ikke er en like stor selvfølge for mennesker som for
kortere eller lengre tid oppholder seg i fengsel.

Det er også en kjensgjerning at det eksisterer mye kunnskap om straffegjennomføringens
uønskete og utilsiktede effekter, ikke minst risikoen for tap av bolig og manglede mulighet til
å skaffe seg egen bolig ved løslatelse. Samtidig eksisterer det også kunnskap om de
muligheter for endring som ligger i et soningsopphold når den innsatte gis sjanse til dette, og
den innsatte og fengselet i samarbeid med andre samfunnsaktører, nettverk og frivillige jobber
målrettet for dette.

Et annet faktum er at løslatelsen er et avgjørende tidspunkt, og at ingen fange bør løslates til
ingen ting. Dette er gammelt nytt, men med stadig aktualitet. I  St.meld.nr. 37 (2007-2008)
Straff som virker — mindre kriminalitet - tryggere samfunn  poengteres dette ved å sitere hva
Straffanstaltskommisjonen av 1841 den gang uttalte om løslatelsens kritiske betydning
(s.425-427):

, maa man ikke forlade Fangen i det kritiske Øieblik, han derfra loslades.
Omsorg for den losladte fange, og den derved bevirkede eller dog tilsigtede
Forebyggelse af hans Tilbagefald paa Forbryterbanen udgjor saaledes en nodvendig
Betingelse for en varig virkning qf Behandlingen i Strafanstalten".

Prosjekt egen bolig er produkt av flere ulike aktører, som i hver sine faser har hatt ulike roller.
Prosjektet har over en prosjektperiode på to år 2009 og 2010 — hatt tre ulike prosjektledere.
I tillegg har det også vært et skifte av prosjektansvarlig, ved at Bodø fengsel fikk ny
fengselsleder 1. juli 2010. Som den av prosjektlederne som har hatt det daglige
oppfølgingsansvaret i prosjektets avsluttende fase, er det utfordrende å utarbeide en rapport
som skal fange opp alle aktiviteter og id&r for hele prosjektperioden. Undertegnede håper
likevel denne sluttrapporten yter rettferdighet til involverte aktører.

Det vil framgå av denne sluttrapporten at Prosjekt Egen Bolig nok har slitt med å finne en
tydelig form og retning, og der resultatet ikke har blitt slik en så for seg ved oppstart. Dette er
noe av prosjektarbeidets egenart og formål — ieWr og ulike forhold kan vise seg å være
annerledes enn det en trodde på forhånd. I tillegg er det åpenbart at utskiftinger i prosjektet
har hatt betydning for kontinuitet og framdrift. For undertegnede, som har kommet som ny i
Bodø fengsel, har det vært positivt å konstatere at det faglige fokuset står sterkt i fengselet, og
at boligsosiale tilnærminger i arbeidet med innsatte er godt innarbeidet i mye av den praksis
som utøves. Flere ulike aktører bidrar i et samarbeid med den innsatte for å finne løsninger
og skape positiv endring hos den innsatte. Ikke minst er det et bevisst fokus på kommunenes
sentrale rolle for en vellykket løslatelse. En ubeskjeden påstand er at prosjekt egen bolig har
bidratt til å styrke samarbeidsrelasjoner mellom fengsel og kommuner.

Det rettes en særskilt takk til fengslets kontaktpersoner i kommunene Narvik, Bodø, Fauske
og Rana for verdifulle innspill og samarbeid, samt til Husbankens regionkontor i Bodø som
har gjort prosjektet mulig i form av finansiell støtte.

Bodø, 18. januar 2011

Sveinung Haugen, prosjektleder
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Sluttrapport — Prosjekt Egen Bolig. Bodo fengsel 2009 - 2010

I. Rapportens innhold
Dette er en avsluttende rapport for Prosjekt Egen Bolig, et boligsosialt prosjekt i Bodø
fengsel. Prosjektet har hatt sin virksomhet i perioden 1.1.2009 — 31.12.2010, og har vært
finansiert av Husbankens kompetansetilskudd. Sluttapporten er forfattet av prosjektleder ved
avslutning av prosjektet. I forbindelse med rapportarbeidet er det foretatt oppsummeringer i
prosjektets styringsgruppe, samt i møte med tidligere prosjektledere. Rapportforfatteren har
ikke fulgt prosjektperioden fra starten, og har derfor gjort bruk av delrapporteringer,
møtereferat og notat fra tidligere prosjektledere til hjelp i rapportskrivingen.

Rapporten er ment til bruk for en hver som har interesse for prosjektets innhold og tema. Den
er samtidig ment å oppfylle Husbankens krav til sluttrapportering, inklusive vurdering av
måloppnåelse i forhold til tiltakets formål. Husbanken har rett til å publisere hele eller deler
av rapporten på sine hjemmesider, og i databasen Bibsys.

Rapporten starter med en kort beskrivelse av Bodø fengsel i kapittel 2. Prosjektets bakgrunn
og tilknytning til nasjonale boligpolitiske målsetninger omtales i kapittel 3.
Hovedmålsetninger og plan for prosjektgjennomføring presenteres i kapittel 4, mens kapittel 5
er viet prosjektorganisering og rammer.

Selve prosjektgjennomføringen beskrives i kapittel 6, mens evaluering av gjennomføringen
og resultatoppnåelse gjøres i kapittel 7. Evaluering av prosjektprosessen er viet egen plass i
kapittel 8. Rapporten avsluttes med en kort avsluttende oppsummering.

2. Bodø fengsel
Bodø fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå, og som også tilbyr soning på lavere
sikkerhetsnivå. Fengselet er lokalisert nær sentrum av Bodø by, i bygninger som var ferdig
renovert i 1993. Fengselet har en åpen avdeling på Fauske som åpnet i desember 2008. I
Bodø har fengselet normalt 54 plasser, mens det på Fauske er 18 plasser. Det er til en hver tid
nær fullt belegg, med både domssonere og varetektsfengslede. Fengselet tar i mot domfelte av
begge kjønn.

Bodø fengsel har de senere årene gjennomgått betydelige organisatoriske endringer. Samtidig
med åpningen av ny avdeling på Fauske, organiserte virksomheten i Bodø seg i to seksjoner:
Basis- og Rusmestringsseksjon. Til Rusmestringsseksjonen hører også et frigangshjem med
seks plasser.

I Bodø tilbyr fengselet de innsatte arbeid i eget verksted med snekkerproduksjon.
Virksomheten ledes av verksmester og verksbetjenter. I tillegg tilbys arbeid i fengselets
kjøkken og vaskeri. På Fauske tilbys innsatte arbeid i samarbeid med en lokal
attføringsbedrift, SISO-vekst, i tillegg til interne oppgaver i fengselet. Det legges til rette for
at innsatte med rett til frigang kan arbeide i lokale bedrifter, evt følge ordinær
skolegang/studier utenfor anstalten.

Den enkelte innsatte skal motta tilbud om kontaktbetjent for basisoppfølging under soning.
Det faglige arbeidet for øvrig skjer gjerne gjennom fengselets programvirksomhet. I Bodø
tilbys følgende sertifiserte program:
NSAP — som fokuserer på konsekvenser av rusmisbruk. Fire instruktører.
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Brotts-Brytet — med fokus på kriminalitet og konsekvenser. Fire instruktører.
Sinnemestring. To instruktører.

Bodø fengsel har en høyt kvalifisert og erfaren stab, med flere sertifiserte programinstruktører
innen de program fengselet tilbyr. I tillegg til betjentgruppa har fengselet ansatt
sosialkonsulent i hel stilling, samt to hele stillinger som ruskonsulenter. Det er etablert en
fagkonsulentstilling med særlig ansvar for å bl.a. ivareta isolasjonsproblematikk hos
varetektsfengslede. Stillingen har av budsjettmessige grunner vært holdt vakant siste halvår
2010. Ved Rusmestringsenheten er det også tilknyttet psykolog i 75-85% stilling, i samarbeid
med Nordlandssykehuset.

Av ekstertene forvaltningssamarbeidspartnere har fengselet tilnyttet skoleavdeling med om
lag 10 lærere, samt helseavdeling med lege-, sykepleie-, psykolog- og fysioterapitjeneste. I
tillegg er det ukentlig tannhelsetjeneste, samt bibliotektjeneste og prestetjeneste.

3. Prosjektets bakgrunn
Prosj ekt Egen bolig har sin bakgrunn i nasjonale boligpolitiske og kriminalpolitiske mål, og
relaterer seg også til lokale mål for faglig utvikling i Bodø fengsel. I dette avsnittet beskrives
nasjonale mål på området, samt gis en oversikt over den lokale prosessen fra idéutvikling til
etablering av prosjektet.

3.1. Nasjonale mål
Erfaring og forskning viser at innsatte i norske fengsel som gruppe har særlige utfordringer
knyttet til boligmarkedet. I samarbeidsrapporten  Loslatt og hjemlos. Bolig og bostedsloshet
etter fengselsopphold  sier Dyb m.fl. (2006) at 1/3 av de innsatte oppgir å ikke ha egen bolig
ved innsettelse i fengsel, og at antallet uten egen bolig øker til så mye som 2/3 ved løslatelse.
I de senere år er det gjennomført flere ulike boligsosiale prosjekt i norske fengsel og
kommuner, med sikte på å motvirke at innsatte blir bostedsløse ved løslatelse. Etablering av
disse prosjektene følger av nasjonale boligpolitiske og kriminalpolitiske mål og ulike
strategier de senere år, bl.a. handlingsplan mot fattigdom og regjeringens strategi for å
bekjempe bostedsløshet.

"Alle skal kunne bo godt og trygt"  er overordnede visjon for boligpolitikken i Norge, slik den
er formulert i St. meld. 23 (2003-2004)  Om boligpolitikken.  Visjonen følges av tre hovedmål
og hovedstrategier:

Tilrettelegge for et velfungerende boligmarked.
Skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.
øke antall miljovennlige og universelt utformede boliger og boområder.

Meldingen ble av nåværende regjering fulgt opp bl.a. gjennom KRD sitt forslag til
statsbudsjett for 2009, St.prp. nr.1 (2008-2009):16:

"Regjeringen onsker at alle skal kunne bo trygt og godt. En god bolig er en betingelse
får et godt og meningsfflt liv, og det er derfor viktig at alle har en bolig som
tilfredsstiller deres behov. Regjeringen onsker at.fiest mulig av de som onsker det skal
kunne etablere seg i egen eid bolig. Regjeringen prioriterer innsatsen på det
boligsosiale området. Personer som har behov for bistand til å skaffe seg en bolig og
bli boende i den, skal få den hjelpen de trenger Arbeidet med å forebygge og bekjempe
bostedsloshet har hoyest prioritet innenfor denne innsatsen".
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Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet, forebygging og bekjempelse av
bostedsløshet, økt boligsosial kompetanse og aktivitet er sentrale arbeidsmål i strategien.
I tilknytning til Kriminalomsorgen er det et eksplisitt resultatmål knyttet til bekjempelse av
bostedsløshet at  "ingen skal måtte tilbringe tid i midlertidige losninger ved loslatelse fra
fengselsopphold".

De overordnede boligpolitiske mål kan dermed sies å ha en særskilt innretning for å ivareta
utsatte grupper, mens det store flertall i befolkningen får sine boligbehov dekt i et åpent
marked. De utsatte gruppene som de senere årene oftest nevnes i denne sammenheng er
rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser. Innsatte i norske fengsel er også definert
som en særlig utsatt gruppe, og som gjerne også samtidig har andre levekårsproblemer knyttet
til rus, psykisk helse, arbeidsmarked, økonomi m.m.

Å forebygge bostedsløshet hos innsatte krever ofte sammensatt innsats som strekker seg
utover det kriminalomsorgen selv kan tilby. Kommunene har en særlig sentral rolle, både i
forhold til å skaffe bolig, og til å tilby nødvendige tjenester som setter den enkelte i stand til å
etablere og opprettholde et boforhold. Likevel legges det vekt på at kriminalomsorgen må
gjøre sin del av jobben hvis en skal lykkes. Siste kriminalomsorgsmelding,  St.meld.nr. 37
(2007-2008) Straff som virker — mindre kriminalitet - tryggere samfunn,  peker tydelig på
kriminalomsorgens rolle, samtidig som behovet for samarbeid med aktører utenfor
kriminalomsorgen understrekes. Kriminalomsorgsmeldingen tar til ordre for en
tilbakeforingsgaranti.  Målsetningen i garantien er at kriminalomsorgen skal legge til rette for
at innsatte kan komme tilbake til samfunnet på en verdig måte etter soning gjennom å legge til
rette for bolig, arbeid, utdanning, nødvendig helsehjelp osv. Tilbakeføringsgarantien
framhever med andre ord forholdet mellom kriminalpolitikk og velferdspolitikk.

Det viktigste elementet i tilbakeføringsgarantien er forpliktende samarbeidsstrukturer mellom
den domfelte, kriminalomsorgen og øvrige etater. Forvaltningssamarbeidet har lenge vært
etablert i forhold til skole, primærhelsetjeneste, prestetjeneste og bibliotekvirksomhet, og flere
aktører vurderes som aktuelle — spesielt i tilknytning til NAV sine tjenester og kommunale
tjenester i tilknytning til bolig og oppfølging.

Tilbakeføringsgarantien er ingen garanti i juridisk forstand, men erkjenner og understreker de
forpliktelser kriminalomsorgen har for å legge til rette for at straffedømte får utløst sine
rettigheter på lik linje med øvrige borgere, og at tjenester ytes på en slik måte at straffedømte
faktisk kan gjøre seg nytte av dem.

Det er inngått flere sentrale avtaler omkring boligsosiale områder som også inkluderer
kriminalomsorgen:

Avtale mellom KS og regjeringen om tiltak for å forebygge og bekjempe bostedsløshet
Særavtale mellom KS og Justis- og politidepartementet om bosetting ved løslatelse fra
fengsel.
Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen og NAV.

3.2. Lokalt forarbeid
Husbankens regionkontor i Bodø tok i oktober 2007 første gang initiativ til å drøfte
mulighetene for et boligsosialt prosjekt i fengslet, med bakgrunn i den nasjonale boligsosiale
satsning knyttet til innsatte i norske fengsel. Initiativet kan karakteriseres som startskuddet til
en forstudie som utviklet seg til å bli «Prosjekt Egen Bolig». I første møte deltok rådgivere
fra Husbanken; Marit Iversen og Marianne Norvik, samt representanter fra Bodø fengsel;
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fengselsleder Geir Broen, seksjonsleder Marte Helness og sosialkonsulent Gunn Beate
Lorentzen.

I møtet anerkjennes de problemstillinger som generelt beskriver situasjonen for innsatte i
norske fengsel, og fengslet stiller seg positiv til å videreutvikle i&er til et prosjekt. Det ble
samtidig påpekt at Bodø fengsel sto overfor en del organisatoriske utfordringer knyttet til
omorganisering og nyetablering av rusmestringsenhet i fengselet, samt etablering av en ny,
åpen soningsavdeling på Fauske.

Drøftingene mellom Bodø fengsel Husbanken fortsetter i nye møter i april og mai i 2008, der
også representant for Bodø kommune deltok. I disse møtene ble det foretatt en nøyere
gjennomgang omkring målgruppe for et evt. prosjekt. Innsatte med rusmiddelproblematikk
ble identifisert som den gruppen som har størst utfordringer i tilknytning boligspørsmål og
andre sosiale forhold. Det ble samtidig pekt på at innsatte i fengslets nyetablerte
rusmestringsenhet til dels ble oppfattet å være godt ivaretatt, og at øvrige avdelinger
sannsynligvis kunne ha større utfordringer.

Det ble opplyst at Kriminalomsorgen har sentral føring på at alle fengsel skal kartlegge
løslatte uten egen bolig fra 1. juni 2008. Et evt. prosjekt kunne ventes å både å nyttiggjøre
seg og videreutvikle dette kartleggingsarbeidet. En antok i møtet at et prosjekt ville kunne
forsterke det arbeidet som allerede utføres av sosialkonsulentene i fengslet, men med et
sterkere fokus på bolig.

I tillegg til mer individrettet fokus på innsatte, ble nødvendigheten av å arbeide på
systemnivå, både internt og eksternt, presisert. Fengslet ønsket å avgrense prosj ektet til
samarbeid med særlig utvalgte kommuner omkring boligsosiale utfordringer knyttet til
innsatte. Det ble uttrykt positive erfaringer knyttet til at fengslet allerede hadde inngått
samarbeidsavtaler med Rana kommune i 2007, og med Bodø kommune i 2008. De inngåtte
avtalene var i hovedtrekk tuftet på sentralt utviklet mønsteravtale mellom kriminalomsorgen
og kommunene.

Forslag til grovskisse med målsetninger og aktiviteter ble utarbeidet som en avslutning på
disse innledende rundene mellom Husbanken og Bodø fengsel. Det ble avtalt at fengslets
sosialkonsulent, Gunn Beate Lorentzen, skulle utarbeide en mer konkretisert
prosjektbeskrivelse som grunnlag for søknad om kompetansetilskudd fra Husbanken.

I september 2008 sender Bodø fengsel søknad om kompetansetilskudd for finansiering av en
prosjektstilling som skal utrede og forbedre fengslets arbeid med å skaffe innsatte
tilfredsstillende bolig ved løslatelse. Det søkes samtidig om midler til dekning av diverse
andre prosjektkostnader.

Husbanken tildeler i oktober 2008 Bodø fengsel kompetansetilskudd på inntil kr. 1 150 000.-
for en prosjektperiode på to år. Det legges samtidig opp til at Husbanken ved utløp av
tilsagnsperioden kan vurdere ytterligere tilskudd for et tredje prosjektår.
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4. Hovedmål for prosjektet
Prosjektets visjon har vært å sikre innsatte med rusmiddelproblematikk tilfredsstillende bolig
ved løslatelse. I tilknytning til denne er det i prosjektbeskrivelsen utarbeidet tre hovedmål,
med tilhørende aktiviteter:

Styrke fengslets arbeid på individnivå gjennom kartlegging, motivasjonsarbeid
og botrening.
Kompetanseheving i fengslet gjennom personalmøter, -samlinger og kurs.
Styrke samarbeidet med kommunene og øke kunnskapen om hverandres
utfordringer og muligheter. Implementering av samarbeidsavtaler og inngåelse
av nye avtaler. Dokumentere behov kvalitativt og kvantitativt.

Boligframskaffelse til innsatte er et gjennomgående mål i prosjektbeskrivelsen, både
individuelt og på systemnivå.

I prosjektbeskrivelsen er kommunene Narvik, Bodø, Fauske og Rana - som de største
kommunene i Nordland - valgt ut som særlige fokuskommuner for prosjektet.

5. Organisering — roller og ansvar
Organisering og styring av Prosjekt Egen Bolig er i liten grad eksplisitt beskrevet i
prosjektbeskrivelsen, utover at det etableres egen styringsgruppe og tilsettes prosjektleder.
Beskrivelsene i dette avsnittet knytter seg til generelle rollebeskrivelser som er vanlige i ulike
former for prosjektvirksomhet.

Prosjekteier og oppdragsforhold
Bodø fengsel er prosjektets eier og oppdragsgiver, og utgjør basisorganisasjonen som har gitt
Prosjekt Egen Bolig sitt oppdrag, og som prosjektet har sin forankring til. Som eier og
oppdragsgiver har fengselet - i nært samarbeid med Husbanken - vært initiativtaker til sørge
for å utarbeide utkast til prosjektbeskrivelse, samt ansvarlig for avklaring av prosjektets
rammer.

Bodø fengsel er også ressurseier, ved at fengslet avgir ressurser som prosjektet har til
disposisjon. Også Husbanken kan betraktes som ressurseier, ved at prosj ektet i hovedsak er
fmansiert av Husbankens kompetansetilskudd. Det knytter seg bestemte vilkår og
rapporteringskrav tiI Husbankens finansielle bidrag. I tillegg til å bidra med ressurser, har
Husbanken som nevnt bidratt som initiativtaker til drøftinger i forarbeidet til prosjektet, og
rådgivning underveis i prosjektperioden.

Prosjektansvarlig og styringsgruppe
Fengselsleder har det operative prosjektansvaret på vegne av fengslet som oppdragsgiver, og
har samtidig en ledende rolle i prosjektets styringsgruppe. Marte Helness overtok som
fengselsleder i juli 2010, etter at Geir Broen sluttet for å begynne i ny stilling i annet fengsel.
Som prosjektansvarlig har fengselsleder hatt ansvar som bindeledd mellom
basisorganisasjonen og prosjektorganisasjonen.
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Styringsgruppa har overordnet ansvar for oppstart og avslutning av prosjektet, godkj enning av
planer, samt løpende vurdering av prosjektutvikling og håndtering av evt. avvik. I
prosjektbeskrivelsen heter det at plan for aktivitet, framdrift og milepæler justeres etter ca. et
halvt års drift, der kartlegging og erfaringsinnhenting står i fokus. Plan for prosjektet er i
hovedsak synliggjort gjennom prosjektleders framdriftsplaner. Det er ikke utarbeidet formelle
beskrivelser av beslutningspunkt i tilknytning til prosjektets ulike faser, utover forventninger
til kvartalsvis rapportering fra prosjektleder til styringsgruppe.

Styringsgruppas medlemmer innehar til daglig arbeidsoppgaver som gjør at de har naturlig
«eierinteresse» til prosjektet. Styringsgruppa har vært sammensatt slik:

Fengselsleder Geir Broen, til 1.7.2010
Fengselsleder Marte Helness fra 1.7.2010
Sosialleder/Rådgiver i Bodo kommune, Sissel Hoseth
Sosialkonsulent i Bodo fengsel, Gunn Beate Lorentzen
Ruskonsulent i Bodo fengsel, Ann Eli Sotorp
Forstebetjent Ann Cathrin Kristoffersen (avd. Fauske), fra januar 2010

Prosjektleder
Det har vært tilsatt prosjektleder i hel stilling, med Bodø fengsel som arbeidsgiver. Som følge
av at første prosjektleder gikk inn i ny stilling som aspirantleder for nytt aspirantkull i
fengselet, har det vært utskiftinger i funksjonen som prosjektleder. I løpet av
prosjektperioden har tre personer innehatt stillingen i ulike perioder:

Fra 1.1.2009 til 31.12.2009: Alf Tore Danielsen
Fra 1.1.2010 til 30.4 2010: Stina Jorgensen
Fra 19.4.2010 til 31.12.2010: Sveinung Haugen

Det daglige ansvaret for å planlegge, gjennomføre, organisere, styre og kontrollere i fht
prosj ektets målsetninger har lagt til prosjektleder. Prosjektleder har også fungert som
sekretær for styringsgruppa. Framdriftsplaner har vært lagt fram for styringsgruppa av
prosjektleder. I denne rapporten er disse presentert i kapittel 6.2. Til daglig har prosjektleder
rapportert til fengselsleder. Prosjektleder har sammen med fengselsleder også hatt ansvar for
rapportering til Husbanken om forhold omkring framdrift og bruk av midler, i tråd med
Husbankens vilkår for utbetaling av kompetansetilskudd.

Øvrige roller
Det er ikke etablert prosjektgrupper eller rekruttert egne prosjektmedarbeidere for å utføre
oppgaver i prosjektet. I praksis har spesielt sosialkonsulent og ruskonsulent fungert som
prosjektleders nærmeste medarbeidere, både i tilknytning til i&arbeid og gjennomføring av
enkelte prosjektrelaterte oppgaver. Prosjektleder har hatt interne orienteringsmøter med
personer med lederfunksjoner, samt med forvaltningssamarbeidparter i fengselet. Disse kan i
liten grad sies å ha formelle roller i prosjektet, men har et daglig driftsansvar med betydning
for prosj ektet. Styringsgruppa har pekt ut fengselets rusutvalg som ressursgruppe for
prosjektet i spørsmål som omhandler innsattes boforhold, og der prosjektleder og
sosialkonsulent gis mulighet for deltakelse.

Kontaktpersoner i tilknytning til fengselets samarbeidsavtaler med prosjektets
fokuskommuner har i praksis også bidratt som diskusjonspartner for prosjektleder, spesielt
gjelder dette ulike medarbeidere i Bodø kommune.
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I tillegg har rådgivere fra Husbanken stilt seg til disposisjon i ulike sammenhenger, bl.a ved å
bidra med tips, ilker og informasjon om ulike boligsosiale prosjekt.

Økonomi og andre rammer
Prosjektet har mottatt kompetansetilskudd fra Husbanken med kr. 1 150 000.- Midlene har i
hovedsak finansiert prosjektieders lønnskostnader, samt utgifter til reise, kurs- og
konferansedeltakelse.

Det er utarbeidet egen regnskapsrapport i tråd med Husbankens tildelingskrav.

Bodø fengsel har stilt kontorplass til disposisjon for prosjektleder
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6. Prosjektgjennomføring
I dette kapittelet gis en noe forenklet framstilling av prosjektets framdrift fra oppstart i januar
2009 til avslutning i desember 2010. Mer utdypende beskrivelser av enkelte av
prosjektaktivitetene gjøres kapittel 7, Evaluering av tiltak i tilknytning til prosjektets mål.

	

6.1. Oppstart og etablering av prosjektorganisasjon

Prosjekt Egen bolig hadde sin oppstart i januar 2009, etter at det som kan kalles en
forstudie, og som er beskrevet tidligere i kapittel 3, om den lokale bakgrunnen for prosjektet.
Prosjektets formål og organisering er beskrevet i fengslets søknad om kompetansetilskudd fra
Husbanken, og danner grunnlag for prosjektetableringen.

Leder for prosjektet rekrutteres internt i fengslet, og i januar 2009 tiltrer Alf Tore Danielsen
som prosjektleder. Danielsen er utdannet fengselsbetjent, og har mangeårig erfaring som
ansvarlig for aspirantundervisning i fengselet. Han er også utdannet MI-instruktør
(endringsfokusert rådgivning).

Styringsgruppe for prosjektet etableres og har sitt første møte 16. januar. Styringsgruppa
består av fengselsleder, sosialkonsulent og ruskonsulent i fengselet, samt rådgiver fra Bodø
kommunes helse- og sosialavdeling. Fra 2010 utvides gruppa med en representant fra
fengselets avdeling på Fauske. Prosjektleder velges til samtidig å være styringsgruppens
leder og sekretær. Til daglig skal prosjektleder rapportere til fengselsleder. Forholdet mellom
styringsgruppe, prosjektleder og Bodø fengsel som basisorganisasjon beskrives ellers i liten
grad av styringsgruppa.

Styringsgruppa samler seg om at prosjektbeskrivelsen i søknad om kompetansetilskudd,
sammen med Husbankens tilsagn om tilskudd, er styrende for prosjektets virksomhet. Det
avtales at prosjektleder utarbeider skriftlige kvartalsrapporter til styringsgruppa, og ellers ved
behov. I tillegg ligger krav om rapportering til Husbanken, i forbindelse med anvendelse av
kompetansetilskuddet. Ved prosjektstart har styringsgruppa som utgangspunkt at prosjektet
vil ha en varighet på tre år.

Det gjøres i startfasen et vesentlig poeng av at prosjektleder i liten grad skal befatte seg med
enkeltinnsatte, og at prosjektleders rolle i hovedsak skal knyttes til utvikling på systemnivå.
En hovedbegrunnelse for dette er at utviklingsarbeid knyttet til arbeid med enkeltinnsatte i
størst mulig grad skal være forankret i basisorganisasjonen, slik at evt. nye arbeidsmåter kan
videreføres i organisasjonen ved prosjektslutt, uavhengig av ekstraordinære prosjektressurser.

Underveis i prosjektperioden har prosjektleder foreslått for styringsgruppa at prosjektet
styrkes med en ressursgruppe, og etter hvert med betjenter som prosjektmedarbeidere.
Styringsgruppa foreslår i stedet å knytte prosjektleder og sosialkonsulent til fengselets
rusutvalg, og at rusutvalget fungerer som faglig diskusjonsforum også for boligsosiale tema.
Begrunnelsen er primært å redusere antall interne grupper i fengslet. Spørsmålet om
prosjektmedarbeidere for øvrig blir senere aldri realitetsbehandlet eller iverksatt.

Styringsgruppa har hatt fire møter i 2009 og sju møter i 2010, samt et avsluttende møte i
2011.

	

6.2. Framdriftsplaner

Det er prosjektleder som har hatt ansvar for å utarbeide framdriftsplaner for prosjektdriften.
Styringsgruppa har i liten grad lagt føringer for dette arbeidet, og har heller ikke nødvendigvis
brukt planene aktivt i styringen av prosjektets framdrift. Planene har til en viss grad vært lagt
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fram som orienteringssak i forbindelse med rapportering i styringsgruppemøter, og som
grunnlag for rapportering til Husbanken.

Framdriftsplanene framstår derfor bare delvis som et styringsredskap for prosjektet, og har i
større grad fungert som prosjektleders arbeidsplan. Dette kommenteres nærmere i eget
kapittel om prosjektprosessen.

I. halvår 2009
Opplæring av prosjektleder i samarbeid med fengselsleder og Husbanken, jan/april 09
Deltakelse på konferanser, Rusforum Nordland og Framleis på veg til egen bustad,
jan/feb09
Studiebesøk, TOG avd. Oslo fengsel, feb. 09
Presentere prosjektet internt i fengslet på seksjonssamlinger, vår -09
kompetanseheving og systemutvikling i samarbeid med seksjonsledere, vår -09
Kartlegging av kommunale forhold, mars-sept 09

3. kvartal 2009
styringsgruppemøte i juni
innhenting og utveksling av informasjon i møter med ulike aktører i Bodø kommune
rapportere gjennomført kartlegging av innsattes bosituasjon
Det er en målsetning for perioden å ha samarbeidsavtale med kommunene Narvik,
Bodø, Fauske og Rana.

4. kvartal 2009
utarbeide boligmappe med informasjon om prosjektkommunene
utarbeide rutiner i samarbeid med seksjonsledere, rus/sosialkonsulent som legger til
rette for å starte opp et prosjekt med innsatte som deltakere
utlyse funksjon som prosjektbetjent for kontaktbetjenter som tenkes å bidra i
prosjektet
rekruttere innsatte som prosjektdeltakere

2010 beskrives som prosjektstart, der innsatte er rekruttert som deltakere i prosjektet, og der
prosjektaktiviteten retter seg inn mot dette. I tillegg ligger utvikling av fengselets generelle
arbeid med den enkelte innsatte, fundamentert i videreutvikling av samarbeidet med
kommunene, og i tråd med samarbeidsavtalene.

6.3. Orienterings- og planleggingsfase
Vinteren og våren 2009 kan sies å i hovedsak være en orienterings- og planleggingsfase for
prosj ektet. Prosjektleder utarbeider mer konkrete handlingsplaner referert over, og kartlegger
ulike forhold både eksternt og internt. Ikke minst er det nødvendig å bruke en del tid og
innsats for å sette seg dypere inn i boligsosialt arbeid som felt. Dette inkluderer både sentrale
føringer på området generelt, og forhold som mer spesifikt knytter seg til innsatte i norske
fengsel, samt lokale tiltak i kommunene. Gjennomgang av ulike stortingsmeldinger,
forskningsrapporter og rapporter fra andre boligsosiale prosjekt i kriminalomsorgen og
kommunene er en viktig kilde til kunnskap og inspirasjon for prosjektet. Prosjektleder reiser
også tidlig på studiebesøk til TOG-avdelingen i Oslo fengsel for å se på muligheten for
kunnskapsoverføring, samt deltar på nettverkskonferanse om boligsosiale prosjekt i
Kriminalomsorgen, og nettverksmøte med boligsosiale prosjekt i Bodøregionen.
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For å skaffe seg bedre kunnskap om lokale forhold i kommunene, gjennomfører prosjektleder
en rekke møter med ulike kommunale aktører — spesielt i Bodø kommune. Samtidig som
prosjektet på denne måten har innhentet informasjon om ulike kommunale tiltak og planer,
har slike møter også hatt karakter av å markedsføre Bodø fengsel og prosjektet som
samarbeidsaktør. Aktiviteten er i tråd med prosjektets klare intensjon om å øke kommunenes
oppmerksomhet om innsattes spesielle behov knyttet til bolig under soning og ved løslatelse.

Styringsgruppa besluttet i en tidlig fase at prosjektet avgrenses til å ha et spesielt fokus på de
fire av de største kommunene i Nordland; Bodø, Rana, Narvik og Fauske. Som tidligere
nevnt hadde fengslet før prosjektetablering allerede inngått samarbeidsavtale med Rana og
Bodø kommuner. Begge disse avtalene har vært gjenstand for evaluering i løpet av
prosjektperioden. Samtidig som kontakten med disse kommunene opprettholdes av
prosjektleder, tas det kontakt med administrativ ledelse i Narvik og Fauske kommuner med
tanke på å inngå nye samarbeidsavtaler.

6.4. Kompetanseheving
Økt boligsosial kompetanse er et av prosjektets hovedmål. Internt i Bodø fengsel gjør
prosjektleder ulike grep for å sette søkelys på prosjektets målsetninger, og for å kartlegge
spesielt betjentgruppas tanker omkring disse. På en personalsamling for basissesjonen
presenterer prosjektleder prosjektets bakgrunn og intensjon, og gjennomfører et gruppearbeid
med sikte på å få fram mer konkrete behov og ønsker for kompetansetiltak i betjentgruppa.
Innspillene herfra kan i hovedsak grupperes i følgende forslag til kompetansehevende tiltak:

Opplæring i relevante lover og regler, spesielt individuell plan.
Orientering fra samarbeidsparter om ulike tiltak, f.eks. NAV.

Prosjektleder har gjennom møter med seksjonsledere, forvaltningssamarbeidspartnere og
andre nøkkelfunksjoner i fengslet satt fokus på boligens betydning for innsatte, og drøftet
muligheter og begrensninger for å styrke og forbedre fengslets rutiner i tilknytning til dette.
Prosjektleder har lagt vekt på tilstedeværelse i ukentlige seksjonsmøter og daglige
morgenmøter for å fange opp forhold omkring innsatte som er relevant for prosjektets
målsetninger, og for å gi innspill i enkeltsaker.

Mot slutten av prosjektperioden ferdigstilles en boligperm som skal bidra til å gi ansatte
kunnskap, informasjon og inspirasjon i tilknytning til fengselets boligsosiale arbeid.
Boligpermen utformes etter innspill som prosjektleder innhenter i betjentgruppa, der det
særlig etterspørres oversikt over lokale kontaktpersoner i kommunene. Permen er todelt: En
lokal del med informasjon om de kommunene fengselet har samarbeidsavtale med, samt en
generell del med informasjon om ulike boligsosiale tema og virkemidler som er relevant for
arbeid med innsatte med utfordringer i tilknytning til bolig. Den generelle delen baserer seg i
stor grad på artikler fra nettstedet www.boIiu anett.no, utviklet av KRUS med støtte fra
Husbanken.
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6.5. Kartlegging av innsattes boligsituasjon

Den mest sentrale aktiviteten i oppstartsfasen — og for øvrig gjennom store deler av
prosjektperioden - var å gjøre en grundig kartlegging av innsatte i fengselet, samt etablere
rutiner for denne kartleggingen. I prosjektets startfase ivaretas kartleggingen av prosjektleder,
med utgangspunkt i kartleggingskrav fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning:

Innsatte med bolig ved innsettelse og løslatelse
Innsatte uten bolig ved innsettelse og løslatelse
Innsatte som har mottatt bistand fra Kriminalomsorgen til å beholde eller skaffe bolig
Innsatte som har mottatt bistand fra kommunene til å beholde eller skaffe bolig.

Kriminalomsorgens krav til kartlegging var iverksatt fra 1. juni 2008. Før prosjektstart ble
denne oppgaven delvis ivaretatt av sosialkonsulent i fengslet, men da primært knyttet til
rapportering av statistikk. Det er ikke utviklet egne verktøy i Kriminalomsorgen for å
innhente og behandle de data som etterspørres, og dette arbeidet gjøres for en stor del
«manuelt» i de ulike fengsel. For prosjektleder var det derfor nødvendig å utvikle et redskap
som både fungerte i innsamling av data, og i forhold til rapportering. Prosjektleder utarbeidet
i den forbindelse et enkelt spørreskjema, der innsatte intervjues om bosituasjon og om evt.
ønske om bistand fra fengselet og kommune i tilknytning til dette. Det utarbeides samtidig en
samtykkeerklæring til bruk ved behov for samarbeid mellom den innsatte, fengselet,
kommunen og evt andre.

Etter at prosjektleder har prøvd ut kartleggingsskjemaet, samt gjennomført kartlegging av alle
innsatte 1. kvartal 2009, etableres det 2. halvår 2009 en prosedyre for å integrere denne
oppgaven i fengselets daglige virksomhet. Spørreskjema om boforhold knyttes til generelt
kartleggingsskjema som allerede er i bruk som støtte for kontaktbetjentarbeidet, og
kontaktbetjentene tildeles en nøkkelrolle i videre kartlegging. Det legges samtidig opp til at
kontaktbetjenter leverer kopi av sin kartlegging av innsattes boforhold til
sosialkonsulent/ruskonsulent og til prosjektleder. Kartleggingen og rollefordelingen har flere
ulike funksjoner:

kvalitetssikre at nødvendig kunnskap om den enkelte innsattes bosituasjon
framskaffes, slik at en ved behov kan søke bistand så tidlig som mulig.
øke kontaktbetjentenes involvering og fokus på den innsattes bosituasjon
gi grunnlag for å velge ut innsatte som prosjektdeltakere
framskaffe data til rapporteringsformål og som grunnlag for situasjonsbeskrivelse i
fengselets kontakt med kommunene.

Ved å etablere et rutinemessig samspill mellom kontaktbetjent og sosialkonsulent, så en også
for seg en kompetansehevende effekt som følge av praksisendring. Samarbeid med eksterne
samarbeidspartnere har tradisjonelt vært oppgaver som har lagt til sosialfaglige stillinger.
Ved å i større grad involvere kontaktbetjentene for eksempel i form av deltakelse på
samarbeidsmøter, ønsker prosj ektet å bidra til å gi kontaktbetjentene mulighet ny
praksiserfaring.

Til hjelp for å bearbeide og presentere data fra kartleggingen, henter prosjektleder bistand fra
fengslets skoleavdeling som lager et exel-ark til formålet. Dette fungerer tilfredsstillende,
selv om arbeidet med å legge inn kartlagte data er noe tidkrevende. I tillegg endrer
Kriminalomsorgens rapporteringskrav seg under veis, ved at en går bort fra å kartlegge
bosituasjon både ved innsettelse og løslatelse, til bare å fokusere på situasjonen ved løslatelse.
Evt bistand gitt av fengsel og kommune rapporteres heller ikke, slik det opprinnelig var ment.
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For prosjektleder innebærer dette at det går med en del tid til å foreta nødvendige endringer i
tilknytning til både kartlegging og databearbeiding.

I løpet av prosjektperioden har Kriminalornsorgens sentrale forvaltning etablert et
pilotprosjekt som sannsynligvis vil resultere i at det innføres nytt dataverktøy med
standardiserte krav til kartlegging i norske fengsel, og med bedre rapporteringsmuligheter enn
dagens dataverktøy, KOMPIS. Prosjektleder innhentet sommeren 2010 første utkast til
forslag til ny kartlegging i Kriminalomsorgen, utarbeidet av sentralt prosjekt. Av dette
framkommer det tydelig at kartlegging av innsattes bosituasjon i framtiden vil vektlegges
betydelig sterkere enn i dag, og vil inngå som en integrert del i kriminalomsorgens
basiskartlegging.

Med bakgrunn i at prosjektet erfarte at kartlegging av innsattes boforhold i liten grad ble fulgt
opp av kontaktbetjentene, utarbeidet prosjektleder høsten 2010 forslag til fengslets
rutineutvalg om endring i kontaktbetjentenes funksjon knyttet til dette. I grove trekk foreslås
det at fengslets sosialfaglige stillinger tillegges et overordnet ansvar for at kartlegging
gjennomføres. En vesentlig begrunnelse er at disse stillingene sannsynligvis har bedre
rammer for å etablere enkle rutiner for å utføre kartlegging, bl.a. ved at de er dagtidsstillinger
med bedre mulighet for kontinuitet enn tilfellet er i betjentgruppa. Kartlegging kan fortsatt
gjerne gjennomføres av kontaktbetjenter som ønsker å påta seg oppgaven.

Sett inn tabell med kartleggingsresultat og andre innsattdata — evt som vedlegg?

6.6. Samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtaler mellom Bodø fengsel og prosjektets fokuskommuner er nært knyttet til
prosjektets hovedmålsetninger, og utgjør et fundament for utvikling både på systemnivå og i
det individuelle arbeidet med enkeltinnsatte. I prosjektets første fase knyttes arbeidet med
samarbeidsavtaler nært til prosjektets ansvarsområde og prosjektinnhold. Senere i
prosjektperioden gjøres samarbeidsavtalene innholdsmessig uavhengig av prosjektet, selv om
disse administrativt følges opp av prosjektleder. Begrunnelsen er at arbeidet enkelt skal
kunne tilbakeføres til fengselet som basisorganisasjon, slik det også var forut for prosjektet.

Det utarbeides i 2010 et nytt utkast til mal for samarbeidsavtale med kommunene. Prinsipper
for samarbeid er i hovedsak uendret i fht til tidligere avtaler, og endringer knytter seg i
hovedsak til lovendringer som følge av NAV-reformen. I tillegg gis avtalene en tilknytning
til ny Kriminalomsorgsmelding. Erfaringer fra de avtalene som forelå før prosj ektet viser at
kommunene har ambisjoner om evaluering og oppfølging av avtalene som ikke holder stikk i
en travel hverdag. I nye avtaler foreslås det derfor at fengselet overtar ansvaret fra
kommunene for å «vedlikeholde» og evaluere avtalene.

Rana kommune:
Kommunen tok initiativ til samarbeidsavtale i 2007. Selv om avtaleperioden formelt var
utløpt ved prosjektstart, har en opplevd avtalen som virksom. Det må samtidig tas høyde for
organisatoriske endringer, primært knyttet til etablering av nytt NAV-kontor.

Fengselsleder og prosjektleder var i forbindelse med åpning av nytt botiltak invitert til møte
med administrativ ledelse av helse- og sosialavdelingen i Rana høsten 2009. Også leder av
helse- og omsorgsutvalget deltok i møtet. Det ble der gitt uttrykk for at en fra kommunens
side ønsket videreføring av samarbeidsavtale, og at temaet gjerne kunne belyses i eget møte
med formannskap eller hovedutvalg. Rana kommune har etter dette utsatt sitt arbeid med
revidering av boligpolitisk handlingsplan, men forbereder et arbeid på området i 2011.
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Prosjektleder har presentert utkast til revidert avtale i nytt møte med representanter for
kommunens administrasjon høsten 2010. Ved prosjektslutt ligger avtaleutkastet til
behandling i kommunen.

Bodo kommune:
Politisk vedtak om avtaleinngåelse forelå i februar 2008, etter grundig administrativt
forarbeid. Avtalen er etter initiativ fra prosjektleder evaluert i september 2010, og videreføres
i ny periode. Det gjøres kun mindre endringer som følge av at Bodø kommune har
gjennomgått en organisasjonsendring i tilknytning til boligforvaltning, og i fht etablering av
NAV-kontor.

Bodø kommune er representert i prosjektets styringsgruppe. Dette har medført høy grad av
gjensidig informasjonsutveksling. Avtalen oppfattes å ha rimelig høy oppmerksomhet i
administrativ ledelse i kommunen for øvrig.

Prosjektleder har hatt flere møter med ulike aktører i Bodø kommune. Dels har møtene hatt
som formål å sette seg inn i kommunens virksomhet, dels har en ønsket å orientere aktuelle
aktører om prosjektets virksomhet. Prosjektleder har bl.a. hatt fellespresentasjon av prosj ektet
for aktuelle virksomheter i kommunen, og synliggjort spesielle utfordringer knyttet til
innsatte.

Narvik kommune:
Avtale med kommunen ble inngått høsten 2009, etter forberedende møter mellom
fengselsleder, prosjektleder og kommunens administrative ledelse i mai 2009.

Avtalen er evaluert i juni 2010 i møte mellom rustjenestens leder, fengslets sosialkonsulent og
prosjektleder. I praksis har det vært liten samhandling i avtaleperioden pga få løslatte til
Narvik. Avtalen ønskes videreført av begge parter.

Fauske kommune:
Utkast til avtale ble på et tidlig tidspunkt i prosjektperioden oversendt kommunen, sammen
med presentasjon av prosjektet. To av styringsgruppens medlemmer hatt møte med
kommunen i sakens anledning, og ønske om avtale er tydelig fra begge parter. Ny versjon av
avtaleutkast ble presentert i juni 2010. Prosjektleder har fulgt opp saken gjennom dialog med
representanter for kommunens administrasjon.

Kommunens ambisjon om å ferdigstille arbeidet i aug/sept. 2010 har dessverre ikke holdt
stikk, men saken ventes å kunne ferdigstilles i 2011.

6.7. Endring i prosjektledelse
Ved utgangen av 2009 fratrer Alf Tore Danielsen som prosjektleder for å ivareta ny funksjon
som aspirantleder. I forbindelse med sin fratredelse, utarbeidet Danielsen forslag til enkelte
oppgaver og videre framdrift som han så for seg burde ivaretas i påvente av tilsetting av ny
prosjektleder.

På nyåret 2010 foretas en ekstern utlysning av prosjektlederstillingen. I påvente av tilsetting
konstitueres Stina Jørgensen som ny prosjektleder og tiltrer i begynnelsen av januar 2010.
Jørgensen har bakgrunn som fengselsbetjent i Rusmestringsenheten og som instruktør for
Brottsbrytet. Hun er også sertiflsert MI — instruktør (endringsfokuset rådgivning).
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Styringsgruppa ber konstituert prosjektleder følge opp kartlegging av innsatte og opprettholde
relasj onen til kontaktpersonene i prosjektkommunene. Det innhentes en del informasjon om
kommunale tiltak og ulike virkemidler som tenkes brukt i en informasjonsperm/boligperm for
ansatte. I tillegg jobbes det videre med å holde fokus på temaet internt i fengslet, bl.a.
gjennom flere interne møter, og i løpende driftsmøter. Ny prosjektleder har naturlig nok også
behov for å sette seg inn de ulike sidene ved prosjektet, samt presentere seg både internt og
eksternt.

Hun jobber samtidig videre med å konkretisere et gruppetiltak for innsatte, og beskriver et
seminaropplegg som er nokså likt kurset «Å bo» fra et boligsosialt prosjekt i Drammen
fengsel. Prosjektleder reiser sammen med sosialkonsulent på ekskursjon til Drammen fengsel
for nærmere orientering om prosjektet "Framtid for meg". Drammen fengsel har som et
prosjekttiltak etablert et opplegg med ni kursdager for innsatte, der eksterne aktører innleder
om ulike tema knyttet til det å bo i egen bolig; økonomi, jobb, fritid, helse, samt generelt om
det å lykkes i egen bolig.

I påvente av ansettelsesprosessen for prosjektlederstillingen utsettes enkelte planlagte
aktiviteter, bl.a. gjelder dette enkelte møter i tilknytning til samarbeidsavtalene.

I slutten av april 2010 tiltrer Sveinung Haugen som ny prosjektleder. Haugen er utdannet
sosionom med videreutdanninger innen psykisk helse og boligsosialt arbeid, og har sin
praksiserfaring i hovedsak fra kommunal tjenesteyting innen rus og psykisk helse, herunder
også boligsosialt arbeid. Han har en to-ukers overlappingsperiode med Stina Jørgensen som
introduksjon til prosj ektet og som ny i fengselet. Han deltar også på introduksjonskurs for
nyansatte i Kriminalomsorgen på Kriminalomsorgens utdanningssenter.

Våren og sommeren 2010 benyttes til å følge opp kartleggingsarbeidet og gjennomgå
prosjektmaterialet som foreligger. Prosjektleder legger særlig vekt på å vurdere oppstart av
prosjektgruppe med innsatte — et tiltak som i en tidlig prosjektfase har vært foreslått etablert 1.
kvartal 2010, jfr. presentasjon av framdriftsplaner, samt i&skisse etter ekskursjon til
Drammen fengsel.

I styringsgruppemøte før sommeren reiser derfor prosjektleder spørsmål om form og innhold i
en slik prosjektgruppe, da styringsgruppa i liten grad har tatt konkret stilling til tiltaket
tidligere i prosjektet. Det har imidlertid lagt i kortene at prosjektet har hatt ambisjoner om å
rekruttere innsatte som prosjektdeltakere i et opplegg som bidrar til å dyktiggjøre den enkelte
deltaker i fht boligmarkedet, og som tar sikte på at den innsatte beholder eller skaffer seg egen
bolig.

Som modell for et slikt opplegg har prosjektet internt som nevnt særlig vært inspirert av
prosjektet Framtid for meg i Drammen. I tillegg har TOG-prosjektet i Oslo fengsel, Kirkens
bymisj ons FRI-prosjekt i Drammen og Meland kommunes selvbyggerprosjekt også vært
nevnt i styringsgruppa som eksempel på tiltak som en ønsket å vurdere nærmere.

Spørsmålet omkring rekruttering av innsatte til prosjektet knyttet seg også til videre
framdriftsplan for prosjektet. Det var i Husbankens tilsagnsbrev gitt åpning for å søke om
tilskudd til drift av prosjektet i ytterligere et år. Siden det i liten grad forelå andre konkrete
planer for prosjektaktiviteter, var det av stor betydning for prosjektleder å få dette forholdet
avklart. Styringsgruppa ba prosjektleder utarbeide en konkret beskrivelse av et tilbud som
kunne presenteres for et utvalg innsatte. Det ble pekt på at et tiltak måtte fange opp reelle
behov hos innsatte, og representere en nytteverdi som ville gjøre det attraktivt å delta i en slik
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gruppe. Styringsgruppa ønsket i første omgang en gruppe med 5-6 innsatte, helst representert
fra prosjektets fokuskommuner.

6.8. Avsluttende fase

I september 2010 starter en snuoperasjon i prosjektet, der styringsgruppa beslutter at tanken
om å etablere en prosjektgruppe med innsatte forlates. Det er flere forhold som ligger til
grunn for dette:

Gjennomgang av innsattdata viser at om lag 80 % av de innsatte oppholder seg i Bodø
fengsel mindre enn tre måneder. Nær 50 % oppholder seg mindre enn 30 dager. Antall
utenlandske statsborgere som faller utenfor prosjektets målgruppe utgjør mellom 30 -40 %
av innsatte i fengslet. Varetektsfengslede er også en stor gruppe som faller utenfor
målgruppa for gruppeetablering. Dette gjør rekruttering av innsatte som deltakere i egen
prosjektgruppe svært komplisert, også sett i lys av det øvrige soningstilbudet i Bodø
fengsel, bl.a. programvirksomheten. Muligheten for å tilby et strukturert opplegg vil være
avhenging av at en har tilgang til innsatte som skal sone samtidig over en viss tid, og at
kapasiteten for å delta er tilstede både i innsattgruppa og involverte ansatte.

Formålet og innholdet i en slik prosjektgruppe var som nevnt ikke spesielt tydelig
beskrevet eller planlagt i tidligere prosjektfaser. Det er innhentet ideer fra tilsvarende
prosjektopplegg i bl.a. Drammen og Oslo, og en skisse til et opplegg ble utarbeidet av
Stina Jørgensen i løpet av våren 2010. Styringsgruppa har i liten grad vurdert om formål,
metode og innhold representer noe nytt for innsatte i Bodø fengsel, eller om tiltakets
formål delvis ivaretas gjennom fengslets øvrige programvirksomhet, og gjennom den
faglige virksomheten til spesielt fengselets rusmestringsenhet og frigangshjem.

Prosjektleder konstaterer at kartlegging av innsattes boforhold ikke er fulgt opp i
organisasjonen, slik dette har vært forutsatt av prosjektet. Prosjektet har dermed ikke klart
å framskaffe og systematisere god nok kunnskap om hvem som bør, eller kan, rekrutteres
som prosjektdeltakere. Planlagt etablering av rutiner for å velge ut deltakere er heller ikke
gjennomført pr. september 2010.

Skifte i prosjektledelse har skapt store forsinkelser i planlegging, rekruttering og oppstart
av prosjektgruppe. Etter planen skulle det vært klart for oppstart 1. kvarta1 2010. Dersom
prosjektperioden ikke skulle søkes utvidet i 2011, ville det vært knapt med tid å forberede
og gjennomføre et gruppeopplegg samtidig med avslutning av hovedprosjektet.

Prosjektleder ber styringsgruppa ta stilling til om det er hensiktsmessig å videreføre
prosjektperioden med ytterligere et år, med bakgrunn i at prosjektinnholdet som har vært
planlagt er vesentlig endret. Rådgiver fra Husbanken deltar i drøftingen som invitert
observatør i styringsgruppa.

Styringsgruppa ber prosjektleder utarbeide en skisse med mulig prosjektinnhold som grunnlag
for evt. søknad om kompetansetilskudd for videre drift i 2011. Prosjektleder utarbeider slik
skisse, og styringsgruppa gir i slutten av september 2010 sin tilslutning til at denne danner
grunnlag for søknad om kompetansetilskudd for å utvide prosjektperioden med ytterligere
seks måneder. I søknaden legges det opp til at prosjektleder går mer aktivt inn i forhold til
enkeltinnsatte, i samarbeid med kontaktbetjenter, sosial- og ruskonsulenter. I tillegg ønsker
prosjektet å få vurdert om etablering av et fagnettverk for aktuelle aktører i

Side 18



Sluttrapport Prosjekt Egen Bolig, Bodo fengsel 2009 - 2010

kriminalomsorgen, kommunene og frivillig sektor kan være aktuelt, etter modell fra et
prosjekt i Trondheim kommune og Trondheim fengsel.

I tilknytning til Husbankens behandling av søknad om videre tilskudd, etterspør Husbanken
en sterkere konkretisering av oppnådde resultat så langt i prosjektperioden. Om enn noe
indirekte, er det rimelig tydelig at Husbanken etter dialog med prosjektet stiller seg kritisk til
hensiktsmessigheten av videre prosjektdrift. Det framkommer at måloppnåelsen og
aktivitetene så langt ikke he1t har svart til forventningene, og at dette også er synliggjort av
høstens dialog mellom prosjektleder og styringsgruppe.

Etter intern drøfting mellom fengselsleder og prosjektleder, beslutter fengselsleder i slutten av
oktober å trekke søknaden og avslutte prosjektet ved utgangen av året.

Driften ut året fokuserer på ferdigstillelse av boligperm, samt utarbeidelse av sluttrapport.

7. Evaluering i tilknytning til prosjektets hovedmål
Den evalueringen som presenteres her er refererer seg til styringsgruppas oppsummering av
prosj ektets virksomhet pr. november 2010. Tidligere prosjektledere har også vært involvert i
prosessen. Med bakgrunn i den formen prosjektet har hatt, har styringsgruppa har ikke
vurdert det som relevant å involvere andre aktører i prosjektevalueringen.

Evalueringen er her forsøksvis tematisk organisert omkring prosjektets hovedmål.

7.1. Samarbeid

Hovedmål: "Styrke samarbeidet med kommunene og øke kunnskapen om hverandres
utfordringer og muligheter. Implementering av samarbeidsavtaler og inngåelse av nye
avtaler. Dokumentere behov kvalitativt og kvantitativt".

Forholdet til fengselets samarbeidsavtaler med fokuskommunene har stått sentralt i
prosjektets virksomhet. Det er en klar oppfatning i styringsgruppa at prosjektet på systemnivå
har bidratt til økt kunnskap og styrket kontakt mellom fengsel og kommunene.

Det vektlegges at prosesser i tilknytning til arbeidet med samarbeidsavtalene er like vesentlig
som selve avtalene som produkt. Gjennom arbeidet med avtalene er det skapt et fokus i begge
organisasjoner som vurderes som svært verdifullt, og som bidrar til å bedre forhold både på
system- og individnivå. Arbeidet med avtalene har hatt solid forankring og deltakelse fra
både fengselsIede1se og kommune1edelse.

Oppmerksomheten kan i stor grad tilskrives prosjektets virksomhet og eksistens. Selv om
avtaler var inngått før prosjektetableringen, har de før prosjektet i liten grad fungert som et
praktisk arbeidsredskap for den enkelte medarbeider i de respektive organisasjoner.
Prosjektet har bidratt til at avtalenes eksistens har fått økt oppmerksomhet hos flere. Avtalene
er presentert som en del av den Boligpermen som er utarbeidet for ansatte i Bodø fengsel.
Uformelle tilbakemeldinger fra betjentgruppa, tilsier at ordningen med faste kontaktpersoner i
kommunene oppleves positivt, og at dette er bedre kjent gjennom prosjektets virksomhet.

Avtaleinnholdet er ikke nødvendigvis like godt kjent i alle ledd i organisasjonene, men brukes
aktivt av flere. Det foreligger ingen dokumentasjon på hvordan samarbeidet på individnivå
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kan ha endret seg - kvalitativt og kvantitativt - som følge av avtalene og prosjektet. Det er gitt
ulike case-eksempel som beskriver både gode og mindre gode erfaringer. Et generelt inntrykk
er imidlertid at det oppleves en forbedring på området.

Prosj ektet har hatt fokus på avtaler med Narvik, Bodø Fauske og Rana kommuner. Enkelte
forsinkelser i arbeidet med avtalene kan tilskrives endringer i prosjektledelse, andre årsaker
skyldes saksbehandlingstid i kommunene. Styringsgruppa har ikke tatt stilling til avtaler med
andre kommuner, og dette er noe fengslet fortløpende må vurdere, uavhengig av prosjektet.
Internt har fengslet konkludert med at arbeidet med slike avtaler bør ivaretas av fengslet, da
kommunene ikke nødvendigvis har samme oppmerksomhet på området som fengslet naturlig
nok vil ha.

At kommunene spiller en sentral rolle for å sikre innsatte en god løslatelsessituasjon er hevet
over en hver tvil. Det har derfor vært viktig for prosjektet å få en nærmere kjennskap til
kommunenes arbeid på feltet. Alle prosjektkommunene har en boligsosial handlingsplan som
har relevans for mange av de innsatte, og i flere av kommunene er det i løpet av
prosjektperioden etablert og planlagt nye botiltak som kan komme målgruppe til gode. Å
uttrykke mål og ønsker om hvordan kommunene bør innrette sitt arbeid overfor innsatte i
fengselet er relevant, og oppfattes også å ha blitt mottatt som nyttige innspill i de kommunene
prosjektet har vært i kontakt med. Kommunene kan likevel ikke gjennom samarbeidsavtaler i
særlig grad forplikte seg på forhold som går utover tjenesteansvar og vedtatte planer. Prosjekt
Egen Bolig kan imidlertid sies å ha bidratt til å synliggjøre enkelte utfordringer, og gjennom
forankring i politisk og administrativ ledelse lagt til rette for å videreutvikle samarbeid på
området.

7.2. Kompetanseutvikling

Kompetanseheving i fengslet gjennom personalmøter, -samlinger og kurs.

Kursvirksomhet og undervisning oppfattes vanligvis å være tydelige eksempel på
kompetansetiltak, og har også vært foreslått som et tiltak i Prosjekt Egen Bolig. En annen
måte å tenke kompetanseutviking kan være endring i arbeidsoppgaver, nye
samarbeidsrelasjoner, veiledning, m.m. "Learning by doing" er også en måte å tenke
kompetanseutvikling. Prosj ektet har lagt opp til at sosialkonsulent og ruskonsulenter har hatt
et veiledningsansvar for kontaktbetjenter i boligsosiale spørsmål, sammen med prosjektleder.
Selv om dette i liten grad har vært formalisert, har flere betjenter gitt tilbakemelding om at de
opplever deltakelse i tverrfaglig samarbeid som en spennende og ny måte å arbeide på.

Alle ansatte i fengslet har mottatt skriftlig informasjon om prosjektets bakgrunn,
innhold og virksomhet.
Prosjektleder har deltatt i seksjonsmøter og rådsmøter i begge seksjoner for å ivareta
boligsosialt fokus der dette har vært naturlig. I tillegg daglig overlappingsmøter.
Prosjektleder har deltatt på seksjonssamlinger i begge seksjoner, og bl.a. organisert
gruppearbeid om prosjektets tema. Tilsvarende informasjons- og diskusjonsrunder er
også gjort i Overgangsboligen og Friomsorgen.
Prosjektleder har innført kartleggingsskjema om innsattes boligforhold, for å øke og
kvalitetssikre fengslets kunnskap om den enkelte innsatte. Kartleggingsarbeid har
etter hvert blitt lagt til kontaktbetjentene, som forsøk på metode for å øke bevissthet
og kompetanse om boligsosiale forhold. Prosjektleder har gjennomgått dette med
betjentene. Nokså sent i prosjektperioden ble det oppsummert at oppgaven ikke har
blitt utført som forutsatt. Forsøket har munnet ut i forslag til fengslets rutineutvalg om
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at det etableres ny rutine for kartlegging. Det er foreslått at dagtidspersonell gis
ansvar for å følge dette opp, gjerne i samarbeid med kontaktbetjenter. Andre
alternativ er også diskutert i ulike sammenhenger, f.eks. kartlegging ved innkomst.
Prosjektleder har bistått betjenter i enkeltsaker, og har også påtatt seg enkelte egne
saker.
Det er utarbeidet en boligperm som skal gi relevant og tilgjengelig informasjon om
boligsosiale spørsmål, og som kan brukes som et arbeidsverktøy for betjentgruppa.

Prosjektet har i liten grad konkretisert hvilken kompetanse en ønsker å skaffe, hvem som har
behov for kompetanseheving, og hvordan kompetanseheving skal gjennomføres. Mangelfull
plan for dette kan til en viss grad tilskrives at kontinuiteten i prosjektet har sviktet. Dette har
nok også spilt en rolle for at planlagt rolleavklaring i fengselets boligsosiale arbeid ikke har
blitt utført fullt ut, som også har hatt følge for kartleggingsarbeidet.

Bodø fengsel må generelt kunne beskrives som en organisasjon med høy kompetanse, og som
har en profesjonell tilnærming i arbeidet med de innsatte. Fengselet har vært i front i fht
faglig utvikling, bl.a. ved etablering av ny rusmestringsenhet. Flere i betjentgruppa er
sertifiserte programinstruktører, og tilgangen på sosialfaglig kompetanse og annen
spesialkompetanse må betegnes som svært god, sammenlignet med mange andre fengsel.
Prosjektet Egen Bolig hadde sin oppstart rimelig kort tid etter en ny-organisering av fengselet,
med etablering av rusmestringsenhet og åpen soningsavdeling på Fauske. Gjennom denne
organisasjonsendringen har det også skjedd en kompetanseutvikling. Boligsosial tenkning
kan på mange måter sies å være integrert i mye av den virksomheten som skjer i fengselet,
selv om dette ikke er eksplisitt beskrevet.

Kompetanseutvikling og rolleavklaring kan vanskelig skje uten aksept og medvirkning i
basisorganisasjonen. En gjennomgående svakhet ved organiseringen av Prosjekt Egen Bolig
har etter prosjektleders oppfatning vært at linken mellom prosjektet og fengselet som
basisorganisasjon ikke har vært god nok. Prosjektet har til en viss grad levd på siden av øvrig
virksomhet, og har ikke hatt en spesielt tydelig legitimitet i tilknytning til å endre etablerte
roller og praksis. Selv om prosjektleder har kartlagt enkelte ønsker knyttet til
kompetanseutvikling, har ikke dette nedfelt seg i konkrete planer i prosjektet, eller i
organisasjonen for øvrig.

Prosjektet har likevel fanget opp et par id&r om tema som kan følges opp på et senere
tidspunkt.

Generelt vektlegges at prosjektet ved sin blotte eksistens har bidratt til større intern
oppmerksomhet og fiere uformelle diskusjoner, i tillegg til de konkrete grep som er gjort i
tilknytning til møter, samlinger og annen intern informasjon. Prosjektet kan vise til konkrete
tiltak som er utprøvd, og som også kan bidra til rutineendring og kvalitetsforbedring etter
prosjektavslutning.

7.3. Styrke fengselets arbeid på individnivå

Styrke fengslets arbeid på individnivå gjennom kartlegging, motivasjonsarbeid og
botrening.

Kartlegging
Sentrale krav til kartlegging av innsattes bosituasjon forelå som tidligere nevnt i rapporten før
prosjektstart, med krav til registrering og rapportering fra 1. juni 2008. Kriminalomsorgens
sentral forvaltning ba om rapportering på:
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personer med bolig ved innsettelse og løslatelse
personer uten bolig ved innsettelse og løslatelse
innsatte som har fått bistand fra hhv fengsel og kommune i tilknytning til bolig

I Bodø fengsel var ansvar for registreringen lagt til sosialkonsulent, primært med
utgangspunkt i rapportering av statistikk.

Som det har framkommet tidligere, erfarte prosjektleder at boligsosialt kartleggingsskjema
bare unntaksvis ble brukt ved innsettelse og løslatelse. Årsakene til dette kan sikkert være
flere:

Høyt antall innsettelser og løslatelser gjør hverdagen travel?
Korte dommer gjør at den innsatte løslates før kartleggingen er utført?
Kartleggingen oppleves ikke matnyttig av betjentene?
Kartlegging oppfattes å være en oppgave for sosialkonsulenter/ruskonsulenter?
Turnus og avspasering skaper diskontinuitet i kontaktbetjentarbeidet?
Få interne møteplasser å drøfte boligsosiale spørsmål i det daglige?
Individuell kartlegging etterspørres i liten grad av ledelse?

Sett fra prosjektleders ståsted er det grunn til å stille seg kritisk til om prosjektet har vært for
lite integrert eller tydelig i fengslets virksomhet. Det er sannsynlig at krav til
kontaktbetjentenes kartlegging har blitt for dårlig kommunisert, og at dette ikke har blitt fulgt
godt nok opp av både prosjektledelse og ordinær linjeledelse. Selv om prosjektleder ved flere
anledninger har meldt avvik på området, har dette ikke blitt fulgt opp.

Det er interessant å merke seg at fengselets avdeling på Fauske skiller seg ut ved å ha klart å
skape gode system for kartleggingen. Dette kan ha sammenheng med at de framstår som en
ny organisasjon som har utviklet denne rutinene som en naturlig del av andre rutiner som
avdelingen har vært nødt til å få på plass. Samtidig er avdelingen på Fauske betydelig mindre
og mer oversiktlig enn tilfellet er i Bodø, der innsatte gjerne også flytter mellom avdelinger. I
tillegg har ikke avdelingen på Fauske samme nære tilknytning til sosialfaglig personell som i
Bodø, slik at det kanskje i mindre grad hersker tvil om ansvar for kartlegging?

Mangelfull kartlegging innebærer at prosjektleder har vært avhengig av å bruke relativt usikre
kilder til datainnsamling, med den konsekvens at kvaliteten på data som rapporteres ikke er så
pålitelige som en kunne ønske. Dette er en kjent problemstilling som gjelder
kriminalomsorgen generelt.

Selv om kartlegging ikke har skjedd som forutsatt, er det likevel prosjektleders inntrykk at
den innsattes bosituasjon ikke er ukjent, og at det ofte er god oversikt over ulike behov hos
innsatte. Etter prosjektleders syn er det uansett fortsatt en utfordring å sikre at det blir tatt
nødvendige grep omkring den enkelte innsatte når behov er kjent. Samarbeidsavtaler er her et
relevant redskap, forutsatt at kjørereglene i avtalene er kjent både blant fengslets ansatte og i
kommunenes ulike virksomheter.

Botrening
Dels grunnet forsinkelser som følge av mangelfull kontinuitet i prosjektledelse, og dels som
følge av begrensninger i innsattgruppa i fengslet, har ideer i retning av et «bo-kurs» for
innsatte ikke latt seg realisere. Oppstart av et slikt tiltak var planlagt til 1. kvartal 2010. Ved
utgangen av 2009 forelå det ingen konkret plan for innhold, timeplan, ressursbehov m.m. til
presentasjon for innsatte, berørte ansatte og andre bidragsytere. Det forelå positive signaler
fra enkeltansatte i Bodø kommunes boligkontor og NAV-kontor om å komme til fengselet for
å fortelle om ulike tjenestetilbud, samt bistand til enkeltinnsatte. Det kan tenkes at det ville
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vært mulig å gjennomføre 2-4 kurs i løpet av et år, dersom disse hadde vært planlagt, og
dersom tilgangen på de «rette» innsatte hadde vært tilstede.

Prosjektet kan sies å ha brakt inn nye i&er og kunnskap om boligsosiale tiltak. Selv om
gruppeideen ikke ble realisert av prosjektet, kan element av den med enkle midler
nyttiggjøres i fengselets ordinære drift, spesielt i tilknytning til Rusmestringsenhetens
virksomhet — for eksempel ved å sette boligsosiale tema på dagsorden i ukesluttmøter og
lignende. Dette er til dels allerede med hell prøvd ut, bl.a. har avdelingen invitert
ernæringsfysiolog for å snakke om kosthold og helse.

Det er høy grad av bevissthet om soningsprogresjon som kan knyttes til individuelt
motivasjonsarbeid og fokus på løslatelse. Det gjøres konkrete faglige vurderinger knyttet til å
flytte innsatte internt i fengselet, for eksempel til Frigangsvavdeling eller åpen avdeling på
Fauske. Soning i Bodø Overgangsbolig, eller søknad om soning/behandling på
rusbehandlingsinstitusjon er også eksempel på dette. Mål knyttet til motivasjon og
forberedelse til løslatelse må til dels også kunne sies å være ivaretatt i programvirksomheten,
og i det daglig arbeidet spesielt på rusmestringsenheten. Også skole- og arbeidsvirksomheten,
sammen med helsemessige avklaringer, har relevans i arbeidet med å bedre ruste den innsatte
til løslatelse.

8. Evaluering av prosjektorganisering og prosess
Prosjektarbeid er en spennende arbeidsform som stiller særegne krav til bl.a. organisering,
styring og metodikk. Prosjektarbeid er ofte begrunnet i behov for utviklingsarbeid, som
representerer noe nytt og annerledes i forhold til daglig drift.  «Prosjekt Egen Bolig»  ble
etablert ut fra et ønske om å sette et særlig fokus på boligsosiale utfordringer knyttet til
innsatte i Bodø fengsel, og der fengslet ønsket å utvikle sin kompetanse på området. Utvikling
av samarbeid med kommunene har også vært et sentralt mål for prosjektet. Utgangspunktet
har vært en erkjennelse av at det eksisterer lokale boligsosiale utfordringer, som også støttes
opp av nasjonale mål og strategier knyttet til innsattes bosituasjon ved løslatelse.

Prosjektarbeidsformen karakteriseres gjerne av at den er målrettet og avgrenset, og utføres av
en midlertidig organisasjon. Samtidig som prosjekt er avgrenset i tid, vil prosjekt vanligvis
gjennomgå ulike faser i sin levetid. Det gjennomføres gjerne en forberedelse i form av en
forstudie - supplert av et evt. forprosjekt - i basisorganisasjonen, før selve hovedprosjektet
gjennomføres. Siste fase vil være å hente ut gevinsten/effekten av prosjektet, vanligvis når
prosjektet er avsluttet.

Forstudie, analyse og risikovurderinger
De innledende rundene mellom Bodø fengsel og Husbanken i 2007 og 2008 er tidligere i
rapporten omtalt som en forstudie og analysefase til prosjektet. Det ble her foretatt en
overordnet og strategisk tilnærming til en mulig gevinst ved et prosjekt, og konkludert med at
et prosjekt ville være en hensiktsmessig arbeidsform for å prøve ut ulike tiltak. Denne fasen
munnet ut i at det ble produsert en grovskisse å jobbe videre med, og som senere ble
bearbeidet til en prosjektbeskrivelse som grunnlag for søknad om kompetansetilskudd.

I disse innledende rundene ble det pekt på et par «risikofaktorer» med betydning for et evt.
prosjekt: Av vesentlig betydning er kanskje særlig det forhold at fengslet nylig hadde
omorganisert sin virksomhet og etablert ny rusmestringsenhet i Bodø, og ny avdeling på
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Fauske. Sett i ettertid kan det være grunn til si at dette forholdet hadde vært nyttig å dvele
nærn-tere ved. I løpet av prosjektperioden har framkommet nokså tydelig at prosjektet og
Rusmestringsenheten har hatt overlappende interesser både hva gjelder målgruppe, og i
forhold til den individuelle arbeidstilnærmingen til enkeltinnsatte. Det eksisterer et sterkt
fokus på innhold i soningen som skal bidra til en best mulig løslatelsessituasjon.
Rehabiliteringsarbeid og —kompetanse står sterkt, og samarbeidet med eksterne parter er
rimelig godt utviklet.

I tilknytning til prosjektets mål om kompetanseutvikling, er det grunn til å stille spørsmål ved
hvordan en i denne fasen vurderte fengslets kompetansebehov. Bodø fengsel har en stabil og
erfaren betjentgruppe, der fiere er sertifiserte instruktører i Kriminalomsorgens ulike
programvirksomheter; Brottsbrytet, NSAP og Sinnemestring. Tilgangen på sosialfaglig
kompetanse må beskrives som svært god, i betraktning av at Bodø er et relativt lite fengsel, og
sammenlignet med norske fengsel for øvrig. Bodø fengsel har tilsatt sosialkonsulent i hel
stilling, i tillegg til to hele stillinger som ruskonsulenter. I tillegg hadde fengselet fram til
sommeren 2010 en fagkonsulent med sosialfaglig bakgrunn. Ved prosjektstart hadde også
leder av fengslets rusmestringsenhet sosialfaglig kompetanse. Hun er i løpet av
prosjektperioden konstituert som fengselsleder. Til sammenligning kan det nevnes at det
totalt i norske fengsel er etablert 54 sosialkonsulentstillinger, noe som for mange fengsel
innebærer at dette er en knapp eller ikke-eksisterende ressurs.

Det er heller ikke uten betydning at Husbanken viste rimelig stor interesse for å etablere et
lokalt prosjekt knyttet til Husbankens satsingsområde, og at Bodø fengsel i begrenset grad
stilte seg kritisk til om en prosjektetablering ville være den mest hensiktsmessige måten å løse
de utfordringene som ble drøftet i denne fasen. Å motta eksterne midler vil ofte bli sett på
som en positiv mulighet. Samtidig er her et skjæringspunkt mellom de transaksjonskostnader
som følger med en prosjektetablering, kontra de omkostninger som Bodø fengsel ville hatt
ved å løse oppgaven i egen organisasjon.

Fra forprosjekt til gjennomforingsfase
I rapportens beskrivelse av prosjektgjennornføringen, framgår det at prosjektet har hatt behov
for å sette av tid og ressurser til å kartlegge egen situasjon og sette seg inn i ulike andre
prosjekt og virksomheter. Opprinnelig var det planlagt å bruke et halvt års tid på disse
aktivitetene, som i neste rekke skulle danne grunnlag for en mer detaljert planlegging og lokal
gjennomføring. Dette kan gjerne kalles en forprosjektfase, som vanligvis skal skape et godt
fundament for etterfølgende aktiviteter:

Detaljert beskrivelse av løsning som skal realiseres i hovedprosjektet
aktiviteter som må gjennomføres, krav til kompetanse, ressurser mm.
Framdriftsplan med aktiviteter
Risikovurdering
kostnadskalkyle
gevinstrealisering

Overgangen fra prosjektoppdraget til prosjektplan har på mange måter vært en kritisk fase.
Fra å si noe om  hva  prosjektet skal gjøre av oppgaver, til å beskrive  hvordan  oppdraget skal
løses, har hatt noe lav oppmerksomhet i planleggingen. Det er innhentet mye informasjon
gjennom møter med eksterne samarbeidspartnere, samt besøk og studieturer til andre prosjekt
og nettverksmøter. Det er også fremmet i&er i styringsgruppa, uten at dette har gitt seg
utslag i beslutning om konkrete aktiviteter. Det er i liten grad utarbeidet konkrete strategier
for å jobbe med de mål som er satt, eller gjort analyser og beslutninger til ressursbehov, f.eks.
i forhold til prosjektmedarbeidere/prosjektgruppe. Det ble tidlig gjort et valg om å fokusere
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på systemnivå, framfor individnivå. På systemnivå har tilnærmingen til kommunenes rolle og
oppgaver hatt relativt stor oppmerksomhet, med tilhørende aktivitet omkring bl.a
samarbeidsavtaler. Kan hende har dette gått på bekostning av prosjektets plan for å involvere
innsatte og ansatte i Bodø fengsel i prosjektet. Prosjektet har hatt som utgangspunkt en
prosjektperiode på tre år. Det kan tenkes at denne tidshorisonten har gitt en mer eller mindre
bevisst strategi om at denne tidsrammen har gitt mulighet til planlegging av individuelle
tilnærming i senere faser.  I  framdriftsplanen er januar 2010 satt som prosjektstart med
innsatte, noe som tyder på at 2009 sees på som en forprosjektsfase der utvikling på
systemnivå har særlig fokus, mens 2010 og 2011 utgjør en hovedprosjektfase der bl.a.
arbeidet med innsatte som gruppe inngår.

Prosjekt Egen Bolig kan på denne bakgrunn sies å ha slitt med å finne en tydelig form og kurs
for hovedgjennomføring av prosjektet. Skifte i prosjektledelse og skifte i fengselsledelse må
sies å være en medvirkende årsak til dette. Behov for endring og justering av planlagte
aktiviteter kunne med fordel vært fanget opp tidligere, spesielt i tilknytning til
gruppeaktiviteter rettet mot innsatte og den sentrale rollen dette var tiltenkt i prosjektet. Når
vanskene med å rekruttere innsatte ble erkjent av styringsgruppa, forelå det ikke gode nok
planalternativ til å forsvare fortsatt drift. Dette skjedde rimelig sent i prosessen, og sett fra
prosjektleders ståsted var det vanskelig etter halvannet års drift å etablere motivasjon og tro
på at videre prosjektdrift ville bidra til større grad av måloppnåelse.

Å velge å avslutte et prosjekt kan være en vanskelig prosess. Prosjektleder og styringsgruppe
gjorde forsøk på å skape nytt innhold i prosjektet, bl.a. ved å søke å forlenge prosjektperioden
med justerte aktiviteter. Når beslutningen om å avslutte prosjektet likevel ble tatt, var dette et
resultat av en modningsprosess. Prosjektavslutningen oppfattes å være godt fundamentert
gjennom prosjektleders redegjørelse til styringsgruppa, og styringsgruppas behandling av
denne. Husbanken som økonomisk bidragsyter ble også involvert i derme prosessen.

Organisering og styring
Prosjekt egen bolig har hatt en rimelig enkel organisering — på godt og vondt.  I  praksis har
organisasjonen bestått av styringsgruppe og prosjektleder. Styringsgruppa valgte i en tidlig
fase å ikke peke ut andre medarbeidere til støtte for prosjektets daglige drift. Fengselets
rusteam skulle fungere som støtte for prosjektet i visse sammenhenger. Det har vært en
intensjon å ha en minst mulig byråkratisk organisasjon med høy grad av fleksibilitet.

Forhold ved prosjektets kontinuitet har åpenbart skapt forsinkelser og bidratt til at fokus ikke
har blitt som ønsket. Prosjektorganisasjonen har vært sårbar, og sannsynligvis ikke godt nok
tilknyttet øvrig organisasjon. Etablering av interne arbeidsgrupper ville trolig bidratt til å gi
prosjektet større legitimitet og engasjement, kanskje spesielt i betjentgruppa. Selv om
betjentene har blitt  orientert  om prosjektvirksomheten, er nok opplevelsen av å bli  involvert
ikke nødvendigvis tilstede. Mangel på prosjektmedarbeidere har i praksis blitt løst ved at
prosjektleder har etterspurt bistand fra fengselsleder, ruskonsulent og sosialkonsulent.

Styringsgruppa har hatt overordnet ansvar for oppstart og avslutning av prosjektet,
godkjenning av planer, samt løpende vurdering av prosjektutvikling og håndtering av evt.
avvik. I prosjektbeskrivelsen het det at plan for aktivitet, framdrift og milepæler skulle
justeres etter ca. et halvt års drift. Det er tidligere i rapporten beskrevet at plan for prosjektet i
hovedsak er synliggjort gjennom prosjektleders framdriftsplaner. Det vises også til forrige
avsnitt, der overgangen til prosjektplanleggingen er beskrevet som en kritisk fase. En
prosjektplan vil - og skal - alltid være gjenstand for endring og justering, i tråd med de
erfaringer som gjøres, og de beslutninger om endring som gjøres av styringsgruppa. For
Prosjekt Egen Bolig har ikke prosjektplan og framdriftsplaner nødvendigvis fungert som det
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mest sentrale styringsredskapet. Styringsgruppas beslutninger har like mye vært knyttet til
saker som er satt på dagsorden i styringsgruppas møter, herunder også prosjektleders forslag
til framdriftsplan. En svakhet med denne styringsmåten har vært at det har vært vanskelig å
fange opp avvik, og planlegge fram i tid. Det kunne med fordel vært utarbeidet milepæler
som sjekkpunkt for prosjektleder, eller som målsetting av gjennomført aktivitet. Dette ville
vært nyttig for å fange opp behov for endring i plan.

Intensjonen med å forenkle prosjektorganisasjonen og styringslinjene har nok sitt
utgangspunkt i at Bodø fengsel er en relativt liten og oversiktlig organisasjon. Det har vært
kort avstand fra prosjektleder til fengselsleder, og kommunikasjonen oppleves som god. Det
er likevel en lærdom i prosjektet at en prosjektetablering stiller egne krav til styring og
kontroll, ikke minst fordi et prosjekt beveger seg utenfor den ordinære organisasjonens
styringslinjer, samtidig som prosjektets forhold til basisorganisasjonen skal ivaretas.

Oppfølging av aktivitet etter prosjektperioden:
To sosialfaglige stillinger står ubesatt ved prosjektslutt. Generelt lav bemanning gjør at
aktivitetsnivået i Bodø fengsel vil være redusert, også på det boligsosial området. Følgende
aktiviteter prioriteres framover:

Samarbeidsavtaler med kommunene oppdateres og signeres av partnerne. Bodø
fengsel tar initiativ til dette.

Arbeidet med kartlegging intensiveres, spesielt i den hensikt å fange opp alle som er
bostedsløse ved innsettelse, eller blir bostedsløs under straffegjennomføring.

9. Oppsummering

Prosjekt Egen Bolig har hatt som visjon å sikre innsatte med rusmiddelproblematikk
tilfredsstillende bolig ved løslatelse, og har hatt tre hovedmål som har vært styrende for
prosjektaktiviteten:

Styrke fengslets arbeid på individnivå gjennom kartlegging, motivasjonsarbeid
og botrening.
Kompetanseheving i fengslet gjennom personalmøter, -samlinger og kurs.
Styrke samarbeidet med kommunene og øke kunnskapen om hverandres
utfordringer og muligheter. Implementering av samarbeidsavtaler og inngåelse
av nye avtaler. Dokumentere behov kvalitativt og kvantitativt.

I denne sluttrapporten har det framkommet at prosjektet har bidratt til å videreutvikle
samarbeidsrelasjoner på systemnivå, og derigjennom også samarbeid om forberedelse av
løslatelse av enkeltinnsatte. Prosjektets aktiviteter rettet mot fengslets interne arbeid på
individnivå har nok ikke i samme grad truffet blink. Valg av innfalsvinkel var her en
gruppeetablering blant innsatte, lik tiltak som med hell er prøvd ut i andre fengsel.

Norske fengsel har ulike rammer og fangesammensetning; intern kompetanse, antall innsatte,
varetektsfengslede, utenlandske innsatte, soningslengde m.m. varierer. Prosjektet har erfart at
tiltak som har fungert godt i andre fengsel ikke uten videre lar seg overføre til Bodø fengsel.
Samtidig har prosjektet gjennom innhenting av andres prosjekterfaringer økt den interne
kunnskapen, til inspirasjon for utvikling av egne tiltak. Det er også laget en "Boligperm" som
kan bidra til kompetanse- og kunnskapsutvikling.
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Prosjektet har hatt som mål å utvikle interne rutiner som bedre sikrer at boligsosiale forhold
fanges opp og tas rede på i samarbeid med den innsatte. Kartlegging av innsattes situasjon har
sammen med utvikling av samarbeidsrutiner med kommunene og andre eksterne aktører vært
virkemiddel i dette arbeidet. Forhold ved prosjektorganiseringen har sammen med endring i
prosjektledelse medført at kartleggingen ikke har blitt godt nok fulgt opp. Det er avdekket
behov for å forbedre fengslets rutiner på området, samt ta en nøyere gjennomgang av
rollefordeling mellom ulike stillingstyper.

Prosjektperioden har i tid sammenfalt med omorganisering og etablering av nye avdelinger i
Bodø fengsel. Det er i denne rapporten derfor stilt spørsmål om tidspunktet for etablering av
et prosjekt, med til dels "konkurrerende" oppgaver, ikke har vært helt optimalt. Prosjektet har
blitt mottatt med positiv interesse av de ansatte i fengselet, selv om involveringen ikke ble slik
en så for seg ved prosjektstart. Dette handler også om måten prosjektet har vært organisert
på.

Bodø fengsel er beskrevet som en organisasjon med høy kompetanse, med både vilje og evne
til faglig utvikling. Fengselet legger vekt på at soningsinnholdet skal kunne inneha et
rehabiliteringsaspekt, og har fokus på å legge til rette for en best mulig løslatelse. De ansatte i
fengselet er kreative i bruk av virkemidler som kan bidra til at den innsatte kan endre sin
situasjon. Prosj ektet har vist at det gjøres mye godt boligsosialt arbeid i det daglige arbeidet
som utføres i Bodø fengsel.

Et godt faglig arbeid krever ressurser i form av både kompetanse, økonomi og andre
strukturelle forhold. Situasjonen i Bodø fengsel på dette området har her vært beskrevet som
god. Fengselet har ved flere anledninger vært holdt fram som et utstillingsvindu for hvordan
Kriminalomsorgen ønsker at norske fengsel skal drives, sist under besøk av justisminister
Knut Storberget sommeren 2010. Det er derfor et paradoks at det i avslutningsfasen av
prosjektet er kjent at Bodø fengsel står overfor nedskjæringskrav som vil ramme den faglige
virksomheten hardt. De økonomiske kravene gjør det svært vanskelig å ivareta det som her er
framholdt som godt boligsosialt arbeid i fengselet. Det er muligheten til å utøve aktiviteter
som bidrar til å forberede løslatelse som i første rekke rammes. Ivaretakelse av sikkerhet vil
alltid ha høyest prioritet. Konsekvensene står i sterk kontrast til regjeringens
løslatelsesgaranti.

En medvirkende årsak til at Prosjekt Egen Bolig ikke har hatt forventet gjennomslagskraft
internt i fengselet, har vært at fengselet til dels har klart å løse sine oppgaver på en god måte,
innafor egne driftsrammer. Det vil være trist om det faglige fundamentet reverseres, ved at
muligheten for å tilby soning med innhold ikke lenger eksisterer. Bodø fengsel har vist både
vilje og evne til å prioritere utvikling på området. Verbal anerkjennelse er positivt, men ikke
nok til å opprettholde og videreutvikle en god faglig standard.
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