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Prosjektet «Bosetting av prøveløslatte fra TOG1» 
ble avsluttet i mai 2008 etter to års finansiering  
med kompetansetilskudd fra Husbanken.  
Prosjektet har fått mye oppmerksomhet under-
veis og i etterkant, og i dag er de metodene 
som ble utviklet i prosjektperioden en del av den 
daglige driften i TOG-avdelingen i Oslo fengsel.

Prosjektet var eid av Kriminalomsorgen region 
øst og Oslo friomsorgskontor, og prosjektleder 
var Hege Kongerud.

Prosjektet har vist at man gjennom nettverks-
bygging, bedre rutiner og samarbeid med 
andre instanser har forbedret løslatelsesarbeidet 
og integreringsprosessen for denne gruppen 
domfelte. Det arbeides med å implementere 
en samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen 
og Oslo kommune, og alle domfelte på TOG- 
avdelingen har fått utarbeidet individuelle planer.

Å ha tilbud om botrening under soning kan øke 
sjansene til å bo stabilt etter løslatelse. Derfor har 
avdelingen faste månedlige informasjonsmøter 
om ulike temaer knyttet til det å bo. Ansvars- 
gruppearbeid er en annen innarbeidet arbeids-
form. Arbeidet er brukerstyrt: de domfelte velger 
selv tema, hvem som skal delta i arbeidet og de 
skriver selv saksliste og referat.

«Bosetting av prøveløslatte fra TOG» er et av 
mange prosjekter med tema «fra fengsel til 

bolig». Flere prosjekter i kommuner, Kriminal- 
omsorgen og frivillige organisasjoner utvikler kart-
leggingsverktøy, samarbeidsavtaler, rutiner og 
botrening i fengsel og frihet. Alle disse 
prosjektene vil ha stor overføringsverdi til 
andre. Kunnskapsoverføring mellom kommuner 
og fengsel, brukerorganisasjoner og frivillige 
organisasjoner er av stor betydning for å lykkes 
i dette arbeidet. En aktiv og bred deltakelse og 
sam-arbeid mellom ulike aktører kan avgjøre ut-
fallet av prosjektene.

Prosjektleder Hege Kongerud redegjør her 
for prosjektets erfaringer, deler metodikk og 
kunnskap. Noe er kjent, og noe er kanskje nytt. 
Her får dere også eksempler, maler og skjemaer. 

Håpet er at andre i lignende prosjekter eller som 
arbeider med lignende problemstillinger, vil ha 
nytte og glede av hele eller deler av innholdet i 
dette heftet.

Oslo, mars 2009

Elise Mikkelsen 
Seniorrådgiver 
Husbanken, Region øst

1 Tiltak overfor gjengangere i Oslo fengsel.
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1. Fakta
«Bosetting av prøveløslatte fra TOG-avdelingen» 
•	 TOG (Tiltak overfor gjengangere) er et samar-

beid mellom Oslo Friomsorgskontor og Oslo 
Fengsel. Målsettingen med TOG er å tilrette-
legge slik at den dømte etter endt soning ikke 
begår nye kriminelle handlinger. Målgruppe 
for tiltaket er domfelte med flere dommer som 
normalt ikke ville fått prøveløslatelse.

•	 Målsetting for prosjektet var at:  
- Alle domfelte som ble løslatt fra TOG  
  avdelingen skulle ha et botilbud.  
- Samarbeidet mellom de ulike instanser    
  som er involvert for å sikre gode og stabile 
  boforhold skulle bli bedre.  
- Der oppfølging i bolig var nødvendig, skulle  
  samarbeidsrutiner være etablert.  
- En metodikk skulle utvikles som kunne bidra til  
  å bedre boferdigheter hos domfelte i fengsel. 

•	 Prosjekteier: Kriminalomsorgen region øst og 
Oslo Friomsorgskontor

•	 Kontaktperson i Kriminalomsorgen region øst: 
Kristin Tandberg 

•	 Prosjektleder: Hege Kongerud 

•	 Prosjektperiode: Mai 2006 til mai 2008 

•	 Finansiering: Kompetansetilskudd fra Husbanken 
region øst 

•	 Vinner av Statens tiltakspris for bostedsløse 
2007 

•	 I prosjektperioden ble ca. 100 domfelte bosatt, 
ingen ble løslatt uten egnet bolig.

• Tilbakefallsprosenten i prosjektperioden var 
vesentlig lavere for denne gruppen domfelte 
enn ved andre sammenlignbare domfelte.
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1. Rubrik
Brödtext

7

Et vellykket tiltak forutsetter alltid mest mulig 
kunnskap om den situasjonen som skal endres 
eller bedres. Dette gjelder på alle samfunnsom-
råder. I arbeid med mennesker i vanskelige  
livssituasjoner foregår det en kontinuerlig kart-
legging av deres situasjon. Dette er nødvendig 
for å forstå den enkeltes behov og iverksette 
adekvate tiltak. Jo mer kunnskap vi har om den 
domfelte, i større grad klarer vi å finne en egnet  
og varig bolig. For å få grundig kunnskap om 
den enkeltes livssituasjon utviklet boligprosjektet  
i TOG en kartleggingsmetode basert på  
sosialfaglig kunnskap, endringsfokusert rådgiv-
ning2 og metoder brukt i Kriminalomsorgen. Dette 
kapittelet skal vise hvordan TOG i samarbeid 
med samarbeidspartnere kartla sine domfelte 
for å fremskaffe bolig.

2.1 Boligkartlegging
I boligkartlegging er hovedfokuset å finne ut 
hvordan den domfelte ønsker å bo, hvilken     
boligløsninger som er realistiske og hvilke tiltak 
som må til for å nå dette målet.

Gjennom samtalen skal kartlegger få: 
• Oversikt over bosituasjonen til den domfelte. 
• Se hvordan faktorer som kriminalitet, rus og   

arbeid/utdannelse har påvirket bosituasjonen.

I samtalen bør dette skrives ned: 
• Videre forløp, tiltak for å fremskaffe egnet    

bolig. 
• Tidsintervaller for når de enkelte tiltak skal 

gjennomføres.

Forutsetninger for den gode samtale
En forutsetning for en vellykket samtale er å 
skape en trygg relasjon og fortelle den dom-
felte at vi vil han vel og formidle håp om en 
bedre hverdag etter soningen. Flere domfelte 
har liten tillit til hjelpeapparatet. De har ofte blitt 
skuffet eller ikke fått den hjelpen de har trengt. 
Dette har forsterket deres tidlige erfaringer med

voksne/foreldre som har sviktet dem i avgjørende 
perioder i livet. Samtidig må relasjonen bygges 
på ærlighet og tillit fra begge kanter. Dette 
innebærer at den domfelte må være forberedt 
på å møte seg selv og sitt tidligere liv når viktige 
hendelser i livet skal fremstilles langs en tidslinje.

Viktige stikkord: 
• En god og hensiktsmessig relasjon 
• Tillit 
• Formidle klart hensikten med samtalen: Å sikre 

en god fremtidig bosetting

Tidspunkt for samtalen 
Samtalen med domfelte gjennomføres innen 
to uker etter at domfelte har kommet inn på  
avdelingen.

Samtalens varighet
Samtalens varighet er mellom 1 til 2 timer.

Praktiske hjelpemidler 
• Whiteboard, tavle eller store papirark som kan 

limes på veggen 
• Kunnskap om endringsfokusert rådgivning eller  

andre kommunikasjonsteknikker 
• Spørreskjema3

Den domfeltes bolighistorie blir kartlagt ved 
hjelp av en tidslinje, som visualiseres ved hjelp av 
disse pedagogiske hjelpemidlene. Samtaleteknikk  
som brukes er endringsfokusert rådgivning og 
spørreskjemaet brukes som en støtte for ikke å 
miste fokus på hva som er målsettingen. Oversikt  
over økonomi, mål og tiltak blir tegnet inn. Etter 
samtalen tas et foto av tidslinjen for senere bruk.

Tidslinje
I tidslinjen tegnes det inn: 
• Årstall fra fødsel frem til nåtid. 
• Bohistorie, kriminalhistorie, rushistorie, utdannings- 

og arbeidshistorie, økonomi og nettverk.

2. kartlegging
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En tidslinje som viser viktige hendelser i den dom-
feltes liv kan føre til en realitetsorientering. Det å 
snakke om livshistorie langs en tidsakse kan også 
vise om den domfelte ønsker endring i livet sitt.

Som vist i eksempel på en tidslinje på neste side, 
ser vi at boligen blir et virkemiddel og resultat:  
Boligen blir en «gulrot» for det videre samarbeidet.

Erfaring: 
• At både problemer og ressurser bør tydeliggjøres. 
• At oversikten tydeliggjør sammenhengen mellom 

rushistorikk, bolighistorikk, kriminalitetshistorikk. 
• At tiltak og mål må tydeliggjøres.

VIKTIG: Det kreves god kompetanse og erfaring i 
samtaleteknikk for å bruke denne metoden slik vi 
har vist til tidligere.

2.2 Observasjon
Den domfelte får informasjon om at hans adferd 
under soning blir tillagt vekt. Den domfelte obser-
veres fortløpende, blant annet på hvordan han 
fungerer i forhold til andre domfelte og ansatte. 
Ferdigheter i hverdagslige gjøremål som å lage 
mat, skrive et enkelt matbudsjett, hygiene, stå 
opp om morgenen og så videre avdekkes.

Det gjennomføres ofte samtaler med den dom-
felte. For å øke mestringskompetansen som 
den enkelte viser i ulike gjøremål, er det viktig 
å ha jevnlige samtaler. Målet med de jevnlige 
samtalene er delvis at domfelte får kunnskap 
om egen progresjon om egen bolig. De ansatte
opprettholder således en løpende kontakt slik at 
domfeltes livssituasjon er kjent. Opphold i fengsel 
har ulik virkning. Det er derfor viktig å vite hvordan 
den enkelte domfelte har det. Metoden som 
brukes i samtaler er den samme som ved  bolig-
kartlegging: endringsfokusert rådgivning.

2 Se definisjon i kap 9. 3 Se vedlegg 1: Boligkartleggings-
skjema for TOG. Skjemaet kom i stand med bistand fra 
Gro Rønnestad i Fribo.
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Eksempel på informasjon: 
• Brukerstyrte ansvarsgrupper. 
• IP (individuell plan). 
• Boligmappa til Oslo kommune. 
• Samarbeidsavtalen mellom kriminalomsorgen 

og kommune. 
• Boligpermen til TOG.

Det brukes PowerPoint presentasjoner i stikkords-
form. Dagens referat føres og gruppearbeidet 
legges inn i PowerPoint presentasjoner.

Bryte isen-øvelser
Målet med ”å bryte isen” øvelser er å vise 
hvordan vi lever og kommuniserer sammen. 
Øvelser som «bryter isen» brukes for at man skal 
bli kjent eller for å kunne komme videre. Enten  
man kjenner hverandre eller ikke, kan slike  
øvelser skape en god stemning eller tydeliggjøre 
hva som skal skje. De kan gi en pause fra gruppe-
arbeidet og samle de ansatte og domfelte slik 
at de kan arbeide bedre sammen i gruppene.  
Øvelsene kan for eksempel brukes for å trekke 
frem episoder som skjer underveis for å vise 
og snakke om hvordan vi kommuniserer med 
hverandre.

Erfaring
Slike metoder kan virke ulikt fra gruppe til gruppe. 
Noe som var vellykket i én gruppe trenger 
ikke nødvendigvis være like vellykket med en  
annen gruppe. Erfaring viser at det kan være 
en utfordring med å bruke slike øvelser.  
Kursholdere må være spesielt lydhøre overfor de 
forskjellige signalene som deltagerne og gruppen 
viser, nonverbalt eller verbalt. Deltagerne kan bli 
provosert eller ha andre forventninger. I kursene 
har det blitt lagt vekt på å bruke situasjoner 
som oppstår for å komme videre i prosessen.

– «At dette går, også i et fengsel. Fantastisk 
dag!» uttalte en kontaktbetjent etter det første 
boligseminaret. Ansatte og domfelte har gitt 
tilbakemeldinger på at boligseminaret har vært 
positivt annerledes enn det vanlige livet i fengsel.  
En hel dag har de ansatte og domfelte  
arbeidet tett sammen for å få en bedre forståelse  
for hverandre og hvordan de ønsker å ha det i 
de nærmeste månedene på avdelingen.

4 Se vedlegg 2: Planlegging av to dagers kurs for 
ansatte. 5 Se vedlegg 3: Planlegging av dagsseminar 
for domfelte og ansatte. 6 Se vedlegg 4: PowerPoints 
fra Boligseminaret.

Dette kapittelet vil ta for seg hvordan boligpros-
jektet i TOG formidlet kunnskap om boligsosialt 
arbeid til de ansatte og domfelte. Det har vært 
og er svært viktig at ansatte får mulighet til å 
øke sin kunnskap om boligspørsmål. Dette er en 
forutsetning for godt planlagt boligsosialt arbeid.  
De ansatte representerer kontinuitet i den dom-
feltes hverdag. Det er viktig at erfaringer og  
arbeidsmetodikk forankres blant de ansatte slik 
at prosjektets erfaringer drives videre etter at 
prosjektet er ferdig. Det har også vært et fokus 
på kompetanseheving hos de domfelte gjennom  
et endags boligseminar og informasjonsmøter 
hver tredje uke.

3.1 Kompetanseheving av de ansatte
De ansatte ved TOG har fått kompetanseheving 
i form av opplæring om selve boligprosjektet og 
hjelp og bistand fra prosjektleder i enkeltsaker. 
De har deltatt på ulike kurs i regi av Husbanken. I 
tillegg har boligprosjektet også arrangert interne 
seminarer for de ansatte.4

3.2 Informasjonsmøter
Boligprosjektets erfaringer var at jevnlige informa- 
sjonsmøter om boligsosiale temaer bidro til å 
gjøre de domfelte delaktige i prosessen med 
å fremskaffe egen bolig. De domfelte har vært 
med på å bestemme tema. Informasjonsmøtene 
har gitt kunnskap om boligsosiale tjenester og 
virkemidler. De domfelte har hatt mulighet til å 
utveksle erfaringer og gitt hverandre innspill til 
hvordan de skal møte dagliglivets utfordringer. 
Noen domfelte har hatt ansvar for maten som 
serveres under møtene. De har satt opp mat-
budsjett og handleliste, og tidvis har de vært ute 
sammen med en betjent og handlet inn.

Eksterne foredragsholdere har vært invitert inn 
i fengslet, slik som økonomiske rådgivere, rep-
resentanter fra ulike boligtiltak (kommunale og 
private), sentrale kommunale etater, bruker- og 
frivillige organisasjoner.

Varighet på informasjonsmøtene: 1,5 time.

Nyttige internettadresser:
•	 Les om «BO» og «LEV godt» -kurs på Boligskolen 
•	 SAFIR: www.kirkensbymisjonoslo.no

3.3 Boligseminar 
Mål for boligseminaret
• Bedre boferdighetene hos den enkelte domfelte. 
• At ansatte og domfelte blir enige om hvilken 

form for botrening avdelingen skal ha i de 
påfølgende seks månedene.

På avdelingen gjennomføres det et dags-
seminar for de domfelte og ansatte to ganger 
i året.

Boligseminaret er lagt opp med: 
• Gruppearbeid.
• Øvelser i teambuilding. 
• To bolker med informasjon.

Praktiske hjelpemidler: 
• Planlegging og tidsskjema med innlagte pauser.5 
• PowerPoint presentasjoner.6

Tidsbruk: ca 5 - 6 timer.

To ansatte leder prosessen
For at deltakerne skal bli best mulig ivaretatt, 
ledes boligseminaret av to ansatte. Med to 
møteledere kan man avlaste hverandre og spille 
på ulikheter i de forskjellige situasjoner som kan 
oppstå underveis.

3. kompetanseheving
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Dette kapittelet vil ta for seg hvordan bolig- 
prosjektet i TOG arbeidet på ulike nivå med  
samarbeidsrutiner. Å etablere gode samarbeids-
rutiner med hjelpeapparatet utenfor murene er en 
av forutsetningene for å lykkes i bosettingsarbeid.

4.1 Samarbeidsavtalen
Samarbeidsavtalen7 mellom Oslo kommune og 
Kriminalomsorgen region øst har som formål å 
sikre egnet tiltak som et ledd i en bosettingsplan 
ved løslatelse. Avtalen skal bidra til å sikre gode 
samarbeidsrutiner og klare ansvarsforhold mellom  
kriminalomsorgen og kommunen. I avtalen  
beskrives lovgrunnlaget og arbeids- og ansvars-
delingen mellom partene. 

4.2 Samarbeidsmøter på forvaltningsnivå
Boligprosjektet i TOG har hatt faste møter  
med samarbeidspartnere fra ulike instanser og  
prosjekter i Oslo. Hovedmålet med møtene 
har vært «hvordan bosette domfelte i norske 
fengsler til Oslo kommune på en hensiktmessig og  
forsvarlig måte». Sosialledere i bydeler, Helse- og 
velferdsetaten, FRIBO (kommunale leiligheter 
med booppfølging), Selvbyggerprosjektet (som 
tilbyr domfelte deltakelse i oppussing av egen 
leiebolig) og Frelsesarmeens Bosattprosjekt 
(leiligheter med booppfølging) har deltatt.

I tillegg til disse samarbeidsmøtene har Kriminal-
omsorgen region øst arrangert nettverksmøter 
tre ganger i året. Der har aktuelle samarbeids-
partnere og prosjekter som samarbeider med 
Kriminalomsorgen region Øst deltatt.

4. samarbeid



       

14 15

I ansvarsgruppen skal: 
• oppgaver delegeres
• domfelte få svar på sine spørsmål
• utformes tiltak i forhold til målsetning 
• lages en plan for den fremtidige livssituasjon

I etterkant må man sammen med domfelte 
evaluere om forventningene i ansvarsgruppen 
er innfridd.

Erfaring
I TOG har denne formen for ansvarsgruppe ført 
til et bedre samarbeid med andre etater. Den 
gir domfelte ansvarsfølelse og en selvstendig 
tro på at de vet hva som er best for dem selv. 
Den domfelte tar selv ansvar for eget liv. I tillegg 
får de kunnskap om andre offentlige etater og  
rettigheter. Arbeidsformen er tidsbesparende på 
lang sikt, lærerik og forpliktende for etatene.

Erfaringene med å arbeide med bosetting i 
ansvarsgruppe har gitt gode resultater i form av 
at domfelte har fått varig og egnet bosetting. 
Domfelte har selv lagt frem sine utfordringer, 
hva slags bolig han ønsker og behov for bo-
oppfølging. Problemer med å fremskaffe bolig 
og situasjoner som kan være av betydning for  
bosituasjonen, kan drøftes og løsninger kan finnes.

Har ansvarsgruppe overføringsverdi?
Dette er en måte å arbeide på som har over-
føringsverdi til andre avdelinger i Oslo fengsel, 
noe som vil bli forsøkt i et nytt prosjekt som startet 
opp høsten 2008. Metoden krever kort opplæring 
og over tid vil den lette kontaktbetjentarbeidet. 
Det planmessige endringsarbeidet fortsetter da 
etter løslatelse og etter at domfelte har ferdig-
sonet dommen. (Se eksempel i kapittel 10)

7 Se vedlegg 5: Samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune 
og Kriminalomsorgen region øst. 8 TOG er inspirert av 
måten Steinkjer vidergående skole avd. Furuskogen  
driver ansvargrupper. 9 Se vedlegg 6: Eksempel på 
skjema for samtykke til oppheving av taushetsplikt.

4.3 Samarbeid med den domfelte
Både da TOG var et prosjekt og i dag, benyttes 
ansvarsgruppe som metode for å få et godt  
samarbeid med hjelpeapparatet rundt den 
domfelte.8

Ansvarsgruppe, definisjon:
En ansvarsgruppe er et formalisert og tidsav-
grenset samarbeidsforum for bruker/pårørende 
og tjenesteutøvere. Ansvarsgruppe benyttes når 
det ytes tjenester til en person med omfattende 
og sammensatte behov for hjelp fra flere enn 
to tjenester/etater. Tjenesteutøvere i ansvars-
gruppen bidrar med de tiltak de har myndighet 
til å iverksette i kraft av sin stilling.

Hvorfor ansvarsgruppe?
Tverrfaglig samarbeid i en ansvarsgruppe er en 
målrettet og individfokusert måte å arbeide fram 
et best mulig resultat for den som skal bosettes. 
Metoden er ressursbesparende fordi deltakerne 
i fellesskap fordeler og samordner oppgaver og 
tiltak som skal iverksettes. Ettersom deltakerne 
kjenner domfelte fra ulike sider og situasjoner, vil 
dette øke sjansen for at beslutninger som tas i 
ansvarsgruppen blir optimalt tilpasset den enkelte.

Målsettinger for arbeidet i en ansvarsgruppe:
• Domfelte skal ha innflytelse på utforming og 

gjennomføring av tiltak for en bedret livs- 
situasjon. Det er domfeltes målsetninger som 
skal være i fokus i ansvarsgruppen.

• Tiltakene og tjenesten skal være tilpasset 
domfelte. 

• Målet skal være et helhetlig og samordnet 
tilbud. Bruk av Individuell Plan (IP) må være et 
tema der domfelte har behov for langvarige 
og koordinerte tjenester. 

• Etatene «drar» i samme retning.

NB: Husk at den domfelte må gi samtykke til  
oppheving av taushetsplikt.9

Brukerstyrte ansvarsgrupper
I TOG-arbeidet har brukerstyrte ansvarsgrupper 
blitt benyttet som metode for å få til bosetting. 
Domfelte har selv ansvar for å forberede sitt eget 
møte i nært samarbeid med TOG-konsulent og 
kontaktbetjent som hjelper til med å innkalle 
aktuelle personer. Han lager også saksliste og 
velger møteleder og referent.

Når bør ansvarsgruppen konstitueres?
En ansvarsgruppe bør settes sammen straks  
situasjonen til den domfelte er kartlagt (se  
kapitel 2 - boligkartlegging). Uavhengig av hvor 
lang straffetid som gjenstår til løslatelse, bør det 
for alle domfelte konstitueres en ansvarsgruppe 
og et ansvarsgruppemøte så tidlig som mulig. 
Hvor lang tid det skal gå mellom hvert ansvars-
gruppemøte må den domfelte selv og ansvars-
gruppen vurdere behovet for. I de fleste saker vil 
man anbefale ansvarsgruppemøter hver fjerde 
uke, spesielt i de tilfeller hvor det nærmer seg 
tidspunktet for løslatelse.

Opplæring av domfelte om ansvarsgrupper
Den domfelte trenger veiledning i bruk av denne 
formen for ansvarsgruppe. Som nevnt skal 
han selv avklare hvilke tema som skal drøftes,  
bestemme hvem som skal delta og hvem som 
skal være ordstyrer og referent. I de fleste  
 sakene er domfelte ordstyrer. Erfaring viser at ikke 
alle klarer å ta hånd om disse oppgavene selv.

Viktige stikkord:
Domfelte: 
• avklarer tema som skal drøftes. 
• har medbestemmelse i spørsmål om hvem 

som skal delta i ansvarsgruppen. 
• avklarer hvem som skal være ordstyrer og referent.

Det er viktig å ha avklart forventningene til dom-
felte i forkant.



5. hjelp til 
selvhjelp
På TOG-avdelingen blir de domfelte oppmuntret 
til å ta telefoner og skrive søknader for å tilrette- 
legge for sin videre fremtid utenfor murene. I 
denne prosessen brukes også ulike virkemidler 
som er nevnt under.

Oslo kommunes boligmappe
Oslo kommune sitt prosjekt «Fra fengsel til egen 
bolig» utviklet en boligmappe for å gi ansatte i 
fengsler og andre institusjoner et verktøy for å finne  
relevant boliginformasjon. Annet informasjons-
materiell som ble produsert var en informasjons-
brosjyre til domfelte. Boligmappen har blitt brukt 
på TOG. Den er verktøy for de som blant annet  
skal søke kommunal bolig, startlån og/eller 
bostøtte i Oslo kommune.

TOG sin egen boligperm
Boligprosjektet i TOG brukte den første tiden til 
å skaffe seg oversikt over eksisterende tiltak for 
bostedsløse i Oslo. Denne oversikten ble samlet 
i en egen perm som er under kontinuerlig opp- 
datering i avdelingen. Her kan de ansatte i TOG 
finne samarbeidsavtalen, relevante rundskriv, 
søknadsskjemaer, oversikt over botilbud etc.
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I boligprosjektet på TOG har vi vurdert den  
enkelte domfeltes livssituasjon og hans ønsker  
når vi har samarbeidet med han. Etter  
soning fikk en stor andel domfelte tilbud om  
døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert  
rusbehandling eller innen den kommunale  
rusomsorgen. De opplevde at de måtte komme 
ut av sin rusavhengighet før de prøvde å etablere 
seg i et hverdagsliv med bolig, arbeid eller skole.

Boligprosjektet har vært med på å etablere de 
domfelte i ulike løsninger. For de som hadde 
egen bolig, eid eller leid, prøvde vi å bistå slik 
at han beholdt boligen. I andre tilfeller har 
de domfelte i stor grad benyttet seg av tiltak  
rettet spesielt mot bostedsløse fra fengsel, både  
kommunale tiltak og tiltak drevet av frivillige  
organisasjoner.

I tillegg har vi i noen særskilte tilfeller måttet 
bosette domfelte i overgangsboliger/rehabili-
teringsboliger. Dette har da hatt som formål å 
bedre den enkeltes boferdigheter. Vi har da  
arbeidet videre etter løslatelse med å bosette 
de domfelte i boliger av mer varig karakter.

Som tidligere nevnt kartlegger vi på ulike måter 
underveis i form av boligkartlegging, ved hjelp 
av observasjon i avdeling og i arbeidet med 
ansvarsgruppen.

Det vil alltid være en dialog mellom domfelte og 
ansatte i denne prosessen. Man kan aldri være 
helt sikker på at det botilbudet man finner er det 
beste. At det er et begrenset tilbud av boliger 
for bostedsløse i Oslo gjør det vanskelig å finne 
det optimale tilbudet.

18

6. Egnet bolig
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7. veien videre

20 21

I TOG arbeider de ansatte med domfelte både 
under soning i fengsel og ved prøveløslatelse 
med møteplikt. Dette ga prosjektet erfaring med 
hvordan de domfelte har klart seg i boligen etter 
løslatelse.

Jevnlig oppfølging og evaluering rundt bosituasjoen
Ansvarsgruppen og samtaler med domfelte 
etter løslatelse tar for seg hvordan domfelte har 
det i boligen. I de tilfellene der det er ansatt en 
booppfølger vil TOG-konsulentene ha jevnlig  
kontakt med booppfølgeren. Således vil de 
kunne foreslå endringer underveis i oppfølgingen  
der det er behov for det.

Endring av tiltak i forhold til målsetting
Arbeid med mennesker og bosetting er en 
dynamisk prosess og det kan oppstå uventede 
situasjoner underveis. En bør være beredt på 
endrede situasjoner som krever endring av tiltak. 
Derfor er det hele tiden viktig å ha fokus på om 
man er på vei mot målet. Må vi endre gamle 
mål eller få nye delmål? Må det tilføres nye tiltak 
for å nå målet?



8. husbankens 
virkemidler
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I boligprosjektet har vi fokusert på Husbankens 
virkemidler. Det har vært søkt både bostøtte, 
boligtilskudd og startlån for de domfelte fra 
TOG.

Ved å benytte seg av disse boligsosiale virke-
midlene kan den enkelte domfelte bli mest mulig 
økonomisk selvstendig.

Ved hjelp fra Oslo kommune ble det ved to 
tilfeller søkt om startlån slik at domfelte fikk  
beholde sin eide bolig. Startlån ble brukt til 
refinansiering slik at ikke boligen ble solgt 
på tvangssalg på grunn av ubetalt husleie.

I alle saker vil det bli søkt om bostøtte for den 
domfelte. Reglene for bostøtte er kompliserte og 
dette krever ofte at bydelen hjelper den enkelte 
med å søke. I mange tilfeller vil bostøtte være en 
forutsetning for å klare seg økonomisk.

Oslo kommune betalte også husleie for to av de 
domfelte som hadde et leieforhold til en privat 
utleier.
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Domfelt
Domfelte er personer som soner i fengsel og 
frihet og er en del av TOG-tiltaket.

Prøveløslatt
En forutsetning for prøveløslatelse er at domfelte  
ikke begår ny straffbar handling i prøvetiden.  
Dersom det er satt andre vilkår for prøve- 
løs-latelsen, skal kriminalomsorgen utarbeide en 
gjennomføringsplan i samarbeid med prøve-
løslatte. Gjennomføringsplanen skal omfatte 
fastsatte vilkår for prøveløslatelse. Her skal det 
fremgå at prøveløslatte gjennomfører straff, og 
at brudd på prøveløslatelsesvilkår kan medføre 
innskjerpingssamtale, nye vilkår eller gjeninn-
settelse i fengsel. Domfelte kan også ved en ny 
straffbar handling begått i prøvetiden risikere 
hel eller delvis fullbyrding av den gjenstående 
fengselsstraffen. Gjennomføringsplanen kan  
endres dersom det er nødvendig på grunn 
av nye opplysninger eller endret livssituasjon.  
Domfelte skal på forhånd få adgang til å uttale 
seg om perioden med møteplikt for kriminal- 
omsorgen og om eventuelle øvrige vilkår.

Kriminalomsorgen
Kriminalomsorgen fullbyrder de reaksjoner som 
påtalemyndighet eller domstol har besluttet. 
Dette skjer gjennom bruk av fengsel, straffe-
rettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff 
eller varetektsfengsling.

Friomsorgskontor
Friomsorgskontorene gjennomfører samfunns-
straff og påser at prøveløslatte overholder fast-
satte vilkår, gjennomfører betinget dom med 
promilleprogram og følger opp personer som 
er prøveløslatt fra forvaring, underlagt sikring 
i frihet eller gjennomfører straffen i egen bolig. 
I tillegg utføres personundersøkelser på oppdrag 
av påtalemyndigheten.

Kontaktbetjent
Kontaktbetjenten er en tjenestemann med 
et særlig ansvar for å følge opp den enkelte 
domfelte under straffegjennomføringen eller 
varetektsoppholdet. Kontaktbetjentordningen 
er et viktig virkemiddel for en mer målrettet 
og systematisk gjennomføring av fengselsopp-
holdet. 

Kontaktbetjentens oppgaver vil variere noe fra 
fengsel til fengsel, men hovedfunksjonen er å:
• Ha ansvar for at den domfelte får informasjon 

om fengselet og hvilke rettigheter og plikter 
han eller hun har.

• Gi den domfelte en innføring i kontakt- 
betjentens oppgaver og avgrensing av disse. 

• Gjennomføre kartlegging av problemer, 
behov og ressurser snarest mulig etter inn- 
settelsen. 

• Støtte og motivere den domfelte til å arbeide 
konstruktivt med sitt opphold i fengselet. 

• Være bindeleddet mellom den domfelte og 
fengselet for øvrig. 

• Medvirke i planleggingsprosessen. 
• Bistå ved henvendelser utad, for eksempel til 

sosialkontor, arbeidskontor og skolemyndigheter. 

TOG-konsulent
En TOG-konsulent er en tjenestemann ansatt i 
Oslo fengsel eller ved Oslo friomsorgskontor med 
helse/sosialfaglig bakgrunn. TOG-konsulenten 
skal i samarbeid med kontaktbetjenten tilrette-
legge for løslatelse og følge opp domfelte på 
møteplikt etter løslatelse fra fengselet i samar-
beid med kontaktbetjenten.

Endringsfokusert rådgivning
Endringsfokusert rådgivning baserer seg på 
en arbeidsmetode «Motivational interviewing»  
(Miller og Rollnick). «Menneskesynet bak  
endringsfokusert rådgivninger [er] preget 
av grunnverdiene i humanistisk psykologi. Vi  
opplever at alle våre klienter kan gjøre foran-
dringer når de forsøker å ta ansvar for sitt eget 
liv.» (Barth, Børtveit, Prescott 2001: 16-17)

Endringsfokusert rådgivning har tre mål: 
1. Det skal bygges opp en aksepterende og  
forståelsesfull atmosfære rundt endringsprosessen. 
Beslutning om forandring innebærer å ta tak i 
negative sider hos en selv. Klienten trenger da 
hjelp til å opprettholde et positivt selvbilde. 

2. Endringsprosessene hos klienten skal assisteres 
og kanskje påskyndes. Kunnskap om hvordan 
forandring skjer er essensielt. Rådgiveren må 
veilede klienten gjennom endringsprosessen. 

3. Klienten skal tilføres ressurser i endrings-
prosessen. Det kan blant annet være kunnskap,
handlingsplaner, informasjon, praktiske råd eller 
kunnskap.

9. definisjoner



10. eksempler
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Ansvarsgruppe som fungerte
Anders kom til TOG i april og skulle løslates oktober 
/november. Han hadde snart sonet en ubetinget 
dom på seks år i tillegg til tidligere dommer.  
Boligkartleggingen synliggjorde at Anders 
trengte bolig, at han hadde misbrukt amfetamin 
i flere år og at han ikke ønsket ytterligere behan-
dling i rustiltak. Han ønsket derimot å delta på 
AN10 og AA11 som har møter i fengselet.

Tidlig kom det på plass en ansvarsgruppe 
og i første møte var boligkonsulent på TOG,  
kontaktbetjent, sosialkonsulent i Oslo fengsel 
og sosialkonsulent ved sosialkontoret til stede. 
Anders styrte selv ansvarsgruppemøtet. Han 
syntes imidlertid dette var en så stor jobb at 
han ba kontaktbetjent om å skrive referat. Vi 
ble enige om å ha faste møter en gang hver 
fjerde uke. Til neste møte inviterte Anders sosial-
konsulent og økonomikonsulent fra bydel, konsu-
lent fra NAV, boligkonsulent og TOG-konsulent.

Anders arbeidet på bilverkstedet inne i fengs-
let og hadde kvalifikasjoner og interesse for  
bilmekanikeryrket. I samarbeid med en ansatt 
ved bilverkstedet og NAV, fikk Anders arbeid på 
et bilverksted i Oslo med lønnstilskudd. Målet var 
å bli bilmekaniker. Dette kan han bli etter fem år 
i yrket og ved at han tar opp noen fag.

Økonomikonsulentene ved bydel tok med seg 
«regningene» til Anders og hjalp han med å søke 
gjeldsanering. Sosialkonsulent mente at Anders 
trengte døgnbehandling for sin rusavhengighet, 
men støttet ham også i forsøket på å bli rusfri på 
egenhånd. Anders ba imidlertid om å få sam-
taler hos Rusmiddelpoliklinikken. Sosialkonsulent 
henviste til DPS. TOG-konsulent hjalp Anders med 
søknad om å sone i Sandaker overgangsfengsel 
for å prøve seg i hverdagslivet og for å sone i et 
fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Neste ansvars- 
gruppemøte ble satt.

Anders ble raskt overflyttet til Sandaker over-
gangsfengsel og neste ansvarsgruppemøte ble 
holdt der. Nå var vi kommet til august og Anders 
ønsket at vi skulle forsterke fokuset på bosetting.

Boligkonsulenten kontaktet Fribo12 som gjorde 
et intervju med Anders. Fribo kunne tilby  
Anders bolig hvis sosialkontoret godkjente  
boligen. Ved neste ansvarsgruppemøte var Fribo 
med for å informere om deres tilbud; bolig med 
oppfølging. Sosialkontoret godkjente dette, og 
dato for prøveløslatelse kunne settes.  Anders 
styrte nå ansvarsgruppen selv og skrev referat  
selv. Prøveløslatelsen ble satt til oktober og  
Anders fikk hjelp til etablering.

Etter løslatelse fortsatte ansvarsgruppen. 
Anders innkalte og styrte møtene selv. Han opp-
nådde i løpet av perioden med prøveløslatelse 
gjeldssanering, fikk avslag på bostøtte fordi han 
tjente for godt; han gikk i faste samtaler med 
DPS. Etter hvert fikk han ordinær lønn gjennom 
et nytt bilverksted han startet på kveldskole for 
å bli bilmekaniker. I tillegg fikk han tilbake fører-
kortet for bil etter svært lang tid og mange runder 
med politiet. Ansvarsgruppen ble etter hvert  
avviklet da Anders selv ikke syntes han hadde 
behov for den lenger.

Hva fungerte i ansvarsgruppen?
Alle anså Anders som ekspert på sitt eget liv og 
at han visste best hvordan han skulle endre sin 
livssituasjon. Det ble brukt god tid på å iverk-
sette tiltakene. For Anders var nok arbeidet som 
bilmekaniker viktig, han var flink til å arbeide og 
fikk et nettverk på arbeidsplassen.

God tid er viktig for å finne de riktige tiltakene 
til den enkeltes livssituasjon. Umiddelbart så 
det ikke ut som at Anders trengte booppfølg-
ing, men dette har faktisk også vært en viktig 
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suksessfaktor. Fordi han hadde lite nettverk og 
få å invitere hjem til seg, fikk booppfølgeren en 
viktig rolle i etableringsfasen.

For Anders var det bra å styre sin egen ansvars-
gruppe. Han bestemte tema og fortalte 
hvordan han ønsket å leve livet sitt. Oppgaver 
ble delegert og han ble lyttet til.

I andre sammenhenger har vi opplevd at dom-
felte synes det er vanskelig å skulle styre sin egen 
ansvarsgruppe. I ett tilfelle var det nok for dom-
felte å ønske velkommen.

Eksempler på realitetsorientering rundt en tidslinje
Eksempel 1 
En domfelt som fikk utført boligkartlegging sa 
det var en periode i livet hvor han syntes det 
gikk greit å betale husleie og regninger. I denne 
perioden begikk han mye ran. Da dette ble visuali-
sert på whiteboarden, - gikk sannheten opp for 
han.

Eksempel 2 
En domfelt fortalte sin kontaktbetjent at han de 
to siste årene før innsettelse hadde bodd hos sin 
mor og at han ønsket å fortsette med dette etter 
løslatelse. Han var en godt voksen mann. Under 
boligkartleggingen kom det frem at han i denne 
perioden hadde flyttet ut og inn hos moren 40 
ganger. Etter samtalen innså han at han måtte 
ha sin egen bolig.
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11. vedlegg
Vedlegg 1: Boligkartleggingsskjema for TOG s.31

Vedlegg 2: Planlegging av to dagers kurs for ansatte s.32

Vedlegg 3: Planlegging av boligseminar for domfelt og ansatte s.34

Vedlegg 1: Boligkartleggingsskjema for TOG

Bosituasjon og boerfaringer:
• Nåværende bosituasjon 
• Bohistorikk (svært viktig å få med årsaker til  

flyttinger etc.)
• Hva slags bolig ønsker du (tenke over hva som er 

realistisk)
• Hva tror den innsatte er realistisk å få til av bolig, 

forventninger/ønsker
• Er det noe som er vanskelig for deg når du skal 

bo

Økonomi
• Har du gjeld/formue (hvordan skal man evt. hjelpe 

til med en gjeldsproblematikk, gjelds-rådgiver)
• Svart gjeld (her må man trå varsomt)
• Klarer du å betale regningene dine (viktig å  

relatere dette til bosituasjon) 
• Hva slags inntekt skal du ha etter endt soning:

Viktig å sette i verk tiltak for å ha økonomi til bolig,  
f. eks: etablere kontakt med sosialkontoret hvis dom-
felte ikke selv kan finansiere en bolig, depositum 
etc.

Arbeid/skole/trygd:
• Skolegang 
• Arbeidserfaring 
• Fremtidige skole/arbeidsplaner

Offentlige instanser:
• Hvilke offentlige instanser har du kontakt med 

Hvem bidrar med hva

Rus:
• Rushistorikk 
• Eventuelt behandling

Psykisk og fysisk helse:
• Hvordan er psykisk helse 
• Fysisk helse 
• Trenger innsatte spesiell tilrettelegginger i bolig

Mål:
Fremtidsmål

Fremtidsplan:
• Stemmer intervjuet overens med innsattes fremtids-

plan, hva må endres i planen 
• Stemmer kartleggingen overens med intervjuet 

inn til TOG:

Observasjon i miljø på avdeling:
Konklusjon:
• Kortsiktige tiltak 
• Langsiktige tiltak 
• Ansvarsgruppe, hvem skal delta i den

Til slutt: 
når skal neste samtale foregå, oppfølging av 
planer og kartlegging, ved eventuell bosetting. Se 
sjekkliste.
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Vedlegg 4: PowerPoint presentasjon 
                   fra boligseminaret s.36

Vedlegg 5: Samarbeidsavtale mellom 
                    Kriminalomsorgen region øst og 
                    Oslo kommune s. 38

Vedlegg 6: Skjema for samtykke til oppheving av 
                    taushetsplikt s.42
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Hva skal gjøres
TOG-tiltaket skal i perioden 01.04.07-01.04.08 ha 
egen prosjektleder med fokus på bosetting, kart- 
legging og botrening i tråd med den nasjonale 
strategien ”på vei til egen bolig”. I perioden 
skal det tidligere prosjektet som var fra 01.04.06- 
01.04.07 videreføres og sikres slik at prosjektet er 
etablert og forankret uten boligprosjektleder ved 
utgangen av mars 2008. I den anledning skal det 
gjennomføres et to-dagers kurs for alle ansatte i 
TOG-tiltaket for å få forankret prosessen og at de 
ansatte skal  få  eierskap til  prosjektet.

Overordnet formål
Prosessen skal gjennomføres for å sikre at inn-
satte uten bolig som skal prøveløslates skal få eg-
net bolig og klare å beholde den over tid. Dette 
er i tråd med den nasjonale boligstrategien og 
tilbakeføringsgarantien som regjeringen laget 
politiske føringer for i Soria Moria erklæringen.

Bakgrunn
Det skal gjennomføres et to-dagers seminar i 
forbindelse med at TOG-tiltaket har fått ytter-
ligere bevilgninger for å fortsette boligprosjektet. 
Mandatet for prosjektet vil være å få etablert  
rutiner rundt bosetting av prøveløslatte og få  
rutiner for botrening og bokartlegging på avdeling.

Overordnede mål for møtet
Todagers seminaret skal gjennomføres slik at de 
ansatte er med i prosessen om å utforme tiltak for 
å nå overordnede mål. Den viktigste målsettin-
gen med seminaret er at de ansatte skal få eier-
skap til prosjektet og prosessen. Det er ønskelig 
at deltagerne i prosjektet får en opplevelse av 
å være med i prosessen. Å drive med botrening 
i en fengselsavdeling vil innebære endring av  
arbeidsoppgaver hos betjentene som er med 
på å omforme betjentrollen. For å få betjentene 
med i pro- sessen er det viktig at de definerer 
hva som er botrening og at de så kommer frem 
til en løsning på hvordan vi skal drive botrening 
på avdeling. Det viktigste formålet med møtet er 

at alle ansatte blir enige om (minst) én botren-
ings-akrivitet, som vi så skal utføre som en del av  
arbeidsoppgavene på avdelingen i Oslo fengsel.

Hvem skal være med
9 kontaktbetjenter i TOG, sosialkonsulent fra Oslo 
fengsel, 3 TOG-konsulenter, avdelingsleder i Oslo 
fengsel, avdelingsleder ved Oslo friomsorgs-
kontor, rådgiver i region Øst og boligprosjektleder 
skal delta på seminaret.

Sted
Color fantasy i august fra 21.08 – 23.08. Flere av 
de ansatte har ønsket å komme seg bort og det 
er en fin anledning til å avslutte med starten av 
prosjektet med en hyggelig tur i tillegg til mye 
arbeid. Siste kvelden skal vi feire (forhåpentligvis) 
at prosessen med å videreføre prosjektet er i 
gang.

DAG 1
11.00: Sjekk inn
HVA: Sjekk inn – alle skal ha mulighet til å fortelle 
en historie om seg selv som de andre ikke kjen- 
ner til. Det kan bli spennende da folk kjenner 
hverandre godt – målet er også å starte dagen 
med en ny vinkling/syn på hverandre. Ofte er 
man innelåst i faste mønstre med faste forvent-
ninger og holdninger til hverandre.

HVORDAN: Alle står i ring, ser an hvem som be-
gynner å fortelle en historie om seg selv som de 
andre ikke kjenner.

11.30:
Direktør i Oslo Fengsel holder innlegg.

12.30: OARR
HVA: Regler, lage kjøreregler for begge dagene. 
Dette vil gjøres på ordinær måte for ikke å prov-
osere (kan være provoserende hvis man snur det 
og sier “hva gjør vi for at dette skal gå dukken” 
– fordi man kjenner hverandre godt). 

HVORDAN: Alle skal ha mulighet til å si noe om 
hvilke (sosiale) regler vi skal ha for å kunne jobbe 
godt sammen. Reglene skrives på ark og henges 
opp. De skal bli hengende i begge dager.

Pause

13.30:
HVA: Boligprosjektleder sier noe om mandatet til 
prosjektet. Deretter agenda for de to dagene. 

HVORDAN: Bruke power point presentasjon 
– vise til føringene for de ekstra økonomiske 
midlene som er tilført avdelingen.

14.00: Lunsj – innsjekking i rom

15.00: Legobygging

16.00
HVA: Hva slags roller og forventninger har vi 
til hverandre i miljøarbeidet? Hva er viktig for 
hvem? 

HVORDAN: Dele inn i tre grupper hvor hver 
gruppe sier noe om forventninger til prosjekt-
leder, TOG-konsulenter og betjenter i forhold til 
miljøarbeidet. Hver gruppe legger frem sin pre-
sentasjon for alle. Hvordan kan vi bruke dette 
videre i prosessen? Hva er realistisk/urealistisk? 
Snakke om de ulike rollene vi har.

Pause

17.00:
HVA: Hva er botrening/miljøarbeid? 

HVORDAN: Dele inn i fire grupper. Hver gruppe 
snakker om hva de mener er botrening/miljø - 
arbeid. Gruppene presenterer dette kort for alle.

17.45 Utsjekking

DAG 2
09.00 Sjekk inn

09.30
HVA: Hva skal vi ha av miljøarbeid?
Gruppejobbing

Pause

10.00
Alle går rundt i rommet – leser de ulike gruppenes 
forslag.

10.20 Oppsummering

Pause 

11.00 Ice breaker

12.00
Sosialkonsulent legger frem sitt forslag om  
botrening/miljøarbeid.

12.30 Kommentarer

13.00–13.30 Pause 

13.30
Hvordan ser en dag/uke ut på denne avdelingen 
etter kurset?

14.30
Lunsj – fri resten av dagen. Feirer starten på  
prosjektet.

Vedlegg 2: Planlegging av to-dagers kurs for ansatte



Jeg vil i eksempelprosessen ta for meg planen 
for kursdagen.

Hva skal gjøres
TOG-tiltaket skal i perioden 01.04.07-01.04.08 ha 
egen prosjektleder med fokus på bosetting, kart- 
legging og botrening i tråd med den nasjonale 
strategien ”på vei til egen bolig”. I perioden 
skal det tidligere prosjektet som var fra 01.04.06- 
01.04.07 videreføres og sikres slik at prosjektet 
er etablert og forankret uten boligprosjektleder 
ved utgangen av mars 2008. I den anledning 
skal det gjennomføres et dagskurs for alle ansatte 
og innsatte i TOG-tiltaket for å lage en måte å 
ha boligseminar på. Boligseminaret skal inneholde 
ulike elementer som er viktig informasjon om det 
å bo etc.

Overordnet formål
Prosessen skal gjennomføres for å sikre at inn-
satte uten bolig som skal prøveløslates skal få  
egnet bolig og klare å beholde den over tid. 
Dette er i tråd med den nasjonale boligstrategien 
og tilbakeføringsgarantien som regjeringen la-
get politiske føringer for i Soria Moria erklærin-
gen.

Bakgrunn
Det skal gjennomføres et ett-dags seminar i 
forbindelse med at TOG-tiltaket har fått ytter-
ligere bevilgninger for å fortsette boligprosjektet. 
Mandatet for prosjektet vil være å få etablert 
rutiner rundt bosetting av prøveløslatte og få  
rutiner for botrening og bokartlegging på avdeling.

Overordnede mål for møtet
Ett-dags seminaret skal gjennomføres slik at de 
ansatte og innsatte er med i prosessen om å 
utforme tiltak for å gjennomføre botrening på 
TOG-avdelingen. Den viktigste målsettingen 
med kurset er å få bedre boferdigheter og at 
de ansatte og innsatte sammen kan bli enige 
om hva slags botrening avdelingen skal ha frem-
over. I tillegg skal kurset ha en informasjonsbit 
om de ulike prosesser som er viktige for å skaffe 

seg og beholde en egnet bolig over tid. Kurset 
skal gjennomføres på TOG-avdelingen to ganger 
i året og vil forhåpentligvis være overførbart til 
andre avdelinger.

Hvem skal være med
9 kontaktbetjenter i TOG, sosialkonsulent fra Oslo 
fengsel, 3 TOG-konsulenter, avdelingsleder i Oslo 
fengsel, innsatte på TOG-avdelingen og bolig-
prosjektleder skal delta på seminaret.

Sted
Oslo fengsel avdeling TOG 21 november.

DAG 1
09.00: Sjekk inn
HVA: Sjekk inn – alle skal ha mulighet til å si noe 
om hva de synes er bra med TOG avdelingen. 

HVORDAN: Alle står i ring, ser an hvem som  
begynner å fortelle.

09.30:
Avdelingsleder holder innlegg om TOG og hva 
TOG avdelingen er.

Pause

10.00: OARR
HVA: Regler, lage kjøreregler for dagen. Hva skal 
til for at vi skal ha en hyggelig/ok dag. 

HVORDAN: Alle skal ha mulighet til å si noe om 
hvilke (sosiale) regler vi skal ha for å kunne jobbe 
godt sammen. Reglene skrives på ark og henges 
opp. De skal bli hengende hele dagen.

10.30:
HVA: Boligprosjektleder sier noe om mandatet til 
prosjektet. Deretter agenda for dagen. Sier noe 
om hvordan skaffe bolig, hva som finnes av ulike 
boformer. Hva man kan forvente. 

HVORDAN: Bruke PowerPoint presentasjon.
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11.00 Ice-breaker 
HVA: 
HVORDAN:

11.20: Gruppeoppgave 
HVA: Kjøreregler for kjøkkenet, husordensregler 
HVORDAN:

12.00 : Lunsj

12.30 
Informasjon om bruk av IP i boligsammenheng
HVA: 
HVORDAN:

13.00 Gruppeoppgave 
HVA: Hva skal vi ha av botrening på avdeling 
HVORDAN:

14.00: Sjekk ut
HVA: 
HVORDAN:

Vedlegg 3: Planlegging av boligseminar for domfelte og ansatte
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Vedlegg 4: PowerPoint presentasjon
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1.

2.

5.

3. 4.

6.

7.

•	 En ting jeg gjør som  er 
positivt for miljøet på TOG

•	 ”Jeg sjekker inn”
•	 Praktiske opplysninger

Sjekk inn

•	 09.00 – Sjekk inn•	 09.30 – Hege innleder kurset 
Pause•	 10.00 – OARR•	 Øvelse?•	 10.20 - Mandatet til bolig-

prosjektet på TOG, ulike 
botiltak, hva passer deg, IP 
Pause•	 10.40 – Øvelse Pause•	 11.00 - Gruppeoppgave 

•	 11.30 – Gruppene legger 
frem gruppeoppgaven

•	 12.30 – PIZZA!•	 13.00 - Sjekk ut

Tirsdag

•	 Same roads•	 Same rules•	 Same rights

Spillregler for kurset
•	 Leie ang leilighet                                       

•	 Kommunal bolig 

 

 
 

•	 Selvbygger`n

•	 Eie egen boligBosetting av prøveløslatte

•	 FRIBO

•	 BOSATT

•	 KUBEN

•	 Hva slags forventninger har vi til hverandre i miljøarbeid?

•	 Hva slags regler bør vi ha på kjøkkenet?

•	 Husordensregler

•	 Alle gruppene skal legge frem sin presentasjon. Hver 

gruppe får 7 minutter hver.

Gruppearbeid

•	 Hva er botrening?•	 Hva gjør vi av botrening?
•	 Hva er det vi ikke gjør i miljøet som vi bør gjøre?
•	 Hva kan vi bli bedre på?
•	 Hver gruppe lager en  presentasjon – legger frem 
for de andre

Gruppearbeid

•	 Si noen ord om dagen

•	 Sjekk ut

Utsjekking



Vedlegg 5: Samarbeidsavtale
Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen 
region øst og Oslo kommune om bosetting ved 
løslatelse1 fra fengsel.

1 Formålet med avtalen
Formålet med avtalen er å sikre egnet tiltak som 
et ledd i en bosettingsplan ved løslatelse av 
innsatte og domfelte.

1.1 - Avtalen skal styrke samarbeidet mellom 
enhetene Kriminalomsorgen region øst og by-
delene Oslo kommune for å sikre god bosetting 
av løslatte. Avtalen skal sikre gode samarbeids-
rutiner og klare ansvarsforhold mellom kriminal-
omsorgen region øst og Oslo kommune. 

1.2 - Avtalen skal bidra til at Kriminalomsorgen og 
kommunen sammen oppfyller målet i stortings-
melding nr. 23 (2003-2004). Om boligpolitikken 
og de forpliktelser som følger av gjeldende.

Regelverk
1.3 - Mange i målgruppen vil i tillegg til bolig 
ha behov for oppfølgende tjenester for å mestre 
bosituasjonen. Det vil være behov for tverr-
faglig og helhetlig bistand til personer som har 
vansker med å skaffe seg bolig og å mestre  
bo-situasjonen, eksempelvis gjennom å se 
boligetablering, tjenesteyting og økonomisk  
råd og veiledning i sammenheng.

1.4 - Når boligfremskaffelsen gjelder kommunalt  
disponerte boliger skal samarbeidsavtalen 
ses i forhold til gjeldende tildelingskriterier for  
kommunal bolig. Ved bruk av andre kommunale 
boligvirkemidler vil vedtatte regler og retningslinjer 
gjelde. 

1.5 - Avtalen skal sikre et samarbeid mellom Kriminal-
omsorgen region øst og Oslo kommune om et 
helhetlig tilbud til personer som har tilhørighet i 
Oslo kommune og som blir løslatt fra enhetene2 i 
Kriminalomsorgen region øst til Oslo kommune.

1.6 - Avtalen inkluderer også samarbeid knyttet 
til midlertidig behov for behandling eller rehabili-
tering hvor målet er bosetting i egnet bolig på 
sikt.

2 Bakgrunn
2.1 - I stortingsmelding nr. 23 (2003 -2004) Om bolig-
politikken er det et av målene at ingen skal 
måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved 
løslatelse fra fengselsopphold, jf. også strategien 
“På vei til egen bolig”.

3 Målgruppe for samarbeidet
3.1 - Avtalen gjelder personer som løslates fra 
enhetene i Kriminalomsorgen region øst og 
som utholder varetekt til kjennelses utløp, har 
tilhørighet i Oslo kommune ved iverksettelse av 
straffegjennomføring og har behov for bistand 
fra Oslo kommune ved løslatelsen. 

3.2 - Avtalens punkt 9-12 gjelder innsatte som 
skal oppholde seg i fengsel i 6 måneder eller 
mer. Ved kortere fengselsopphold skal avtalens 
punkt 9-12 følges i den grad det er hensikts-
messig. For innsatte under 18 år skal avtalens 
punkt 9-12 bestrebes fulgt uavhengig av  
oppholdets lengde.

4 Lovgrunnlag
4.1 - Samarbeidsavtalen er basert på lov av 18. 
mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff m.v. 
og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale 
tjenester. Av rundskriv 1-34/2001 til sosialtjeneste-
lovens kapittel 5 fremgår det at loven gjelder for 
domfelte og varetektsinnsatte på lik linje med 
andre. Rundskriv 1-11/2000 klargjør videre samar-
beidsforventninger og ansvarsforhold mellom 
fengsler og kommuner.

4.2 - I forhold til personer under 18 år vises det for 
øvrig til lov om barneverntjenester.

5 Oslo kommunens ansvar i henhold til lov om 
sosiale tjenester
5.1 - Fremme økonomisk og sosial trygghet, 
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bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til 
økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale  
pro-blemer. 

5.2 - Bidra til at den enkelte får mulighet til å bo 
selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt 
tilværelse i felleskap med andre.

5.3 - Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe  
boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 
interesser på boligmarkedet og er forpliktet til 
å finne midlertidig husvære for dem som ikke  
klarer det selv. 

5.4 - Den som har behov for langvarige og 
koordinerte tjenester, jf. pasientrettighetsloven 
og sosialtjenesteloven, har rett til å få utarbeidet 
individuell plan.

6 Oslo kommunes ansvar i henhold til sam-
arbeidsavtalen
6.1 - Oslo kommune forplikter seg til å iverksette 
samarbeidsavtalen. 

6.2 - Oslo kommune forplikter seg til å oppnevne 
en sentral kontaktperson som har overordnet 
ansvar for kommunens arbeid med bosetting av 
målgruppen. 

6.3 - Oslo kommune forplikter seg til å delta i 
evaluering, samarbeidsutvalg og eventuelt arbeids-
utvalg knyttet til avtalen.

7 Kriminalomsorgens ansvar i henhold til 
straffegjennomføringsloven
7.1 - Straffen skal gjennomføres på en måte 
som tar hensyn til formålet med straffen, som 
motvirker nye straffbare handlinger, som er  
betryggende for samfunnet og sikrer de innsatte 
tilfredsstillende vilkår. 

7.2 - Gjennomføringen av reaksjonen skal være 
sikkerhetsmessig forsvarlig og innholdet skal 
bygge på de tiltak kriminalomsorgen har til 
rådighet for å fremme domfeltes tilpasning til 
samfunnet.

7.3 - Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid 
med andre offentlige etater legge til rette for at 
domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester 
som de i henhold til lovgivingen har rett til.

7.4 - Samarbeidet skal bidra til en samordnet 
innsats for å dekke domfeltes og innsattes behov 
og fremme deres tilpasning til samfunnet. Kriminal-
omsorgen skal i god tid forberede og bidra til at 
forholdene legges til rette for løslatelse.

8 - Kriminalomsorgen region øst sitt ansvar i hen-
hold til samarbeidsavtalen 
8.1 - Tilrettelegge for samarbeidet ved å opp-
nevne en fast kontaktperson på regionnivå med 
overordnet ansvar for enhetenes arbeid med 
bosetting av målgruppen. 

8.2 - Enhetene i Kriminalomsorgen region øst har 
ansvar for å utvikle interne rutiner som inkluderer 
spørsmål om innsattes boligsituasjon samt om 
vedkommende behøver bistand til å beholde, 
eventuelt si opp nåværende bolig. 

8.3 - Ha en tilretteleggerrolle i arbeidet med  
individuell plan. Fengselet har ansvar for  
innhenting av samtykke og for å forsikre seg om 
at den innsatte har forstått hva det innebærer å  
utarbeide individuell plan. 

8.4 - Enhetene i Kriminalomsorgen region øst skal 
bidra til forutsigbarhet i forhold til løslatelse slik at 
bruk av fremskutt løslatelse ikke er til hinder for 
samarbeid om bosetting. 

8.5 - Kriminalomsorgen region øst forplikter seg til 
å iverksette samarbeidsavtalen i enhetene. 

8.6 - Kriminalomsorgen region øst forplikter seg til 
å delta i evaluering, samarbeidsutvalg og even-
tuelle arbeidsutvalg knyttet til avtalen.

9 Samarbeid om den enkelte innsatte
9.1 - Enhetene i kriminalomsorgen region øst skal 
ved innkomst informere om muligheten for kon-
takt med kommunen. I samråd med innsatte skal 



40 41

enhetene etablere kontakt med den innsattes 
sosialkontor så snart som mulig etter innsettelsen 
med sikte på hjelp til etablering etter løslatelsen, 
eventuelt til å beholde eller avklare i forhold til 
eksisterende bolig. Det skal også tas kontakt 
med andre etater, organisasjoner eller privat-
personer som kan bistå den domfelte i å oppnå 
boforhold, arbeid, opplæring eller andre nød-
vendige tiltak. Ved første kontakt skal kontakt-
betjent og saksbehandler i bydel bli enige om 
dato for første samarbeidsmøte. 

9.2 - Enhetene i Kriminalomsorgen region øst skal 
ha en kontaktbetjent/saksbehandler for den  
aktuelle domfelte og innsatte i varetekt som 
koordinerer fengselets arbeid i den enkelte sak. 

9.3 -For innsatte som ønsker bistand fra kom-
munen skal enheten sørge for at det tas kontakt 
med Oslo kommune ved sosialtjenesten i den 
aktuelle bydelen så snart som mulig etter inn-
settelse. 

9.4 -Ved behov for utveksling av informasjon som 
er taushetsbelagt har fengselet ansvaret for å  
innhente samtykke. 

9.5 -Sosialtjenesten skal koordinere bydelens  
arbeid i forhold til den enkelte innsatte. Innsatte 
skal ha en saksbehandler i den enkelte sak.  
Aktuell saksbehandler vil være bydelenes  
kontaktperson til innsattes kontaktbetjent. 

9.6 - Dersom innsatte har en individuell plan, skal 
bosettingsarbeidet integreres i denne. Frem til 
løslatelsestidspunktet har enhetene i kriminalom-
sorgen ansvaret for å tilrettelegge for arbeidet 
med individuell plan. Ved løslatelsestidspunktet  
overtar bydelene ansvaret, med mindre annet 
blir avtalt i møte mellom innsatt, enhetene i 
Kriminalomsorgen og bydelene.

10 Første samarbeidsmøte
10.1 - Kontaktbetjent har ansvaret for å innkalle 
til første møte med sosialtjenesten i den bydelen 
innsatte tilhører, dersom innsatte ønsker det, jf. pkt 9.1. 

10.2 - Den innsatte, dennes kontaktbetjent og
saksbehandler i kommunen skal delta i møtet. 

10.3 - På møtet skal blant annet følgende forhold 
avklares:
• Oppgave- og ansvarsfordeling mellom fengsel, 

kommune og øvrige instanser. 
• Den innsattes boligsituasjon og fremtidige behov. 
• Aktuell løslatelsesdato. 
• Behov og muligheter for bistand til å mestre 

bosituasjonen, blant annet i forhold til behandling, 
sysselsetting, skole, økonomi, familie og fritid. 
Dette må ses i sammenheng med eventuelle 
fremtidsplaner som er utarbeidet i fengselet.

• Hvilke instanser som må delta i det videre sam-
arbeidet, eventuelt i ansvarsgruppe. 

• Videre saksgang - informasjon til den innsatte. 
• Om den innsatte har behov for individuell 

plan.

11 Andre samarbeidsmøte
11.1 - Andre samarbeidsmøte bør avholdes så 
kort tid etter det første møtet da dette er mest 
hensiktsmessig for det videre arbeid. I tillegg til 
den innsatte og dennes kontaktbetjent samt 
saksbehandler fra kommunen deltar relevante 
instanser som ble utpekt på første samar-
beidsmøte. Saksbehandler i bydel har ansvar for 
å innkalle disse.

11.2 - Følgende forhold bør behandles: 
Konkretisering av den innsattes bistandsbehov.
•	 Ved behov etableres det ansvarsgruppe med 

koordinering fra fengslet. Både enhetene i 
Kriminalomsorgen region øst og bydel forplikter 
seg til å delta i ansvarsgruppen. 

•	 Igangsette arbeid med/videreføre individuell 
plan for innsatte som har behov for dette. 
Denne skal sees i sammenheng med eventuell 
fremtidsplan som er utarbeidet av fengselet.

12 Videre oppfølging
12.1 - Saksbehandler i bydel har ansvaret for å 
koordinere hjelpetilbudet utenfor fengslet, og 
være en koordinator ved eventuell utarbeidelse 
av individuell plan. Kontaktbetjenten koordinerer 

planen med fengselets egne planer og med 
den innsatte. 

12.2 - Saksbehandler i bydel vil være fengselets 
samarbeidspartner og den innsattes kontakt-
person i det kommunale tjeneste- og hjelpe-
apparatet. 

12.3 - Kontaktbetjenten vil være kommunens 
samarbeidspartner i koordinering av fengslets 
arbeid med den innsatte. I kontaktbetjentens 
fravær kan sosialkonsulenten i fengslet overta 
denne rollen. 

12.4 - Når innsatte løslates med møteplikt overtar 
saksbehandler i Friomsorgen kontaktbetjentens 
rolle i samarbeidet med bydelene

13 - Samarbeidsutvalg
Det etableres et samarbeidsutvalg mellom 
Oslo kommune og Kriminalomsorgen region 
øst. Samarbeidsutvalget skal møtes 1-2 ganger 
per år og skal følge opp samarbeidsavtalen. 
Samarbeidsutvalget har ansvar for å utnevne 
representanter samt å utarbeide mandat til 
arbeidsutvalget.

Fra Kriminalomsorgen region øst møter:  
(representant fra regionen samt fengselsledere) 
Fra Oslo kommune møter: (bør forankres høyt) 
Andre relevante aktører kan inviteres etter be-
hov.

14 - Arbeidsutvalg
Består av representanter fra Oslo kommune samt 
representanter for enhetene i Kriminalomsorgen 
region øst. Arbeidsutvalget treffes 2 - 4 ganger i 
året. Arbeidsutvalget rolle er å følge mandat gitt 
av samarbeidsutvalget.

15 - Evaluering av samarbeidsavtalen
Samarbeidsavtalen evalueres senest 18 måne-
der etter inngåelse av avtalen. Avtalens innhold 
revurderes senest 6 måneder etter evalueringen 
er avsluttet. Samarbeidsutvalget har ansvar for 
å innkalle relevante aktører til et møte om even-
tuelle endringer i samarbeidsavtalen.

1 Med løslatelse menes situasjonen når en person 
slipper ut av fengsel. 2 Enhetene i Kriminalomsorgen 
region øst inkluderer Oslo fengsel, Bredtveit fengsel - 
forvarings- og sikringsanstalt, Arupsgate og Sandaker 
overgangsboliger.

16 Iverksetting og revidering av avtalen
Denne avtalen trer i kraft fra 01.01.2007 I avtaleperioden kan avtalens innhold tas opp til ny               
vurdering etter en måneds varsel fra en av partene.

Denne avtalen er utferdiget i 2 - to - eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 

Oslo, den ....................................................        Oslo, den ....................................................

for Oslo kommune     for Kriminalomsorgen region øst 
Morten Mjelve      Ellinor Houm
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Vedlegg 6: Samtykke til oppheving av tauhetsplikt 
Tilsatte i offentlig forvaltning er underlagt taushetsplikt etter Forvaltningsloven av 10. feb. 1967 § 13, 
1. ledd. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for andre i den utstrekning 
de som har krav på taushet samtykker iht. Fvl. § 13a nr.1, 2.alternativ.

Navn: .................................................................................................................   
 
Personnummer: .................................................................................................  

Tlf.: ......................................................................................................................   

Adresse: .............................................................................................................

Ovennevnte gir ...........................
tillatelse til å utveksle opplysninger med følgende personer/etater:

Etat: ....................................................................................................................   
  
Adresse: .............................................................................................................  

Tlf: .......................................................................................................................    

Kontaktperson/saksbehandler: .......................................................................

Etat: ....................................................................................................................   
  
Adresse: .............................................................................................................  

Tlf: .......................................................................................................................    

Kontaktperson/saksbehandler: .......................................................................

Etat: ....................................................................................................................   
  
Adresse: .............................................................................................................  

Tlf: .......................................................................................................................    

Kontaktperson/saksbehandler: .......................................................................
  

Jeg samtykker i at min saksbehandler ................................... kan utveksle opplysninger om meg med 
de nevnte etater/personer med tanke på å koordinere hjelpearbeidet, samt utføre straffegjennom- 
føringen. Jeg er orientert om hva samtykket omfatter og om dets virkninger. Hvis jeg ønsker, kan jeg 
trekke samtykket tilbake ved å informere ............................ friomsorgskontor om dette.

Sted og dato: ...........................................                  Underskrift:........................................................... . 
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