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1. INNLEDNING

1.1 Generelt

Hensikten med denne rapporten er å gi oppdragsansvarlig, systemeier og andre interessenter

en oppsummering av prosjektet og vise til hvor man kan gjenfinne prosjektets dokumenter og

resultater.

Dokumentet beskriver hvordan prosjektets mål og resultatkrav er oppnådd , hvordan prosjektet

er organisert og gjennomført , utfordringer og erfaringer underveis , samt forslag til

forbedringer.

Sluttrapporten er laget med grunnlag i arbeidet som er blitt gjennomført i prosjektperioden.

Dokumentet gir videre en beskrivelse av det arbeidet som er gjennomført, samt hvilke

vurderinger som er blitt foretatt underveis i prosessen.

1.2 Prosjektets historikk

I den nasjonale strategien "På vei til egen bolig ' er et av resultatmålene at "Ingen skal måtte

tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold"(St.meld . nr 23 (2003-

2004)). Kriminalomsorgens boligprosjekt har arbeidet mot denne strategien og dette

resultatmålet.

Kriminalomsorgen region Øst sendte en søknad til Husbanken om å få midler den 31.08.05 for

å opprette ett boligprosjekt på TOG-avdelingen . TOG står for "Tiltak overfor gjengangere".

TOG-avdelingen på Oslo fengsel er en avdeling som huser 15 innsatte, og er et samarbeid

mellom Oslo fengsel og Oslo friomsorgskontor . Formålet med søknaden var å sette tiltaket i

stand til å kunne utvikle og iverksette tiltak for å kartlegge den enkeltes boferdigheter. samt

målrettet arbeid for å utvikle boferdigheter hos den enkelte. Dette prosjektet kunne vise til så

gode resultater, at Kriminalomsorgen region Øst og Oslo fengsel ønsket å gi et lignende tilbud

til resten av Oslo fengsels avdelinger . Det ble derfor søkt om kompetansemidler hos

Husbanken i 2006, for å kunne opprette et boligprosjekt sona hadde som målsetting å utvikle

tiltak , kunnskap og skaffe samarbeidspartnere for det boligsosiale arbeidet i fengsel. Dette

arbeidet synliggjorde at en del problemer som kom frem i arbeidet med domssonere , kunne ha
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vært unngått hvis man begynte å arbeide boligsosialt på et tidligere tidspunkt i soningen.

Prosjekt perioden ble utvidet med ett år, til 0 1. 10.2009, for å få mulighet til å "prøve ut"

anbefalingen fra forrige prosjektperiode.

i

Denne prosjektperioden har hatt to hovedmål. Første hovedmålsetting har vært å bedre

kvaliteten og utarbeide arbeidsmetoder og rutiner for å ivareta varetektfengsledes eksisterende

hoforhold.

1.2.1 Boligsosialt arbeid rettet mot varetekt

Prosjektet som retter seg mot varetektsinnsatte hadde oppstart01.10.09 og har pågått i 14

måneder. Bakgrunnen for dette prosjektet, støttes av undersøkelser gjort av NIBR, som

konkluderer med at mange innsatte mistet boligen sin under varetektsoppholdet i Oslo

fengsel, samt resultat fra tidligere prosjektperiode i boligprosjektet i Oslo fengsel. Oslo

fengsel huser pr i dag (14.12.09) 245 personer i varetekt. Dette er en økning på ca 30

innsatte siden søknaden om kompetansehevingsmidler ble sendt til Husbanken i april 09,

og er en utvikling man kan anta bare vil fortsette. Prosjekterleder og prosjektets
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arbeidsgruppe fant det hensiktsmessig å rette prosjektet mot mottaksavdelingene (9 og 10

avdeling) i Oslo fengsel. Argumentasjonen for denne avgrensningen var at flest

innsettelser finner sted på disse avdelingene, og det er hensiktsmessig at tiltak i forhold til

bolig settes i gang umiddelbart etter innsettelse.

Tradisjonelt har mottaksavdelingen hatt en målsetting om å ivareta innsattes sikkerhet og

arbeider mye med akutte individuelle utfordringer som for eksempel helseproblemer

(psykiske og fysiske) og saksrelaterte problemstillinger. Kartlegging av innsattes

boforhold er noe som mottaksavdelingen tradisjonelt ikke har hatt systematiske rutiner

for. Denne prosessen antok vi ville bli tidkrevende, noe den også har vist seg å bli. Det

ønskede resultatet for denne perioden, har vært å sette fokus på varetektsinnsattes

bosituasjon tidlig i soningsoppholdet ved Oslo fengsel.

1.2.2 Bosetting av domssonere med tilhørighet til Østfold kommunene

Det andre målet har vært å bedre samarbeidet med Oslo fengsel og kommuner i Østfold, i

tråd med samarbeidsavtalen mellom Kriminalomsorgen Region øst og Østfold.

Bakgrunnen for denne målsettingen var at, paralellt med dette boligprosjektet i Oslo

fengsel, ble det utviklet og signert flere samarbeidsavtaler i Østfold. Det er til en hver tid

innsatte med tilhørighet til ulike kommuner i Østfold som soner dom i Oslo fengsel. Det
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har derfor vært viktig å etablere samarbeid og rutiner med hjelpeapparatet rundt om i

Østfold, samt implementere denne avtalen i det daglige arbeidet i fengselet, for å sikre en

bedre løslatelse for de innsatte dette gjelder.

2. MÅLOPPNÅELSE

I dette kapitlet er prosjektets mål, definert i prosjektbeskrivelse av 01.08.06 (vedlegg 1) og

prosjektbeskrivelse 2 (vedlegg 2) listet med en kort vurdering av måloppnåelsen. Det vises

også til statusvurderinger gjort underveis.

2.1 Prosjektmål

Hovedmål 1 Måloppnåelse

ALLE VARETEKFENGSLEDE OG DOMFELTE SOM ER I

PROSJEKTET SKAL FÅ BISTAND TIL Å BEHOLDE BOLIGEN

UNDER FENGSELSOPPHOLDET, ELLER AVSLUTTE

BOFORHOLDET PÅ EN TILFREDSTILLENDE MÅTE

Har ikke nådd

resultatmål gjennom

perioden

Delmål Måloppnåelse

Delmål 1: alle innsatte på mottaksavdelingen skal kartlegges i forhold til

innsattes bosituasjon før innsettelse i Oslo fengsel .

Gjennomført

Delmål 2: varetektfengslede som har tilhørighet til Oslo eller Østfold, Gjennomført

skal få hjelp til å søke økonomisk støtte til husleie under

varetektsperioden.

Delmål 3: Varetektsinnsattes som ikke lenger for økonomisk hjelp til bo Gjennomført

utgifter, skal få bistand til å avslutte boforholdet på en tilfredsstillende

måte

Delmål 4: Bistå domfelte som soner dom på 74 dager eller mindre til å Gjennomført

beholde boligen under soningsoppholdet

Delmål 5: Samarbeid med Oslo kommune og Østfold kommunene for å Gjennomført

imøtekomme målgruppen i samsvar med samarbeidsavtalen mellom
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Kriminalomsorgen og kommunene

Hovedmål og delmål vil evalueres i ytterligere i kapitel 5.

Delmål 1

Boligprosjektleder har i samarbeid med ansatte på mottaksavdelingen , forbedret det allerede

eksisterende verktøyet (innkomstsamtale 2) som finnes på avdelingen i forhold til kartlegging

av øyeblikkelig hjelpebehov. Innkomstsamtale 2 har fått et bedre boliginnhold, og denne

forandringen har blitt gjort i samråd med avdelingsleder og betjenter som arbeider på

avdelingen . Alle som kommer inn i mottaksavdelingen skal bli kartlagt i forhold til bo

situasjon de hadde før fengsling. Tema som betaling av husleie under fengslingsoppholdet og

kontakte hjelpeapparatet ute er vesentlig informasjon som det blir redegjort for. Dette er en

kartlegging som blir tatt 72 timer etter innsettelse . Alle betjenter har fått opplæring i

kartlegging . Det har blitt holdt et 2 dagers boligseminar for alle betjentene ved 9 og 10

avdeling 9 og 10. september 2009, hvor kartleggingen og andre viktige aspekter ved det

boligsosiale arbeidet hadde hovedfokus.

Delmål 2

Varetektsfengslede som har tilhørighet til Oslo eller Østfold , skal få hjelp til å søke

økonomisk støtte til husleie under varetektsoppholdet.

Betaling av husleie er også tema som blir tatt opp i innkomstsamtale 2. Her vil også innsatte

få muligheten til å få hjelp, eller mulighet til selv å kontakte hjelpeapparatet ute.

Delmål 3

Samarbeidsavtalen og dens innhold har blitt gjort kjent i mottaksavdelingen . Kontakten med

sosialkontoret skal bli opprettet tidlig i varetektsoppholdet og vedlikeholdet av denne

kontakten er viktig . Det er en utfordring å gjennomføre denne målsettingen i mottaksavdeling.

Bakgrunnen for dette er at innsatte sitter sjelden, eller aldri over 6 måneder på disse to

avdelingene . Her har det vist seg å være viktig å dokumentere hva som skal gjøres og hva som

har blitt gjort. Overføring av informasjon til neste avdeling er helt nødvendig for at denne

målsettingen skal kunne nås. Pr i dag har vi et stykke igjen før vi kan si at vi har nådd dette

100%.
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Delmål 4

Innkomstsamtale 2 skal fange opp denne problematikken, og igjen er det kontakten med

hjelpeapparatet ute som er nøkkelen for å nå dette målet. Samarbeidsavtalen er kjent blant

betj entene.

Delmål 5

Prosjektleder sitter i arbeidsgruppen til boligprosjektene i Halden, Fredrikstad og Moss, samt

boligprosjektet i Indre Østfold fengsel. Her har det vært faste møter, og en arena som har

bidratt til at prosjektleder har til en hver tid hvert oppdatert på hvilke tiltak som finnes, samt å

vedlikeholde samarbeidet mellom Oslo fengsel og boligprosjektene i Østfold. Dette kommer

jeg tilbake til under hovedmål 2, samt kapittel 5 hvor jeg viser til hvilke instanser vi har

samarbeidet med.

9



Heidi Røed

Hovedmål 2

PROSJEKTET SKAL UTVIKLE SAMARBEIDSRUTINER MED DE

26.01.2010

Måloppnåelse

Har nådd resultatmål

ØSTFOLDKOMMUNENE SOM HAR SAMARBEIDSAVTALE MED gjennom perioden

KRIMINALOMSORGEN REGION ØST

Delmål

Delmål 1: Implementere samarbeidsavtalen med Østfold kommunene og

Kriminalomsorgen region Øst

Måloppnåelse

Gjennomført

Delmål 2: Prosjektet har et måltall på 10 innsatte som skal løslates til Gjennomført

Østfold kommunene i prosjektperioden 01.10.08 - 01.10.09

Delmål 3: Økt samarbeid med Østfold kommune for å imøtekomme Gjennomført

denne målgruppen i samsvar med samarbeidsavtalen

Hovedmål og delmål vil evalueres ytterligere i kapittel 5

Delmål 1

Prosjektleder har informert ansatte ved Oslo fengsel om avtalen og innholdet i avtalen ved

flere anledninger. Dette har funnet sted i fora arrangert av boligprosjektet og i de daglige møte

foraene som er i arbeidsdagen. Avtalen, navn og telefonnummer til kontaktpersoner i den

aktuelle kommunen, har også i denne forbindelse blitt delt ut til samtlige avdelinger på Oslo

fengsel.

Delmål 2

Pr i dag har prosjektet vært inne i 8 saker hvor innsatte har hatt tilhørighet i Østfold. Tre av

disse ønsket å avslutte boforholdet under varetektsperioden, 2 saker som omhandlet

ivaretakelse av bolig under varetektsopphold, 3 saker som omhandlet bosetting etter endt

soning. Sosialkonsulentene på avdeling A samarbeider mye med flere sosialkontor fra Østfold

til en hver tid i forhold til forberedelse til løslatelse av innsatte som har tilhørighet i Østfold.

Ettersom det er ønskelig at sosialkonsulent og kontaktbetjent gjør denne jobben etter at

boligprosjektet avsluttes, ble det bestemt at de skulle fortsette å gjøre den jobben, og at

boligprosjektet til en hver tid har vært tilgjengelig med veiledning og råd gjennom denne

perioden.
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Delmål 3

Prosjektleder sitter i arbeidsgruppen til boligprosjektene i Halden, Fredrikstad og Moss, samt

boligprosjektet i indre Østfold fengsel. Her har det vært faste møter, og en arena som har

bidratt til at prosjektleder til en hver tid har hvert oppdatert på hvilke tiltak som finnes, samt å

vedlikeholde samarbeidet mellom Oslo fengsel og boligprosjektene i Østfold.

2.2 Resultatmål

For å nå målsettingen i 2.1 skulle delprosjektet oppnå følgende resultatmål (beskrevet i kapitel

5) i prosjektplanen.

Resultatmål for hovedmål l og 2 Måloppnåelse

1. Alle innsatte som kommer inn varetekt ved

mottaksavdelingene (9 og 10 avdeling) skal bli kartlagt i

forhold til deres bosituasjon før innsettelse.

2. Boligprosjektet skal opparbeide et godt samarbeid med de

kommunene i Østfold som har en samarbeidsavtale, slik. at vi

imøtekommer de innsatte som skal løslates til kommuner i

Østfold. Det skal løslates 10 innsatte til Østfold i

prosjektperioden

Målet ble nådd, men det

må fortsatt arbeides med

å gjennomføre tiltak som

er hensiktsmessig i

forhold til den

informasjonen vi får

gjennom kartleggingen

Målet ble nådd

Den største utfordringen i prosjektet har vært det store antallet utenlandske innsatte, som det

har vært vanskelig eller umulig å kommunisere med. Mange av disse kan man anta at ikke

hatt noen tilhørighet til Norge. En annen utfordring har vært at innsatte selv ikke er interessert
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i å gjøre noe med sin nåværende bolig. De er mer opptatt av at saken deres skal komme opp i

retten, da de mener de ikke vil bli videre fengslet.

3. ORGANISERING OG BEMANNING AV PROSJEKTET

3.1 Bemanning, roller og ansvar

3.1.1 Boligsosialt arbeid rettet mot varetekt

Deltagerne i den delen av prosjektet som arbeider med boligsosialt arbeid rettet mot varetekt,

har bestått av boligprosjektleder Heidi Røed, som har vært ansvarlig for prosjektet,

kontaktbetjenter som er ansatt på mottaksavdelingene 9. 10 og 7 Oslo fengsel avdeling B,

avdelingsleder i avd. 9/10 og sosialkonsulent i Oslo Astri Urdal og inspektør og fagansvarlig

for boligprosjektet Kristina Vee Lægreid.

3.1.2 Bosetting av domssonere med tilhørighet til Østfold kommunene

I arbeidet med bosetting av domssonere med tilhørighet til Østfold, har deltagerne i prosjektet

vært samtlige kontaktbetjenter ved Oslo fengsel, minus avdeling C-3 og avdeling C-2 ved
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Oslo fengsel avdeling A. Dette begrunnes med at disse to avdelingene arbeider tett med

Prosjektleder Hege Kongerud i TOG-prosjektet.

3.1.3 Prosjektgruppe og Styringsgruppe

Det ble opprettet en egen prosjektgruppe og en styringsgruppe for det nye boligprosjektet.

Prosjektgruppen har blitt forandret noen ganger på grunn av utskiftninger av ansatte. Pr i dag

er består prosjektgruppen av: Faginspektør Kristina Vee Lægreid, Seniorrådgiver i regionen

Kristin Tandberg, prosjektleder i Boligprosjekt 1, Hege Kongerud, Prosjektleder og

boligkonsulent Heidi Røed. Styringsgruppen består av direktør ved Oslo fengsel, Ass

regiondirektør, Friomsorgsleder Oslo friomsorgskontor, Fengselsledere Bredtveit fengsel og

Seniorrådgiver regionen.

3.2 Samhandling med andre prosjekter og med linjen

Prosjektet har samarbeidet nært med prosjektet "Bosetting av prøveløslatte " på TOG-

avdelingen, prosjektleder Hege Kongerud og boligprosjektet i Indre Østfold fengsel, avd

Trøgstad, prosjektleder Heidi Gundelsby . I tillegg har prosjektet samarbeidet tett med

Storbyavdeling og "Selvbygger prosjektet" i Oslo kommune, som har vært et

samarbeidsprosjekt mellom Kriminalomsorgen og Oslo kommune . Prosjektets rolle har

hovedsakelig vært å sitte i arbeidsgruppen , utvikle rutiner for rekruttering av innsatte inn i

selvbyggeren . Prosjektleder har også hatt løpende dialog med boligprosjektene i bydel gamle

Oslo og bydel St. hans haugen . Dette for å bedre samarbeidet mellom kommune og

Kriminalomsorg . Prosjektene har samarbeidet om kartlegging av ulike botilbud og

booppfølgings tilbud. I tillegg har prosjektene samarbeidet om opplæring av betjenter på alle

avdelinger i Oslo fengsel avdeling A og B.

31.12.07 ble det skrevet en samarbeidsavtale mellom HEV (Helse- og velferdsetaten) og

Kriminalomsorgen region Øst som skal sikre prøveløslatte bolig den dagen de løslates.

Boligprosjektet i Oslo fengsel har hatt en sentral rolle i arbeidet med implementeringen av

avtalen i Oslo fengsel gjennom hele prosjektperioden.

Prosjektet sitter i dag med mye kompetanse rundt boligsosialt arbeid, og de ansatte ved Oslo

fengsel har ervervet seg mer kunnskap enn det de hadde før boligprosjektet ble opprettet. De
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metodene vi har brukt til formålet har vist seg svært gunstig i forhold til å fremskaffe bolig og

beholde den over noe tid. Samarbeidet friomsorgen/Oslo fengsel er gunstig for

kompetanseformidling og for å få til en bra bosituasjon. Den økonomisk støtte fra Husbanken

har bidratt til å få økt kompetanse i det boligsosialearbeidet som blir gjort i

kriminalomsorgen. Denne kompetansehevingen er en direkte konsekvens av at

Kriminalomsorgen har hatt mulighet til å arbeidet isolert med boligspørsmål, satt opp mot de

utfordringene innsatte har rundt denne problemstillingen. Denne kompetansen har blitt

videreformidlet til andre ansatte i Oslo fengsel, noe som var en utilsiktet positiv virkning.

4 GJENNOMFØRING

4.1 Plan og gjennomføring

Det ble satt opp et budsjett i prosjektbeskrivelsen som ble godkjent av styringsgruppa.

4.2 Kostnader og budsjett

Budsjett vil bli fremlagt av kriminalomsorgen region Øst i samarbeid med Oslo fengsel i eget

skriv da de har hatt overordnet ansvar for økonomistyring. Regnskapet er nå sendt Husbanken

region Øst (vedlegg ).

t
Det har vært brukt ca. 564 325 kroner til lønn og ca. 108 810 kroner til drift. Til drift har det

vært brukt midler på utgifter til mat i forbindelse med møter i ulike nettverksgrupper og

arbeidsgrupper. Det har blitt brukt midler på studietur til Stockholm for ansatte. Det har også

blitt brukt penger på kursing av alle ansatte i mottaksavdelingen for å bli bedre på boligsosialt

arbeid. Dette var et kurs som gikk over to dager. Her ble det brukt midler på leie av lokale,

mat og en felles middag siste kvelden. Målet med kurset var å gi de ansatte på

mottaksavdelingen en innføring i boligsosialt arbeid, samt enes om endringen av

innkomstsamtale 2, som legger grunnlaget for videre arbeid mot målsettingen vi har satt oss.

I oktober 2009 ble det holdt et to dagers seminar for alle enhetene i kriminalomsorgen region

Øst. Dette ble gjennomført på Quality Spa Hotel i Strømstad. Dette var et "spleiselag" mellom

alle boligprosjektene i Kriminalomsorgen region Øst. Målet med seminaret var å sikre
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videreføringen av det boligsosiale arbeidet når prosjektene ble avsluttet på de ulike anstaltene.

Tilbakemeldingen fra deltagerne var positive, og det er ønskelig med ett lignende seminar til

Dette for å få enå utdanning i prosessledelsePros}ektleder har o så brukt midlerhøsten .p. g

bedre forståelse av å se prosjekt som en prosess, og for å stå sterkere i denne prosessen.

l Framdrift i gjennomføringen

r

I det etterfølgende er prosjektets milepæler listet opp med planlagte datoer og de datoer

milepælen virkelig ble nådd:

5 OPPSUMMERING AV ERFARINGER

5.1 Bedre og tettere samarbeid med innsattes sosialkontor gjennom hele

fengselsoppholdet

Fengselets og innsattes viktigste samarbeidspartner er innsattes sosialkontor. Det er ofte

saksbehandleren i bydelen som kjenner innsatte best. Det er også bydelen som skal finansiere

de tiltakene vi mener er mest hensiktsmessige. Da er det viktig at saksbehandleren har vært
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med på planleggingen. I forhold til det å ivareta innsattes allerede eksisterende bo forhold

gjennom varetektsperioden, er det absolutt nødvendig at bydelen blir informert umiddelbart

etter en innsettelse. Dette er noe innsatte selv må ta stilling til. Ansatte i kriminalomsorgen er

bundet av taushetsplikt, og kan derfor ikke kontakte hjelpeapparatet ute, uten innsattes

tillatelse. Dette har vært en utfordring i prosjektet, ettersom en del innsatte ikke ønsker å

involvere sosialkontoret ute umiddelbart etter innsettelse. På tross av dette ser vi, at der

bydelen kommer tidlig inn i et samarbeid, lykkes vi også i å ivareta boforholdet.

5.2 Ansatte i Oslo fengsel skal ha inngående kunnskap om

samarbeidsavtalen mellom kommunene i Østfold og Kriminalomsorgen

region Øst

Ansatte i Oslo fengsel har pr i dag kunnskap om samarbeidsavtalen mellom

Kriminalomsorgen region øst og kommuner i Østfold. Det er derimot et stykke igjen før man

kan si at samarbeidsavtalen er implementert i det fengselsfaglige arbeidet som blir gjort. Alle

avdelinger på Oslo fengsel. inkludert Stifinneren (avd C) har fått informasjon om avtalen,

gjennomgang av avtalen og kontaktpersoner med telefonnummer i de ulike kommunene.

5.3 Boligseminar for mottaksavdelingen - tema: boligkartlegging

9. og 10. september 2009 ble det gjennomført seminar for samtlige ansatte i

mottaksavdelingen ved Oslo fengsel avdeling B. Dette kurset hadde først og fremst som mål

at avdelingen, sosialkonsulent og prosjektleder, sammen skulle utarbeidet et verktøy som var

hensiktsmessig i forhold til en boligkartlegging allerede ved mottaksavdeling. Dette

kartleggingsverktøyet er i dag en del av en allerede innarbeidet rutine, innkomstsamtale 2.

Kurset hadde også som hensikt å gi betjentene en innføring i boligsosialt arbeid. De ulike

tiltakene som finnes ute, og en oversikt over mulige samarbeidspartnere i arbeid med innsatte

i varetekt.

5.4 Samarbeidsrutiner for direkte overgang fra fengsel til egnet bolig i

samarbeid med kommuner i Østfold (spesielt Moss, Halden og Fredrikstad)

Samarbeidsrutinene mellom Kriminalomsorgen region Øst og kommunene i Østfold er

beskrevet nøye i samarbeidsavtalen. Kommunene ønsker å bli kontaktet umiddelbart etter at

vedkommende har blitt fengslet. Dette er som nevnt tidligere, ikke alltid fengselet klarer å
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imøtekomme, ettersom innsatte selv må ønske denne kontakten. Når innsatte ønsker kontakt,

inviterer vi innsattes saksbehandler på ansvarsgruppeØe. Det er viktig at saksbehandleren til

innsatte blir informert tidlig i forhold til tenkte tiltak. Dette fordi saksbehandleren ofte sitter

inne med mye kunnskap om tiltak som allerede har blitt prøvd tidligere med ulike resultater.

Dette er gjeldene for alle, ikke bare innsatte fra kommuner i Østfold. Det er viktig å hele tiden

informere kommunen om løslatelsestidspunktet. Det er svært uheldig når innsatte blir løslatt

tidligere enn planlagt. Det kan få store konsekvenser.

5.5 Implementering av boligkartleggingen som en fast rutine på

mottaksavdelingen.

Ved prosjektets avslutning er boligkartleggingen implementert i rutinene ved

mottaksavdelingen. Dette kan forklares ved at det er innbakt i allerede eksisterende rutiner.

Utfordringen i denne målsettingen er oppfølgingen og nødvendige tiltak som skal iverksettes i

tråd med informasjonen som kommer ut av kartleggingen. Prosjektleder kan ikke si at dette er

implementert i det daglige arbeidet pr dags dato. Det blir viktig å følge opp dette arbeidet

etter prosjektperiodens avslutning (kartleggingsverktøyet ligger som vedlegg).

5.6 Veiledningsheftet for boligsosialt arbeid med varetektfengslede

På grunn av tidligere avsluttet prosjektperiode enn antatt, har ikke dette veiledningsheftet blitt

gjennomført

5.7 Veien videre

Resultatet av boligprosjektet i Oslo fengsel er at man har utarbeidet en metodikk for

samarbeid, boligkartlegging, boligfremskaffelse og ivaretakelse av eksisterende bolig. Dette

prosjektet kan ikke vise til resultater som vil bli lagt merke til. Men prosjektet har satt

varetektsproblematikken og det boligsosiale arbeid i en sammenheng. Og det kan videre være

med å forklare hvorfor det er så mange som mister boligen sin under varetekst oppholdet eller

hvorfor så mange kommer i økonomisk gjeld under fengslingen.

Det som er viktig å fremheve, er at vi jobber med mennesker. Prosjektbeskrivelsen til dette

prosjektet innledes med noen sitater fra innsatte i varetekt. Undrende spurte jeg en innsatt

hvorfor ikke flere ønsket hjelp til å beholde boligen sin under varetekt, når man vet hvor
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vanskelig det er å få ny bolig til løslatelse. Han formidlet en forklaring om at vi ikke lever i

den samme verden. Varetekt er preget av paranoia, troen på løslatelse, tanker rundt saken og

den forekommende rettsaken. Man ønsker ikke noe innblanding fra andre så tidlig. Et annet

viktig argument er, at hvis man jobber med forhold ute, blir livet innenfor murene mer

uutholdelig. Dette er en viktig forståelse å ta med seg videre i arbeidet med varetekt.

På tross av disse tilbakemeldingene, er det helt nødvendig å følge opp arbeidet og

kartleggingen. Kanskje er ikke innsatte klar for å legge mye ressurser i å ivareta forhold uten

for murene etter 72 timers fangenskap, men da er det viktig å følge opp saken på et senere

tidspunkt.

Når prosjektet nå avsluttes er det flere ting som er viktig i forhold til å vedlikeholde og

videreutvikle det boligsosiale arbeidet dette prosjektet har lagt grunnlaget for. Som

prosjketleder vil jeg fremheve: Fortsatt fokus på starte en prosess så tidlig som mulig i

mottaksavdelingen, god skriftlig dokumentasjon som følger innsatte ved overflytting til ny

avdeling og sist, men ikke minst, jevnlig kontakt med samarbeidspartnere i kommunene.
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Vedlegg 1.

Denne rutinen skal gjennomføres innen 72 timer etter innsettelse. For nærmere beskrivelse av
innholdet i denne rutinen - se egen rutinebeskrivelse.

26.01.2010

Innkomstsamtale 2

Innsatte har fått og forstått informasjon om følgende tema:

Fengselets og de fengselstilsattes rolle i forbindelse med fengslingsoppholdet , denne vil
være noe forskjellig i forhold til om innsatte er doms- eller varetektsfengslet.

4. FENGSELETS OG AVDELINGENS TILBUD
• Aktivisering, telefonering, postsendinger., besøk, effekthåndtering, handling,

programvirksomhet

5. DET DAGLIGE LIV I FENGSELET
• Daglige og ukentlige rutiner
• Hvordan innsatte skal gå frem for å få del i fengselets og avdelingens tilbud
• Plikten til å bidra til god anstalthygiene
• Sanksjonsmuligheter ved brudd på regelverk
• Materielle forhold - behov for individuelle tilpasninger (helse, religion ...)

6. FENGSELETS SAMARBEIDSPARTNERE
• Helse , skole, prest , bibliotek, Aetat

7. KONTAKTBETJENTORDNINGEN
• Forskjellen på kontaktbetjentordningen i mottaksavdeling og basisavdeling, vis til

skriftlig informasjon om dette

8. RETTIGHETER
• Rett til offentlige tjenester (jf. samarbeidspartnere)
• Utenlandske statsborgere: rett til å kontakte ambassade eller konsulær representasjon
• Helse: Rett til bruk av egen lege eller tannlege (se rutinebeskrivelsen). Følg opp med

spørsmål om innsattes behov for helsetjenester. om det er noe han ønsker at vi vet om
hans helse og om han får/har fått oppfølging fra helsepersonell ved behov.

Alle innsatte skal spørres om sosiale behov, boligsituasjon behov for skole og kontaktbetjent.
Kryss av for Ja/nei i . feltene nedenfor og spesifiser kort i fritekstfeltet hvilke behov dette dreier
seg om . Se rutinebeskrivelsen for nærmere beskrivelse av denne oppgaven.

• Skole:
o Ønsker innsatte samtale med skolerådgiver?

Ja Nei
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Alle innsatte under 25 år anbefales samtale med skolerådgiver . Dersom innsatte ønsker er
en slik samtale skal man fylle ut meldeskjema til GVO.

• Sosiale behov:
o Behov for samtale med sos.kons./ sos.kontor/trekantsamtale ...

• Bolig:
o Har innsatte behov for hjelp i forbindelse med bolig?

• Kontaktbetjent:
o Har innsatte behov som gjør at KB må engasjeres? (Spesifiser)

Ja

Ja

Nei

Nei

• Annet:
o Dersom innsatte gir andre opplysninger som er av betydning for

fengselsoppholdet kan dette noteres nedenfor eller på "oppfølgingsskjemaet".

Dato: Innsatt: Tilsatt:
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Vedlegg 2
Kriminalomsorgen
Oslo fengsel

9. SAMTYKKE TIL OPPHEVING AV TAUSHETSPLIKT

Tilsatte i offentligforvaltning er underlagt taushetsplikt etter Forvaltningsloven av IO . 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, jf fvl. § 13a nr. 1, 2. alternativ.

Innsatte i Oslo fengsel;

Navn:

Personnummer:

... gir ........................................................ tillatelse til å utveksle opplysninger

med. følgende etater/ personer:

Etat:
Tlf.:
Navn: ......................................................................

r
Etat:
Tlf.:
Navn:

Etat:
Tlf.:

Navn:

Etat:
Tlf.:
Navn:

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Jeg samtykker i at min kontaktbetjent/saksbehandler i Oslo fengsel kan utveksle opplysninger
om meg med de nevnte etater/ personer for å koordinere hjelpearbeidet og utføre straffe-
gjennomføringen. Jeg er orientert om hva samtykket omfatter og rekkevidden av dette. Jeg
kan når som helst trekke dette samtykket tilbake ved å kontakte Oslo fengsel.

Sted og dato : .................................... Sign.:..........................................
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