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ORGANISERING  
 
Innledning 
Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden har vært et prosjekt i regi av 
Halden kommune i perioden 01.04.08 til 28.02.11 Bakgrunnen for at Halden 
kommune ønsket et slikt prosjektet var motivert ut fra flere forhold. Gjennom bl.a. 
St.meld. nr. 6 (2002 – 2003) Tiltaksplan mot fattigdom, Stortingsmelding nr. 23 
(2003 – 2004) Om boligpolitikken, og Regjeringens satsing for å forebygge og 
bekjempe bostedsløshet gjennom strategien På vei til egen bolig ( 2005 – 2007 ). 
På den andre siden ble sammenhengen mellom kriminalpolitikk og velferdspolitikk 
fremhevet i Soria Moria – erklæringen. I St. meld. nr 37 (2007 – 2008) Straff som 
virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn, er rehabilitering under og etter 
soning et viktig element. I denne stortingsmeldingen blir bl.a. 
tilbakeføringsgarantien skissert, og det ble understreket et behov for at løslate fikk 
hjelp til en permanent og trygg bolig etter endt soning. Dette for å kunne nyttegjøre 
seg av rehabiliteringen, få et verdig liv og for å kunne forebygge ny kriminalitet. I 
dette arbeidet har kommunen en viktig og forpliktende nøkkelrolle.  
 
1 april 2010 kom Halden fengsel i drift. Fengselet har 251 plasser og ca. 350 
ansatte og er dermed et av Norges største fengsler. Det at Halden kommune nå skal 
være vertskapskommune for det nyeste og et av landets største fengsel var også en 
motiverende faktor som lå bak søknaden om prosjektet. Halden kommune ønsket å 
være faglig rustet til oppgaven. 
Midler til prosjektet har kommet gjennom bidrag fra Statens Husbank og ”Tilskudd 
til kommunalt rusarbeid” fra Helsedirektoratet gjennom Fylkesmannen i Østfold, 
med 50 % fra hver. Senere også gjennom NAV drift og utvikling. 
  
Samarbeidsavtalen 
25.03.08 ble Samarbeidsavtalen mellom Kriminalomsorgen region Øst og Halden 
kommune om bosetting ved løslatelse underskrevet. 
Avtalen skal styrke samarbeidet mellom enhetene i Kriminalomsorgen region Øst 
og kommunen for å sikre en god bosetting av løslatte. Avtalen skal også sikre gode 
samarbeidsrutiner og ansvarsforhold mellom Kriminalomsorgen region Øst og 
kommunen. 
 
Lokal organisering. 
I Halden ble prosjektet lagt til Rusteamet ved daværende Halden sosialkontor. 
Nestleder ved sosialkontoret Gunn Flage blir prosjektleder og stillingen som 
prosjektmedarbeider og fengselskoordinator blir besatt av Kjetil Solstad.  



I forbindelse med etableringen av NAV i Halden blir Rustjenesten flyttet og lagt 
under kommunens psykiatritjeneste. Pga. tilbud om fast stilling sa K. Solstad opp 
sin stilling i samme periode og sluttet 31.01.09. Fra 01.04.09 tok undertegnede over 
stillingen som prosjektmedarbeider og fengselskoordinator, i utgangspunktet for et 
år. Ved årsskifte 2009 / 10 blir det på bakgrunn av utskifting av 
prosjektmedarbeider og pga. oppstart av Halden fengsel besluttet å søke om 
prosjektmidler for et år til. Dette ble bevilget. Et av målene for det tredje året har 
være å utarbeide og skrive ned en rutinehåndbok. 
 
Styringsgruppe. 
I forbindelse med flyttingen av prosjektet fra Sosialtjenesten til Psykiatritjenesten i 
januar 2009 ble det besluttet at prosjektet skulle ha en styringsgruppe. 
Følgende personer har deltatt i styringsgruppa: 
Prosjektleder Gunn Flage. 
Enhetsleder og kommuneoverlege Halvard Bø. 
Leder psykiatritjenesten Marit Skauge Johnsen. 
Koordinator og Opplæringskonsulent Håkon Magne Knudsen. 
Prosjektmedarbeider Arne Dalene deltok i styringsgruppa fra september 2010. 
 
Nettverk.   
Prosjektet fra Fengsel og institusjon til egen bolig i Halden har hatt tilknytning til 
to nettverksgrupper i prosjektperioden.  
Et såkalt Prosjektnettverk som har vært drevet i regi av Fylkesmannen i Østfold. 
Her har Bjørn Hauger fra Sareptas A/S undervist og veiledet i det som kalles 
Anerkjennende prosjektarbeid.  
Det andre nettverket har vært en fagnettverksgruppe hvor bl.a. representanter fra 
Trøgstad fengsel, Ravneberget fengsel, Bredtveit fengsel, Fredrikstad og Halden 
kommune har deltatt. Her har faglige utfordringer, samarbeid og felles 
problemstillinger vært tema.  
Begge nettverkene må sees på som metodenettverk. 
 
 
Tidligere delrapporter  
Det har blitt utarbeidet tre delrapporter i prosjektperioden. 
 
Prosjektrapport, Kjetil Solstad, Fra fengsel til egen bolig – Halden, for perioden 
01.04.08 – 01.02.09 
Prosjektrapport, Arne Dalene, Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden 
01.04.09 – 30.08.09 



Statusrapport, Arne Dalene, Fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden 
01.04.09 – 31.01.10 
 
MÅLSETTINGER 
 
Hovedmål 
Alle langtidsinnsatte og brukere i langtidsbehandling blir utskrevet til egnet 
botilbud. 
 
Delmål 
Skape et godt samarbeid med kriminalomsorgen med samarbeidsavtalen som 
grunnlag. 
 
Kartlegging av alle langtidsinnsatte og gjengangere. 
 
Innsatte med lange dommer eller langtidsinstitusjonsbehandling skal følges opp 
kort tid etter soningsstart/innleggelse. 
 
100% av alle som ønsker det og har krav på det skal ha IP. 
 
Arbeidsmetodene som blir brukt i prosjektperioden skal implementeres i 
sosialtjenestens rutiner. Det skal lages en rutinehåndbok/kvalitetshåndbok med 
prosjektets arbeidsmåter integrert. 
 
Definisjon av målgruppa 
I samarbeidsavtalen defineres målgruppa som ”personer som skal løslates fra 
enhetene i Kriminalomsorgen region Øst, som har tilhørighet i kommunen ved 
innsettelsen, og har behov for bistand fra kommunen under fengselsoppholdet 
og/eller etter løslatelsen. ”Samarbeidet gjelder ”innsatte som skal oppholde seg i 
fengsel i 6 – seks måneder eller mer. Ved kortere fengselsopphold skal avtalen 
bestrebes fulgt uavhengig av oppholdets lengde.” Halden kommune har utvidet 
målgruppa til også å gjelde folk i langtidsbehandling for rusproblematikk. 
 
Definisjon av å være uten fast bopel (UFB) 
Når vi bruker begrepet egnet botilbud kan vi også si hva som ikke er egnet, altså 
hva som kjennetegner en som er uten fast bopel: 
 
Personer som ikke har ordnet oppholdssted for kommende natt. 
Personer som bor midlertidig hos slekt og venner. 
Personer som bor på døgnovernattingssted, krisesenter, pensjonat eller liknende. 



Personer som oppholder seg i fengsel eller institusjon og skal løslates/skrives ut 
innen to måneder og mangler bolig. 
 
Oppstartfase og kartlegging av målgruppa 
Et metodisk problem med hensyn til å vite om man når målgruppa er at kommunen 
og prosjektmedarbeider er forhindret fra å få kunnskap om hvilke konkrete 
personer tilhørende Halden kommune som soner i norske fengsler. Den eneste etat i 
kommunen som får melding om at en person er i soning er trygdeavdelingen i 
NAV. Dette for at ulike trygdeytelser skal justeres eller stoppes som en følge av 
soningssituasjonen. Trygdeavdelingen i NAV har taushetsplikt ovenfor andre 
avdelinger og enheter i kommunen om slike opplysninger. 
Kriminalomsorgen har heller ikke utarbeidet oversikter som forteller antall eller 
hvilke personer som er inne til soning og som tilhører en bestemt kommune. Vi vet 
derfor ikke hvor mange vi ikke vet om. Følgelig kan vi heller ikke vite hvilke 
innsatte som har fått hvilken informasjon om samarbeidet mellom 
kriminalomsorgen og kommunen og som har takket nei, eller vil utsette, tilbudet. 
 
Vi har all grunn til å tro at de aller fleste får informasjon, men det er ikke mulig å 
kvalitetssikre dette. Det er en utfordring for kriminalomsorgen å kvalitetssikre 
dette. Det er også trolig at NAV - reformen vil medføre endringer av 
informasjonstilgangen. 
 
Vi tror også at innsatte med økonomiske ressurser takker nei til tilbudet. Antallet er 
det ikke mulig å anslå. Det er svært få av de vi har hatt kontakt med som ikke 
tidligere har vært i en situasjon der de har hatt behov for kommunale tjenester.  
Den tidligere Sosialtjenesten var også kjent med noen flere innsatte som ikke hadde 
boligproblemer og ikke ble inkludert i prosjektet. Tar vi med disse vil gruppa vi har 
kjennskap til totalt likevel være sterkt preget av bl.a. boligproblematikk, i langt 
større grad enn i FAFOs kartlegging.  
I startfasen tok vi utgangspunkt i de som hadde opplyst til sosialtjenesten direkte – 
ofte via søknader om økonomisk stønad under soning - eller via fengselsansatte at 
de ønsket et samarbeid.  
 
Etter startfasen og det første året avtok tilgangen på klienter. Dette kan henge  
sammen med at NAV Halden ble etablert og prosjektet ”Fra fengsel og institusjon 
til egen bolig i Halden” ble flyttet ut av NAV og til Psykiatritjenesten. Prosjektet 
fikk da ikke lenger opplysninger om personer som søkte økonomisk stønad under 
soning, og kunne ikke bruke dette som en innfalsvinkel til å bygge opp et 
samarbeid. Prosjektet henvendte seg til NAV og ba om statistiske tall på 
Haldensere som ble fengslet. Dette fikk vi, om noe usystematisk og kun på 



etterspørsel. Allikevel nok til å få bekreftet at haldensere fortsatt ble fengslet, men 
at prosjektet fikk få henvendelser.  
På fagnettverksmøte mai 09 ble det enighet om å prøve å nå fram til de innsatte ved 
å lage og sende ut brosjyremateriale og via media. Styringsgruppa var åpen for at 
prosjektet laget brosjyre, men negative til bruk av media for å nå innsatte. 
23.07.09 ble 250 eksemplarer av brosjyren ” Halden kommune kan hjelpe innsatte i 
fengsel og i friomsorgen til å skaffe og beholde bolig” sendt ut til 14 fengselet i 
region øst og noen andre fengsler. Vi kan konkludere med at dette ikke ga noen 
effekt. På et møte med en innsatt så sent som 11.01.11 ble det stilt spørsmål til  
kontaktbetjenten om han var kjent med samarbeidsavtalen. Han bekreftet at han 
hadde hørt om den, men han hadde aldri sett den. Han var heller ikke kjent med 
samarbeidsavtalens innhold. Det samme gjaldt hans nærmeste overordnede. 
Den utarbeidede brosjyren ligger ved rapporten som vedlegg, men i noe endret 
format. Den originale brosjyren var en brettet folder i A4 størrelse. 
 
PROSJEKTDELTAGERNE OG MÅLOPPNÅELSE 
 
Prosjektdeltagerne. 
Prosjektet fra fengsel og institusjon til egen bolig i Halden har i prosjektperioden 
hatt kontakt med 51 personer, hvorav 38 var fengslede og 13 i institusjon. 
Av disse var det 45 menn og 6 kvinner  
 
I den første prosjektperioden 01.04.08 – 01.02.09. hadde prosjektmedarbeider 
kontakt med 28 personer som var inne til soning. I tillegg kommer 7 personer i 
institusjonsopphold for rusproblematikk/psykiatri. 
Av disse var 3 kvinner, alle fengslede. 
 
Ved prosjektets reoppstart 01.04.09 med ny prosjektmedarbeider hadde flere av de 
innsatte blitt løslatt og etablert. NAV var i noen tilfeller inne med økonomisk 
sosialhjelp og flere hadde oppfølging av andre enheter i kommunen. Etter en 
individuell vurdering av de løslatte og etter samtaler med flere av dem, var det 7 av 
de opprinnelige prosjektkandidatene som ønsket oppfølging av ny 
fengselskoordinator, hvorav en var kvinne. 
 
I perioden 01.04.09 til 31.12.10 ble prosjektet tilført 16 nye personer, 11 var 
fengslede og 5 i institusjon, til sammen 23 personer. 
Av disse var 19 menn og 4 kvinner. 
Av de 19 mennene var 16 fengslede og 3 i institusjon. Videre ønsket 11 av de 
fengslede mennene behandling for sitt rusproblem enten under fengslingsperioden 
eller etter løslatelsen. Motivasjonen for rusbehandling varierte fra et opprinnelig 



ønske om å gjøre noe med sitt rusproblem til det å få lettere soningsforhold. Flere 
av de sistnevnte ble overført tilbake til sine opprinnelige avdelinger pga. 
manglende motivasjon. 
 
Av de 4 kvinnene var 2 fengslede og 2 i institusjon. Begge de fengslede søkte seg 
over til § 12 soning under soningstiden.  
 
Rus -  og psykiske problemer  
Av de 23 personene prosjektet har jobbet med fra april 09 har 21 hatt store 
rusproblemer. I tillegg har flere av disse dualproblematikk. De to som man kan si 
ikke hadde rusproblemer hadde store psykiske problemer. 
Alle de fire kvinnene hadde både rus og psykiske problemer. 
 
10 personer har i soningstiden blitt utredet og fått diagnosen ADHD. Ytterligere 2 
hadde diagnosen før innsettelse. 2 ble diagnostisert med bipolare lidelse. Videre er 
det hos en mistanke om schizofreni og hos en er det mistanke om FAS. Flere 
oppgir symptomer på angst og depresjoner. Flere har meget stor grad av dysleksi. 
En av klientene ble tatt ut av bemannet psykiatrisk heldøgns institusjon, innlagt 
etter Lov om sosiale tjenester § 6 – 2 (Tilbakeholdelse i institusjon uten eget 
samtykke) og etablert i egen bolig med miljøarbeidere på dagtid.  
 
Hovedmål - Oppsummering 
Hovedmålet for prosjektet er at ”Alle ….blir utskrevet til egnet botilbud”. 
 
26 personer har fått seg bolig eller tilbud om bolig i løpet av fengsels- eller 
institusjons opphold.  
 
9 personer ville med stor sannsynlighet mistet boligen uten bistand, men har klart å 
beholde den.  
 
3 er fortsatt fengslede og trenger bolig 
 
13 var uten bolig eller tilfredsstillende bolig ved løslatelse.   
 
20 av de overnevnte personene har etablert seg i andre kommuner enn Halden eller 
ønsket dette. Dette er ønsker som må etterkommes og i mange tilfeller vurderes det 
også som gunstig sett fra et faglig synspunkt. Mange hadde ikke klart dette uten 
bistand. Holder denne tendensen seg over tid kan man imidlertid stille seg et 
spørsmål om man ”eksporterer” mennesker med sosiale problemer ut av 
kommunen. Intensjonen for prosjektet er imidlertid å etablere de av byens 



innbyggere som er i fengsel eller institusjon i egen bolig i Halden. Det å etablere 
folk i annen kommune har vært en utfordring.  
 
Det ville vært urimelig å forvente at alle deler av samarbeidsavtalen skulle fungert 
fra første stund. Det er en utfordring for kriminalomsorgen å kommunisere til 
kommunen i god tid at før den innsatt skal løslates. Det må også sikres at alle 
innsatte får informasjon og tilbud. Kriminalomsorgen har i stor grad fulgt opp 
avtalen og blir den ytterligere innarbeidet er det grunn til å tro at vi vil fange opp 
alle innsatte med boligproblemer. Når man starter på et gitt tidspunkt vil det være 
en del innsatte som skal fortere løslates enn avtalens intensjon. Dette har vært en 
utfordring for kommunen. 
 
 
Om delmålet ”samarbeid med kriminalomsorgen” 
Det var skapt et godt samarbeid mellom kriminalomsorgen og kommunen lenge før 
prosjektet. Kommunen deltok sammen med kriminalomsorgen i utarbeidelsen av 
avtale og prosjekt. Prosjektmedarbeider har hatt et svært godt samarbeidet med 
prosjektleder for ”Fra fengsel til egen bolig i Østfold”, Heidi Gundelsby. Det ble 
ved oppstart av prosjektet nedsatt en fagnettverksgruppe bestående av Halden 
kommune, Fredrikstad kommune, Oslo fengsel, Husbanken og kriminalomsorgen. 
Etter hvert ble også Ravneberget, Bredtveit og Halden fengsel med i gruppa.  
 
Vi har også hatt tett samarbeid med Østfold friomsorgskontor. Med Østfold 
friomsorgskontor har vi faste møter i tillegg til samarbeid om enkeltpersoner. Med 
friomsorgskontoret i Oslo har vi hatt samarbeid om flere personer. 
 
I de sakene der den innsatte har rusproblemer og ikke får behandling for dette har 
prosjektmedarbeider skrevet henvisning til Sosialmedisinsk Poliklinikk (SMP) i 
Halden. SMP har i alle tilfellene dratt til det aktuelle fengselet og vurdert videre 
tiltak. De har også deltatt i ansvarsgrupper og vært en god samarbeidspartner. På 
den måten har vi klart å aktivisere den enkeltes pasientrettigheter. Dette er 
rettigheter som mange innsatte opplever som vanskelig å utløse i fengselet. 
 
Om delmålet ”samarbeid med frivillige organisasjoner”  
Andre viktige samarbeidspartnere har vært Frelsesarmeen, Blå Kors, WayBack, 
Rio, Alfa Omega, Hvite Ørn og Selvhjelp Norge. 
 
Wayback, Rio og Alfa Omega er alle brukerorganisasjoner, eller består av tidligere 
brukere. Vi tok tidlig kontakt med disse for å drøfte prosjektplanene, få 
tilbakemeldinger på tankene bak, og for å se på mulige samarbeidsarenaer. Det var 



av interesse å vite om prosjektet stod i strid med hva brukerorganisasjonene mente. 
Til alles tilfredshet var brukerorganisasjonene helt enige med oss både om mål og 
veien fram til målene. Alle tre organisasjonene valgte ut en kontaktperson hver.  
 
I ettertid har det vært ulikt samarbeid med organisasjonene, og noen av 
organisasjonene har vi brukt som rådgivere, diskusjonspartnere og 
samarbeidspartnere.  De har også gitt tilbakemeldinger om at det har vært nyttig å 
få mer innsikt om det offentliges fungering, begrensninger og muligheter og også 
søkt råd og tilbakemeldinger fra oss. Det konkrete samarbeidet har hatt ulike 
former.  
Prosjektet har bistått flere av organisasjonene med å få kontakter og å etablere seg i 
Halden. Prosjektmedarbeider ble i 2010 forespurt om å sitte i Wayback sitt 
interimsstyre ved oppstart av Wayback Østfold. Dette sa imidlertid styringsgruppa 
nei til. 
 
Samarbeidet med Blå Kors og Frelsesarmeen har i større grad vært preget av at vi 
har kjøpt tjenester av dem i hybelhus i Oslo eller som lavterskeltilbud på Hauga. 
 
I saker der vi tror personen har nytte av det orienterer vi om muligheten for å knytte 
kontakt mellom frivillig organisasjon og den enkelte. 
  
Om delmålet ”Kartlegging av alle langtidsinnsatte og gjengangere” 
Vi har tidligere beskrevet vanskelighetene med å få en god oversikt over 
langtidsinnsatte haldensere i norske fengsler. Situasjonen er utilfredsstillende sett 
fra prosjektmålets utgangspunkt. Problemet er tatt opp med kriminalomsorgens 
prosjektleder som tar problematikken videre. Vi har heller ikke en tilfredsstillende 
kartleggingsmulighet når det gjelder de korttidsinnsatte eller de som sitter i 
varetekt. Det har også vært en diskusjon i prosjektets styringsgruppe og mellom 
styringsgruppa og NAV  Halden vedrørende plassering av 
fengselskoordinatorstillingen i kommunen med bl.a. bakgrunn i overnevnte 
problematikk. Konklusjon ble at fengselskoordinatorstillingen bør ligge under Rus 
og psykiatritjenesten.  Vi har allikevel registrert nok til at vi ser at dette er en 
betydelig gruppe, en mye større gruppe enn de langtidsinnsatte. De fleste av de som 
får langtidsdommer kommer fra denne gruppa. Det er få av de langtidsinnsatte som 
ikke har en rekke saker og kortere soninger bak seg. Det vil være av stor verdi å 
kunne komme i dialog og samarbeid i starten på en soningskarriere enn å måtte 
vente til den kriminelle adferden har utviklet seg til en livsstil. Da må samarbeidet 
mellom kriminalomsorgen og kommunen utvides og ha andre rammer enn i dag. 
Undertegnede ser på denne gruppa som den store utfordringa i åra etter 
inneværende prosjektperiode. 



 
Fengslede Haldensere i perioden 01.04.09 – 31.01.10 
For å prøve å kartlegge og å få en bedre oversikt over fengslede Haldensere ba 
prosjektet NAV Halden om tallmateriale i perioden 01.04.09 til 31.01.10 og fikk 
følgende tall fra NAV. 
 
 
Mnd  / år  Antall Under 6 mnd.  Over 6 mnd. 
April  09 0   
Mai 09 11 8 3 
Juni 09 13 11 2 
Juli 09 0   
August 09 0   
September 09 4 3 1 
Oktober 09 0   
November 09 10 7 3 
Desember 09 7 7 0 
Januar 10 14 13 1 
 
59 Haldensere startet soning i overnevnte periode. 10 av de fengslede var 
langtidsdommer dvs. over 6 mnd. 
49 av de innkalte til soning var på under 6 mnd.  
 
Av de langtidsdømte ble fire innsatte fulgt opp av prosjektet. Den femte ble fulgt 
opp av annen medarbeider i rustjenesten og den sjette av de langtidsdømte ble fulgt 
opp av Ambulerende team i Halden. 
 
Prosjektet har ikke mottatt henvendelser vedrørende de andre langtidsdømte. Dette 
kan bety at de ikke ønsker oppfølging fra kommunen eller at kontaktbetjent og 
innsatt ikke er kjent med samarbeidsavtalen mellom Kriminalomsorgen region Øst 
og Halden Kommune. 
 
Om delmålet ”Innsatte med lange dommer eller 
langtidsinstitusjonsbehandling skal følges opp kort tid etter 
soningsstart/innleggelse” 
Vi har vært innom dette temaet tidligere. Ansvaret for å ta initiativ og informere 
den innsatte tidlig i soningsforløpet ligger hos kriminalomsorgen. Det viktigste er 
bedringen vi ser i praktiseringen. Det er fra vår side ikke noen grunn til å anta at 
dette skal kunne fungere helt etter målsettingen i løpet av prosjektperioden. 
 



Om delmålet ”100 % av alle som ønsker det og har krav på det skal ha IP” 
(Individuell plan) 
Vi mener at dette målet er nådd. Det er imidlertid flere enn vi hadde trodd som ikke 
bryr seg om dette eller vil vente til senere med å lage individuell plan og sette 
sammen ansvarsgruppe. Alle er imidlertid orientert om IP og har tilbudet stående. I 
de tilfellene der IP blir brukt som redskap oppleves det som nyttig. Flere gir uttrykk 
for at dette gir bedre oversikt og styring over egen situasjon. I ett tilfelle har den 
innsatte selv hatt rollen som koordinator for sin egen IP en periode.  
 
METODE 
 
Om delmålet ”Arbeidsmetodene som blir brukt i prosjektperioden skal 
implementeres i sosialtjenestens rutiner. Det skal lages en 
rutinehåndbok/kvalitetshåndbok med prosjektets arbeidsmåter integrert” 
I delmålsettingen over står det at arbeidsmetodene skal implementeres i 
sosialtjenestens rutiner. Etter at sosialkontoret er lagt ned og NAV har etablert seg i 
kommunen, må det defineres hva som er sosiale tjenester og hvilken rolle / 
grensesnitt NAV og andre kommunale tjenester skal ha.  
 
Her vil det bli beskrevet noen av metodene som er benyttet under prosjektet og 
avslutningsvis arbeidet med rutinehåndboken. Metodene som blir beskrevet er 
prøvd ut og funnet hensiktsmessig, allikevel er dette kun en anbefaling. 
 
Samarbeidsavtalen – Hvordan komme i kontakt med den innsatte. 
Allerede under utviklingen av samarbeidsavtalen ble det utviklet detaljerte 
prosedyrer for hvordan samarbeidet mellom kommunen og kriminalomsorgen i 
praksis skulle foregå. Dette ble gjort gjennom prosjektet Fra fengsel til egen bolig i 
Østfold med oppstart våren 07. Disse prosedyrene ble innarbeidet som en del av 
selve avtalen og berører både mål og metode. Å følge disse prosedyrene 
kvalitetssikrer også måla i prosjektet. Imidlertid kan det se ut som en ”kollisjon” 
vedrørende kartleggingsprosedyren i samarbeidsavtalen og rutinene for kartlegging 
ved søknad om kommunale tjenester i Halden. Dette har blitt påpekt og kan 
muligens føles som ”smør på flesk”. Vi gjengir alikevell prosedyren i 
samarbeidsavtalen: 
 
Ved innkomst skal kriminalomsorgen informere om muligheten for kontakt med 
kommunen. I samråd med innsatte skal enhetene etablere kontakt med den innsatts 
sosialtjeneste så snart som mulig med sikte på hjelp til etablering etter løslatelsen, 
eventuelt til å beholde eller avklare forhold i eksisterende bolig. 



 
Kriminalomsorgen skal og ta kontakt med andre etater, organisasjoner eller 
privatpersoner som kan bistå den innsatte i å oppnå et godt og trygt boforhold. 
Dette kan gjelde arbeid, opplæring, fritidstilbud m.v. 
 
Enhetene i Kriminalomsorgen region øst skal ha en kontaktperson for den innsatte 
som koordinerer fengselets arbeid i den enkelte sak. Denne avtaler 
samarbeidsmøter med saksbehandler i sosialtjenesten. 
 
Sosialtjenesten skal koordinere kommunens arbeid i forhold til den enkelte innsatte. 
Innsatte skal ha en saksbehandler i den enkelte sak. 
 
Kriminalomsorgen må innhente samtykke fra innsatte for at samarbeide med 
kommunen kan begynne. 
 
Dersom den innsatte har en individuell plan, eller har rett ril å få utarbeidet en 
individuell plan skal bosettingsarbeidet integreres i denne. Fram til 
løslatelsestidspunktet har kriminalomsorgen ansvaret for å tilrettelegge for arbeidet 
med individuell plan. Ved løslatelsestidspunktet overtar kommunen dette arbeidet. 
 
Enhetene i kriminalomsorgen region øst forplikter seg til forutsigbarhet i forhold til 
løslatelse. 
 
 

Første samarbeidsmøte 
Kriminalomsorgen har ansvaret for å innkalle til første møte med sosialtjenesten i 
den kommunen innsatte tilhører dersom innsatte ønsker det. 
 
Den innsatte, dennes kontaktperson i kriminalomsorgens enhet og saksbehandler i 
kommunen skal delta i møtet. 
 
På møtet skal blant annet følgende forhold avklares: 
Den innsattes behov og muligheter for å mestre bosituasjonen, blant annet i forhold 
til behandling, sysselsetting, skole, økonomi, familie og fritid. 
Hva kriminalomsorgen har av muligheter/begrensninger for innsatte under soning i 
den aktuelle enhet. Der fremtidsplan er laget gjennomgås denne. 
Om den innsatte ønsker og har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Eventuelt 
videreføre en individuell plan. 
Hvilke instanser som må delta i det videre samarbeidet, eventuelt en ansvarsgruppe. 
Forventet løslatelsesdato. 



Oppgave og ansvarsfordeling mellom fengsel, kommune og øvrige instanser. 
Videre saksgang – informasjon til den innsatte. 
 

 
 
Andre samarbeidsmøte 

Andre samarbeidsmøte bør avholdes så kort tid etter det første som hensiktsmessig 
for det videre arbeid. I tillegg til den innsatte og dennes kontaktbetjent samt 
saksbehandler fra kommunen deltar relevante instanser som ble pekt ut på første 
møte. Der det er behov for å etablere ansvarsgruppe forplikter både enhetene i 
kriminalomsorgen og kommunen seg å delta. Dersom det er kort tid til forventet 
løslatelse kan det være hensiktsmessig at ansvarsgruppen etableres og innkalle til 
det første møtet. 
Følgende forhold bør behandles: 
Konkretisering av innsattes bistandsbehov. 
Igangsette arbeid med /videreføre individuell plan. 
Forventet løslatelsesdato. 
 

Videre oppfølging 
Kommunen har ansvaret for å koordinere hjelpetilbudet utenfor fengselet, og å 
være en koordinator ved eventuell utarbeidelse av individuell plan. 
Kontaktpersonen i kriminalomsorgen koordinerer planen med enhetens egne planer 
med den innsatte. 
 
Kontaktpersonen i fengsel vil være kommunens samarbeidspartner i koordinering 
av fengselets arbeid med den innsatte, og dersom innsatte løslates med møteplikt 
overtar saksbehandler i Østfold friomsorgskontor. 
 
Innenfor denne rammen som styrer mye av aktiviteten arbeider vi innenfor 
sosialfaglige metoder og tilnærmingsmåter. Vi har ikke valgt å arbeide med bare en 
metode men har vært eklektiske ut ifra at det ikke er en ensartet gruppe mennesker 
med lik problematikk. Vi henter fra systemisk teori, endringsfokusert rådgivning  
(for å motivere til adferdsendring), det man kaller løsningsorientert tilnærming (ha 
fokus på mestring og positive løsninger framfor å problematisere) og 
brukermedvirkning. 
  
 
 
 
 



Boligkartlegging 
Metoden som prosjektet  benyttet blir beskrevet i Hege Kongerud sin rapport ” Fra 
fengsel til bolig” , Erfaring fra bosetting av gjengangere.  
 
”Et vellykket tiltak forutsetter alltid mest mulig kunnskap om den situasjonen som 
skal endres/bedres. 
Dette gjelder på alle samfunnsområder. I arbeid med mennesker i vanskelige 
livssituasjoner foregår det en kontinuerlig kartlegging av deres situasjon. Dette er 
nødvendig for å forstå den enkeltes behov og iverksette adekvate tiltakt. 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 (Tiltak overfor gjengangere) en kartleggingsmetode basert 
på sosialfaglig kunnskap, endringsfokusert rådgivning og metoder brukt i 
Kriminalomsorgen. Dette kapitelet skal vise hvordan TOG i samarbeid med 
samarbeidspartnere kartla sine domfelte for å fremskaffe bolig.” 
 
I boligkartlegging er hovedfokuset å finne ut hvordan den domfelte ønsker å bo, 
hvilke 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 
domfelte 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 
• White-board, tavle eller store papirark som kan limes på veggen 
• Kunnskap om endringsfokusert rådgivning eller andre kommunikasjonsteknikker 
• Spørreskjema 
 
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. 
En tidslinje som viser viktige hendelser i den domfeltes 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. 
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. 
 
Observasjon 
Den domfelte får informasjon om at hans adferd under soning blir tillagt vekt. Den 
domfelte observeres 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 osv. avdekkes. 
Det gjennomføres ofte samtaler med den domfelte. 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 boligkartlegging: endringsfokusert 
rådgivning. 
 
Metoden er utviklet av Hege Kongerud i Oslo fengsel. Den har blitt forsøkt av 
prosjektmedarbeider på en liten gruppe innsatt, med positiv effekt.  
Metoden kan også overføres til klienter som ikke er under soning.   
 
Arbeid med gjeld 
I løpet av prosjektperioden ga Jurk (Juridisk rådgivning for kvinner) og JussBuss ut 
en dvd med tittel ”Gjeld under soning”. Med dvd´en følger også en brosjyre med 
brevmaler til kreditorer, adresser, skjema for gjeldsoversikt m.m.  
 
Prosjektet har funnet denne dvd´en meget nyttig og har benyttet fremgangsmåten 
som blir beskrevet her. Prosjektet har også henvendt seg flere ganger til Jurk og fått 
tilsendt dvd´er som har blitt videre distribuert til innsatte og ansatte i fengsler og til 
andre samarbeidspartnere.  
 
Individuell plan (IP) 
Her har prosjektet forholdt seg til Halden Kommunes regler om bruk av IP.  
 
 
 
 
 



Rutinehåndboka 
Et av delmålene har vært at arbeidsmetodene som blir brukt i prosjektet skal 
implementeres i sosialtjenestens rutiner og at det skal lages en rutinehåndbok / 
kvalitetshåndbok hvor prosjektets arbeidsmåter integreres. Pga. skifte av 
prosjektmedarbeider ca. midt i den opprinnelige prosjektperioden og derfor noe 
endring av fokuset i perioden, ble ved utgangen av 2009 tatt initiativ til, og bestemt 
at det skulle søkes om midler til et tredje prosjektår. Hensikten var å ha fokus på å 
få skrevet en rutinehåndbok vedrørende haldensere under soning, om saksgang og 
prosedyre. 
   
En erfaring som var høstet så langt i prosjektet var at det på begge sider av 
fengselsmurene er en stor vilje og et genuint ønske om å legge til rette for de 
personene som skulle løslates på en best mulig måte. En annen erfaring som var 
gjort, var at ansatte i Kriminalomsorgen på den ene siden, og kommunen, NAV, m. 
fl. på den andre siden, kjenner lite til hverandres organisasjoner, hverdag og 
arbeidsrutiner. For å prøve å avhjelpe dette, og for at denne manglende kunnskapen 
ikke skal gå ut over de som skal løslates, valgte Halden kommune å sette ned en 
tverrfaglig og tverretatlig ”Rutinegruppe” for å prøve å skrive ned og klargjøre 
prosedyrer, ansvarsforhold, søknadsrutiner m.m. Dette ble gjort, og har endt ut i en 
ca. 80 siders håndbok, ” Rutiner Haldensere under soning – Halden kommune.” 
Rutinehåndboka er tenkt som et hjelpemiddel og oppslagsverk for ansatte i Halden 
kommune, ansatte i kriminalomsorgen og de innsatte med tilknytning til Halden 
kommune. 
 
Det ble i styringsgruppemøte 09.12.10 besluttet at Rutinehåndboka skal legges ut 
på Halden kommunenes hjemmeside. 
 
Rutinegruppa 
Følgende personer og etater har vært med i ”Rutinegruppa”: 
 
Linda Stensvold, løslatelseskoordinator Halden fengsel. 
Martine Slåthaug, Løslatelseskoordinator Halden fengsel. 
Laila Tofte Sørensen, Løslatelseskoordinator Halden fengsel. 
Gitte Godø, NAV, Halden fengsel. 
Bernt Åge Hunnestad, Friomsorgskontoret, Østfold. 
Nina Bredesen, NAV Halden. 
Øysten Lie, Koordinerende fellestjenester Halden kommune. 
Gunn Flage, leder av rustjenesten og prosjektleder Halden kommune. 
Rune Staal, Sosialmedisinsk Poliklinikk Halden. 
Håkon Løs, Fylkesmann i Østfold. 



Christine Storm, RIO Østfold. 
Jim Mellby, RIO Østfold. 
Clas Nilsen, WayBack Østfold. 
Arne Dalene, prosjektmedarbeider og fengselskoordinator. 
 
Prosjektmedarbeider Arne Dalene har hatt ansvar for planlegging, framdrift i 
rutinegruppa og skrivingen av håndboken. Styringsgruppa ble holdt løpende 
orientert om framdriften og fikk referater fra møtene i gruppa. 
 
Rutinegruppa hadde det første samarbeidsmøte 30.08.10. Det er blitt avholdt 7 
arbeidsmøter gjennom høsten og vinteren 2010 – 2011. Det siste møtet i 
Rutinegruppa ble avholdt 14.02.11. 
Rutinehåndboka lagt fram for styringsgruppa for godkjenning 16.02.11. 
 
Rutinehåndboka må imidlertid ikke sees på som et ferdig produkt, men som et 
produkt som framtidig fengselskoordinator eller andre må få ansvar for å teste ut og 
videreutvikle. 
  
Implementeringsseminar 
For å få implementert rutinene har prosjektet søkt Fylkesmann om midler til å 
avholdet et implementeringsseminar for ansatte i Kriminalomsorgen, ansatte i 
Halden kommune og andre interesserte. Midlene har blitt innvilget. 
 
Implementeringsseminaret vil bli avholdt på Park Hotell, Halden 18. mars 2011. 
Det er invitert ca. 85 deltagere. 
 
 
 
 
 
Halden 28.02.2011. 
Arne Dalene 
Prosjektmedarbeider. 


