


Sluttrapport Prosjekt ”Løslatelse til en plass å bo”

Ide
Ideen kom etter oppstarten av prosjektet ”Restorative justice i Verdal fengsel”. Prosjektet
handler om samhandling, konfliktløsning og inkludering knyttet opp mot løslatelse. Bolig er 
en viktig del av tilbakeføringen, og i følge en spørreundersøkelse blant betjentene, ble bolig
nevnt som et av de viktigste punktene for å unngå tilbakefall etter løslatelsen.
Husbanken var villig til å satse på prosjektet, og 01.01.2009 startet prosjektet opp.

Hvorfor Husbanken

Husbanken har i mange år vært knyttet til fengslene gjennom boligsosialt arbeid for innsatte 
som blir løslatt. Og vårt prosjekt handler om å framskaffe bolig til løslatelsen samt legge
forholdene til rette slik at innsatte kan ha noen avtaler og holdepunkt når de kommer ut.
Husbanken har også finansiert andre prosjekt i nærmiljøet og som er viktige 
samarbeidspartnere for oss.

Hva er boligsosialt arbeid?
Boligsosialt arbeid omfatter alt fra kommunens innsats for å framskaffe og tildele boliger, til
tjenester og enkelttiltak ut fra den enkeltes forutsetninger for å mestre sin bo og livssituasjon.
Framskaffelse av bolig kan være alt fra nybygging og utbedring av kommunal boligmasse til 
bistand til å framskaffe boliger på det private utleiemarkedet. Bistand til å mestre å bo og 
livssituasjonen kan være veiledning, opplæring og bistand til å utføre praktiske gjøremål i 
boligen, overholde sine økonomiske forpliktelser samt plikter knyttet mot bo-forholdet og til
naboer. Mange trenger også bistand til å nyttiggjøre seg andre tiltak og tjenester som ivaretar
egen helse, forebygger isolasjon og bidrar til en meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

Kartleggingsskjema

Vi har hele tiden tenkt organisering i fengslet. Hvordan vi samarbeider i organisasjonen,
hvordan vi praktisk jobber og hvordan vi skal klare å videreføre dette prosjektet etter endt 
prosjektperiode.
Med dette i bakhodet ble det laget et kartleggingsskjema. Spørsmålene i kartleggingsskjemaet
ble sendt til alle avdelinger i fengslet slik at de fikk stille spørsmålene selv. Deretter ble de 
samlet og satt i system. Det ble tatt tak i alle enheter i fengslet; skole, arbeidsdrift, 
helseavdeling, ledelse, miljøterapeut, betjenter og  Nav.



01.01.2009 satte vi i gang kartlegging av alle innsatte som kom til Verdal fengsel med bl.a.
spørsmål om:
HAR DU STED Å BO NÅR DU BLIR LØSLATT
HAR DU EGEN BOLIG
ØNSKER DU HJELP TIL Å BEHOLDE BOLIG UNDER SONING.

Innsatte får utdelt et skjema som de frivillig fyller ut før innkomstsamtalen.

Dette tas tak i fortløpende, skjemaene blir gjennomgått og oppgavene fordelt.
Vi tilrettelegger og motiverer for at innsatte skal bli i stand til å ta kontakt med ytre etater 
selv. Eks. Innsatte selv ringer hybler/hus og avtaler tid for visninger, og kan få
velferdspermisjoner for å dra ut på visning. Tanken med denne arbeidsmetoden er at vi jobber 
med de innsatte og ikke for. Denne arbeidsmetoden ønsker vi at alle i Verdal fengsel arbeider 
i mot, og vi er kommet godt i gang. De fleste er i stand til å klare dette selv med 
tilrettelegging,  og det er gjennomførbart i og med at vi er et åpent fengsel.

Gjennomsnittsdommene på Verdal fengsel er på ca 35 dager. Dette gjør at vi må komme
raskt i gang med hver enkelt innsatt. Ofte er tiden de sitter inne ”det gyldne øyeblikket”. De 
har lyst til å få endret på livene sine. Da når de er mest motivert er det bare sette i gang. Det
viktigste med dette arbeidet er at de har fått kontakt med hjelpeapparatet på utsiden og kan ha 
noen avtaler når de kommer ut. Det handler ikke bare om å skaffe seg husvære til de blir 
løslatt. De som mangler hus, har også mange andre problemer.  Der er rus, dårlig økonomi, 
dårlig forhold til familie, uten jobb. Så det holder ikke bare å ordne bolig, det må også tas tak 
i de andre forholdene.

Evaluering av kartleggingsskjemaene for 2009, viser en svarprosent på 87,5. Mange av de 
resterende 12,5 % var utenlandske innsatte som ikke snakket norsk.

Erfaringene opp i mot samarbeid med kommunene er delt. Jeg vil her presentere to
Historier:

Innsatt 1 sonet en dom på 60 dager.
Kommunen ved ungdomskontaktet tok kontakt med fengslet før innsatte møtte til soning. Hun 
fortalte om sakene som gutten var opptatt av å få ordnet når han skulle sitte inne.
Han hadde ikke jobb og plass å bo ved løslatelse. Gutten hadde ikke rusproblemer.
Da han kom til fengslet ble skolen varslet, og han fikk en del kurs og frigang til avdeling 
Furuskogen for skoleplass. Vi startet også å se etter egnet husvære, dette i samarbeid med 
ungdomskontakten i kommunen. Husrom ble skaffet, innsatte hadde flere permisjoner for å se 
på husvære sammen med ungdomskontakten. Samtidig som han fikk skoleplass ved 
skolestart.

Innsatt 2 sonet en dom på 45 dager.



Vi hadde ingen kontakt med hjelpeapparatet på utsiden før innsatte møtte til soning.  Via 
kartleggingsskjemaet fikk vi greie på hva innsatte trengte av hjelp. Han manglet bolig, 
rusproblemer, uten jobb og var ikke ønsket tilbake på sitt hjemsted.  Dette fordi han satt inne 
for sedlighet. Miljøterapeuten tok tak i dette og startet arbeidet sammen med den innsatte.
Innsatte måtte flytte til en annen kommune. Dette var ikke enkelt fordi at det ikke var meldt 
flytting før han møtte til soning.
Innsatte fikk tilbud om psykriatisk behandling i den kommunen han ønsket å bosette seg. 
Bosted var vanskelig, han fikk tilbud om å bo på hospits i den tredje kommune. Dette ble ikke 
enkelt fordi han måtte ta kollekive transport midler for å komme seg i mellom stedene.

Det siste eksemplet viser at det er svært vanskelig  å komme i kontakt med de rette personer 
på utsiden når ting ikke er avklart på forhånd.
Via mange telefoner og det at vi ikke gir opp gjør at vi tilslutt klarer å nå de rette personer og 
instanser.

Disse eksemplene viser oss at det er lettere å jobbe med innsatte når vi vet litt om bakgrunnen 
før de møter til soning.
Etter 1.april 2010 tok kriminalomsorgen over innkalling til soning. Dette kan gjøre det lettere 
for oss å finne litt mer ut om hver enkelt innsatt før de møter til soning. 
Det er også enklere å få klarert saker hvis innsatte kommer fra samarbeidskommunene.(1
Samarbeidskommunene er de kommunene som ligger nærmest Verdal geografisk. ) Da har vi 
som regel navn på personer vi kan ta kontakt med. 
Steinkjer kommune og Jarlegården har vært kjempe grei å samarbeide med. Jarlegården har 
vært innom fengslet innimellom å snakket med innsatte. Nav- Steinkjer har vi også 
samarbeidet med.
Til kommuner som ligger i stor byene har det vært vanskelig å skaffe bolig til innsatte. Det er 
lang ventetid for å skaffe kommunal bolig og det er vanskelig å komme inn på det private 
markedet. Dette p.g.a  bakgrunnen innsatte har.

Forventinger til oss

Forventinger fra innsatte: 
Noen tror at vi skal ordne opp for dem. Dette har vi en oppklaringsrunde med når vi skriver
dem inn.
Noen innsatte tror at vi betaler husleia deres når de sitter inne, dette må vi også avklare. 
Jeg tror det er viktig med en god samtale når vi har førstegangssamtalen med innsatte. Under 
denne samtalen får vi avklart det meste. Lover, regler, hva skjer og hva skjer ikke mens du 
sitter inne.  Hvem betaler hva og hva må den innsatte søke på for å få det til å gå rundt mens 
han soner. 

Forventninger fra kriminalomsorgen:

Kriminalomsorgen forventer at vi skal hjelpe den innsatte så godt som mulig, slik at de er 
rustet til et liv på utsiden når de slipper ut. 
Ordner oss gode arenaer for samarbeid med eksterne.
Kan profilere oss på en god og positiv måte.



Forventninger fra kommunene:
Vi skal ha et bra samarbeidsklima. Kommunen ønsker et navn på en kontaktperson som de
kan ringe til på fengslet.
Forventninger fra Husbanken:
Fengslet er i stand til å hjelpe/veilede innsatte til å skaffe seg et husvære.

Fengslet kan stå fram på en god måte, og at det kan være lettere for innsatte å få et husvære 
etter endt soning.

Utfordringer

Der er enda mange utfordringer som ikke er på plass;

Vi har lite kjennskap til den innsatte før han møter.
Få kommunale boliger i de store byene.
Lange ventelister på kommunal bolig.
Innsatte soner korte dommer på Verdal fengsel.
Personavhengig, det har mye å si hvem du møter på.
Innsatte godtar svar, selv om de har krav på(lovverk). De sender aldri skriftlige klager til 
fylkesmannen. Det må bli våres oppgave å fortelle dem at de har muligheter til  å klage. Eller 
hjelpe dem med klagen.

Alt dette må hele tiden være i innsattes interesse, vi skal ikke gå inn å overstyre eller ta over 
det den innsatte skal gjøre. Vi kan være der som en samtalepartner, støttespiller og/eller
motivator.

Oppsummering
Jeg føler at vi er kommet meget godt i gang med arbeidet opp i mot innsatte. Gjennom
kartleggingsskjemaet og samarbeidsmøter her på fengslet, er vi på god vei til å få et godt 
arbeidsverktøy for å hjelpe hver enkelt innsatt.
Vi har fått profilert oss på en svært god måte gjennom prosjektene ”Løslatelse til en plass å 
bo” og ”Restorative justice i Verdal fengsel”. Prosjektlederne har deltatt på mange og store 
konferanser der fengslet har fått mye god omtale. Vi har lært mye og knyttet viktige kontakter 
som vi bruker i arbeidet.
Justisdepartementet var på besøk i fengslet i vår. De var veldig opptatt av 
kartleggingsskjemaet vi deler ut til innsatte ved innkomst. Vi fikk forklart litt om det og fikk 
vist det fram.

Kriminalomsorgen Region Nord mente at dette kartleggingsskjemaet kan brukes som starten
på en framtidsplan ved lengre dommer.
I 2009 var det 695 innsatte som sonet i Verdal fengsel. Av disse var det 17% eller 111 av de 
innsatte som trengte hjelp til å skaffe bolig. Vi har snakket med alle disse innsatte og tatt 
kontakt med de kommunene de tilhørte. Noen har fått midlertidig bolig, noen har bodd hos 



slektninger og noen få har fått kommunal bolig. Og et fåtall har skaffet seg bolig privat 
gjennom annonser i aviser. 10 stykker av de innsatte ønsket ikke at vi skulle hjelpe dem.

Hittil i 2010 har det vært 500 innsatte til soning, 30 av disse har manglet bolig ved innsettelse.
Vi fikk ny miljøterapeut ved fengslet 1.mars. Hun har jobbet i NAV- systemet før, og det har 
hjulpet oss mye. Det har gjort det mye lettere å komme i kontakt med de rette personene i 
kommuner og offentlige kontorer. Vi har ikke hjulpet alle 30 innsatte som manglet bolig ved 
innsettelse. 10 av de innsatte har blitt overført til  andre fengsel. Av de 20 som vi hadde igjen 
på fengslet har vi hjulpet ti stykker til å få en plass å bo ved løslatelse. Noen velger å bo 
hjemme hos mor eller andre nære familie. Andre vil ikke ha hjelp  Noen hadde fått avtaler
om møte med NAV, økonomisk rådgivning eller time til fastlege, psykolog/psykiater.

Gjennom dette prosjektet har vi fått profilert oss mye og har fått tilbakemeldinger på at det vi 
gjør er bra. Vi har vært rundt på konferanser og møter og snakket om kartleggingsskjema og 
hvordan det fungerer. Andre fengsler er også interessert i dette skjemaet og hvordan det 
fungerer.

Ved at vi har kartleggingsskjemaene på plass og ordnet oss rutiner på hvordan vi fanger opp 
innsatte, er det mulig å fortsette dette arbeidet ved endt prosjekt periode.

1  Samarbeidskommuner er: Levanger, Inderøy, Verran, Steinkjer og Verdal.



Møtevirksomhet i perioden 2009- 2010

11.02.2009 NAV- konferanse på Stiklestad
12.03.2009 Prosjektskisse ferdig
13.03.2009   Møte på Jarlegården med A.Vatn
13.03.2009  Styringsgruppe møte på Steinkjer
22.04.- 23.04.2009  Fagdag med Husbanken i Trondheim
28.05.2009  Møte med samarbeidskommunene på Jarlegården
10.06.2009 Møte i arbeidsgruppa
01.09.2009 Møte med Hyrve (evaluering)
23.10.2009 Møte i Styringsgruppa på Steinkjer
Desember 2009  Års evaluering

21.01.2010 Møte med justisdepartementet på fengslet
10.02.2010 Fagdag for fengslet på Holmen Gård
12.02.2010 Styringsgruppemøte på Statens HUS
16.04.2010 Arbeidsgruppemøte på Statens HUS
09.06.2010 Møte PÅ KIF- kontoret Steinkjer
11.06.2010 Arbeidsgruppemøte på fengslet
23.06.2010 Møte med Hyrve på fengslet
19.08.2010 Møte med Hyrve i Trondheim
30.08.2010 Arbeidsgruppemøte hos Konfliktrådet i Nord - Trøndelag
03.09.2010  Styringsgruppemøte på Statens Hus
05.10.2010 Samarbeidskonferanse på Stjørdal
Okt. 2010 Sluttrapport

Ann Merethe Sørnes

Vedlegg: Rapport fra forsker Geir Hyrve.
Kartleggingsskjema


