
	  

	  

	  

	  

2009	  –	  
2012	  
Et	  samarbeidsprosjekt	  
mellom	  Ila	  fengsel	  og	  
forvaringsanstalt	  og	  
Stiftelsen	  Kirkens	  
Bymisjon,	  ByBo.	  

Sølvi	  Orvik	  

Boligkonsulent	  

2009	  –	  2012	  

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 
BOLIGKONSULENT VED ILA 

FENGSEL OG 
FORVARINGANSTALT 



2	  
	  

Forord	  

”Man	  kan	  ikke	  forlate	  fangen	  i	  det	  kritiske	  øyeblikk”	  (”Straffeanstaltskommisjonen”	  fra	  
1841.)	  Overgangen	  fra	  fengsel	  til	  et	  selvstendig	  liv	  ute	  i	  samfunnet	  kan	  oppleves	  som	  
svært	  krevende	  for	  den	  løslatte.	  Undersøkelser	  viser	  at	  forvaringsdømte	  har	  flere	  
utfordringer	  enn	  domfelte	  for	  øvrig	  på	  flere	  områder	  knyttet	  til	  livsmestring.	  	  

Under	  soning	  er	  det	  vanskelig	  å	  forestille	  seg	  hvilke	  utfordringer	  man	  vil	  stå	  overfor,	  og	  
hvordan	  hverdagen	  vil	  kunne	  se	  ut.	  En	  av	  de	  løslatte	  fra	  Ila	  sier:	  ”	  Jeg	  var	  veldig	  usikker	  
på	  hva	  dette	  kunne	  bli.	  Jeg	  turte	  ikke	  å	  gjøre	  meg	  opp	  noen	  mening	  om	  hva	  det	  ville	  si	  å	  
ha	  en	  egen	  leilighet,	  det	  har	  jeg	  ikke	  hatt	  før.	  Jeg	  turte	  heller	  ikke	  tenke	  noen	  tanker	  
rundt	  innflytting.	  Tanken	  på	  å	  bo	  i	  egen	  leilighet	  med	  ukjente	  naboforhold	  var	  
skremmende.	  Den	  dagen	  jeg	  skreiv	  under	  kontrakt	  på	  egen	  leilighet	  tenkte	  jeg:	  Jeg	  
trodde	  ikke	  dette	  skulle	  hende	  meg.”	  

Regjeringens	  visjon	  er	  at	  alle	  skal	  kunne	  bo	  godt	  og	  trygt.	  Det er målet for boligpolitikken 
og en av bærebjelkene i den norske velferdspolitikken. Husbanken sier videre at en egen bolig 
er et godt utgangspunkt for et verdig liv. En egen bolig er også et av de mest sentrale målene i 
en løslatelsesprosess. 

 

Takk til: 

Husbanken for det samarbeidet vi har hatt i prosjektperioden, og for de innspill og 
utfordringer de har kommet med underveis. En videre takk for den økonomisk støtte som har 
gjort prosjektet mulig å gjennomføre. 

Knut Bjarkeid, Mona Skutle, og ikke minst sosialkonsulentene og øvrige ansatte ved Ila 
fengsel. Det har vært en lærerik prosjektperiode for meg, hvor jeg har fått anledning til å 
dukke ned i et helt nytt og spennende fagfelt. Jeg har møtt mange flinke og hyggelig folk i 
mange forskjellige yrkesgrupper. Dere står i en svært krevende hverdag, hvor utfordringene 
står i kø, og hvor oppmerksomheten fra hele landet er rettet mot dere i perioder.  

Takk til daglig leder ved ByBo Marit Nybø, for faglig støtte og veiledning, som har vært av 
aller største nødvendighet for meg, og for det utenforstående blikket som har gitt meg ny 
inspirasjon i den daglige jobbing. Oddrun Remvik og Camilla Fjeld, for støtten i sluttfasen av 
prosjektet, kollegaer i Bybo som har gitt meg kollegial støtte, faglig påfyll, hjelp til å heve 
blikket og gitt meg inspirasjon, Liv Henley, region Nordøst for samlingene med andre 
boligsosiale aktører innenfor Kriminalomsorgen. Andre boligsosiale prosjekter i 
kriminalomsorgen som jeg har samarbeidet med, og samarbeidet med dere som var tilsatt i 
lignende prosjekter, hvor vi har fått utvekslet erfaringer. 

En spesiell, og stor, takk til Jan Arne Hansen ved Ila fengsel for godt samarbeid, alle gode 
diskusjoner, kloke innspill og støtte igjennom de 3 årene jeg har vært ved Ila.  
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Innledning	  

Prosjektet har bl.a. forankring i den nasjonale strategien På vei til egen bolig (2005-2007). 
Strategien er forankret i fem departementer, flere statlige virksomheter, deriblant kriminal-
omsorgen, og den omfattet samtlige kommuner. Husbanken hadde koordineringsansvar for 
gjennomføring av strategien. Et av resultatmålene var: Ingen skal tilbringe tid i midlertidige 
løsninger ved løslatelse fra fengsel. Dette er videreført i Regjeringens tilbakeføringsgaranti. 

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 løslatte skulle få 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 forebygge ny kriminalitet. Alle som løslates skal 
sikres et tilfredsstillende botilbud der nøkkelordene er forutsigbarhet og varighet. Løslatte fra 
fengsel er en av gruppene som er vanskeligst stilte på boligmarkedet. Forvaringsdømte har 
større problemer på de aller fleste områder enn innsatte for øvrig. På boligområdet er 
forvaringsdømte tillagt en opplysningsplikt overfor utleier. Det stenger dem ute fra det private 
leiemarkedet. Boligløsninger må derfor fremskaffes i samarbeid med den enkeltes 
hjemstedskommune, og eventuelt den kommune den innsatte ønsker å bosette seg i. På flere 
viktige områder, når det gjelder reetablering, har forvaringsdømte utfordringer det må rettes 
fokus mot for at en skal kunne gjennomføre en tilbakeføring til samfunnet som gir den enkelte 
et stabilt liv.  

Soningsforløp skal legge til rette for at endringsarbeid kan skje. I kriminalomsorgens 
retningslinjer for forvaring § 6 står følgende: 

”Forvaringsstraffen forutsettes å skulle ha et annet innhold og være mer individuelt tilrettelagt 
enn straff i tradisjonell forstand. Gjennom bygningsmessige tilpasninger, bedre bemanning pr 
innsatt, tverrfaglig kompetanse, individuelt tilrettelagte påvirkningsprogrammer og andre 
tiltak skal forvaringsavdelingen ha spesielle forutsetninger og fagkompetanse for å 
tilrettelegge et hensiktsmessig forvaringstilbud med utgangspunkt i kartlegging og 
risikovurdering av den enkelte.” 

Studier og kunnskap av både norsk og internasjonal karakter viser at det produseres 
betydelige fysiske, psykiske og sosiale belastninger i et soningsforløp. For de som soner lange 
dommer er tapet av grunnleggende og normale livsvirksomheter i samfunnet store, og en 
overgang til et liv i frihet ekstra utfordrende. 

Boligsosialt arbeid skal bidra til at den enkelte kan skaffe seg og ta i bruk nødvendige 
ressurser for å bo. En utfordring for dette arbeidsområdet er de komplekse problemene 
forvaringsdømte står i. Det er derfor påkrevet med kunnskap og samarbeid mellom flere 
aktører for å fremskaffe gode løsninger for den enkelte. 
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1.0:  Bakgrunn for prosjektet 
Etter initiativ fra direktør Knut Bjarkeid ble det satt ned en gruppe ved Ila fengsel og 
forvaringsanstalt. Med bakgrunn i erfaringene rundt bosetting av forvaringsdømte, gjorde 
gruppen et forarbeid med tanke på å få opprettet en stilling som boligkonsulent ved Ila. 
Fengselet hadde tidligere samarbeidet med Kirkens Bymisjon om et lignende prosjekt og tok 
kontakt for å drøfte mulig samarbeid. Kirkens Bymisjon driver et aktivt boligarbeid og det var 
et ønske for prosjektet å sikre kontinuitet og sammenheng i overgangen fra kriminalomsorg til 
bolig. 
Det var enighet om at det var spennende å prøve ut om et slikt samarbeid kunne styrke 
prosjektet og det ble inngått en samarbeidsavtale. 
 
 Prosjektbeskrivelsen, for prosjekt boligkonsulent på Ila, har som bakgrunn at 
kriminalomsorgen i god tid skal forberede og bidra til at forholdene legges til rette for 
prøveløslatelse. Den største utfordringen ved å lage et løslatelsesopplegg er å skaffe bolig. 
Det fremgår av retningslinjene til forvaringsforskriften § 14 at arbeidet med å skaffe domfelte 
en egnet bolig skal påbegynnes i god tid.  
 
1.1: Mål 
Prosjektet har som mål å sikre at forvaringsdømte som løslates fra Ila fengsel og 
forvaringsanstalt har en egnet bolig og et tilrettelagt tjenestetilbud ved prøveløslatelse, samt at 
det gis mulighet til oppfølging i prøvetiden og oppfølging etter tidsrammens utløp/endt tid. 
Det er også et mål å øke kompetansen i boligsosialt arbeid i kriminalomsorgen. 
 
 
1.2: Organisering av arbeidet 
Ila fengsel og forvaringsanstalt har vært prosjekteier med ansvar for å søke midler til arbeidet. 
Det ble satt ned en styringsgruppe som har bestått av direktør Knut Bjarkeid, koordinator 
Mona Skutle Ila fengsel, avdelingsdirektør Oddrun Remvik, Stiftelsen Kirkens Bymisjon 
Oslo, daglig leder ved Bybo Marit Nybø, Kriminalomsorgen region Nordøst Liv Henly og 
boligkonsulent Sølvi Orvik.  
 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon, ved daglig leder ved ByBo, har hatt ansvar for prosjektledelse, 
ansettelse, og har hatt det faglige og personalmessige ansvar.  
Prosjektleder har rapportert til styringsgruppen hvert halvår eller etter avtale. 
 
Ila fengsel og forvaringsanstalt pekte ut prosjektkoordinator som skulle ha ansvar for 
koordinering av den delen av arbeidet som foregikk i anstalten. Vedkommende skulle også ha 
ansvar for det løpende samarbeidet med Bybo om forhold knyttet til gjennomføringen av 
arbeidet. 
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1.3: Avtalens varighet 
Partene hadde som intensjon at prosjektet skulle være et 4 årig prosjekt. Det ble søkt årlig om 
prosjektmidler fra 2009 til 2012. 
 
1.4: Prosjektets forankring 
Ut over den nasjonale strategien – På vei til egen bolig – som nevnes i innledningen er 
prosjektet forankret i: 
Stortingsmelding nr 6 (2003-2004) Tiltak mot fattigdom,  
Stortingsmelding nr 23  (2003-2004) – Om boligpolitikken,  
Forskrift til gjennomføring av særreaksjonen forvaring (2004),  
Inngått avtale mellom Justisdepartementet og Kommunenes sentralforbund (07.09.2005 – 
avtale om bosetting ved løslatelse). 
 
 
2.0: Beskrivelse og definisjon  
 
2.1: Ila fengsel:  
Ila fengsel og forvaringsanstalt har 124 plasser fordelt på 12 avdelinger. Ila er en anstalt med 
høyt sikkerhetsnivå som er spesielt tilrettelagt for forvaringsdømte, andre straffedømte med 
særlige støtte- og hjelpebehov samt varetektsinnsatte. Over halvparten av plassene er 
tilrettelagt for forvaringsdømte menn. Ila fengsel og forvaringsanstalt har en landsdekkende 
funksjon for forvaringsdømte, og ordinært straffedømte med særlige hjelpebehov. 
 
2.2; ByBo, Kirkens Bymisjon: 
ByBo er Bymisjonens boligsatsning, og en virksomhet for drift og utvikling av tilbud på det 
boligsosiale området. Virksomheten drifter 80 boliger og oppfølgingstjenester på ulike 
adresser i Oslo. Det legges stor vekt på tilpasning og fleksibilitet.  
Oppfølgingstjenesten er et tilbud til mennesker som trenger støtte, hjelp og koordinering av 
tjenester for å mestre dagliglivet i boligen sin. Vår oppfølging er forankret i et bredt 
sosialfaglig fellesskap, og skal være et supplement til ordinære kommunale tjenester. 
Vi samarbeider gjerne med beboer og sosialtjeneste om å utarbeide et individuelt tilpasset 
opplegg, med utgangspunkt i et langsiktig perspektiv, basert på frivillighet. 
ByBo er i tillegg engasjert i videre boligsatsning og arbeider aktivt med undervisning, 
ideutvikling, politisk påvirkning og prosjektering av nye tilbud. 
 
2.3: Forvaringsdom: 
I forbindelse med Stortingets behandling av Ot.prp. nr 46 (2000-2001) ble det besluttet å 
opprette 60 forvaringsplasser ved Ila fengsel. I 2006 ble antallet plasser utvidet til 67.  
En forvaringsdom er tidsubestemt og kan forlenges med inntil fem år om gangen – men bare 
etter at saken har vært reist for retten for avgjørelse. Muligheten for å forlenge straffen betyr 
at en person i prinsippet kan holdes i forvaring på livstid dersom samfunnets 
beskyttelsesbehov tilsier det. Man dømmes til forvaring fordi en tidsbestemt straff ikke er 
tilstrekkelig for å verne samfunnet. 
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Forskriftens § 3 Forvaringens innhold: I denne paragrafen finnes blant annet følgende 
rettesnor:  
Innholdet i forvaringen skal ta utgangspunkt i domfeltes kriminalitet og tilpasses den enkeltes 
særlige forutsetninger og behov. Aktuelle tiltak skal utformes med sikte på å påvirke og endre 
den forvaringsdømtes atferd og gi vedkommende mulighet for å utvikle sin sosiale 
tilpasningsevne og motvirke ny kriminalitet. Innholdet i forvaringen skal søkes tilrettelagt slik 
at domfelte oppnår en gradvis progresjon i gjennomføringen frem mot full frihet. 
 
Arbeidet med gode løslatelsesprosesser er en utfordrende oppgave i forhold til alle innsatte. 
De forvaringsdømte representerer en særskilt utfordring. Arbeidet med å forberede en 
løslatelse bør starte opp allerede ved innsettelsen ved Ila.  
Den største utfordringen ved å lage et løslatelsesopplegg er å skaffe bolig. Det fremgår av 
retningslinjene til forvaringsforskriften § 14 at arbeidet med å skaffe domfelte en egnet bolig 
skal påbegynnes i god tid. det følger videre av retningslinjene i forvaringsforskriften § 15 at 
det primært skal benyttes offentlige boalternativer. Offentlige boalternativer vil først og 
fremst oftest være kommunale boliger.   
 
 
3.0: Prosjektmål 
 
3.1: Prosjektet har hatt to hovedmål med tilknyttede delmål: 
 

1. Sikre at alle forvaringsdømte som løslates fra Ila fengsel og forvaringsanstalt har 
en egnet bolig og et tilrettelagt tjenestetilbud ved løslatelse. 

 
Delmål: 
Forberede løslatelse i samarbeid med den enkelte innsatte og fengselet. 
 
Gi praktisk og faglig bistand til innsatte, både direkte og gjennom anstaltens arbeid med å 
skaffe bolig. For eksempel svare på annonser, gå på visninger, gjøre innkjøp i forbindelse 
med etablering etc. 
 
Lage undervisningsopplegg, grupper, kurs som kan gi den innsatte kompetanse og 
ferdigheter som en del av forberedelsen til løslatelse. ”Boligskole inn i fengselet.” 

 

3.2: Sitat hvor tall fra gap-analyse gjort av boligkonsulent ved Ila fengsel viser: 

”Utfordringer vedr anskaffelse av bolig: 
Tall fra arbeidet boligkonsulent har gjort viser at vel 60 % av de forvaringsdømte, som er med 
i undersøkelsen, har levd i ustabile boforhold før soning. Det vil si at de har bodd i kortere 
perioder på forskjellige steder. De forvaringsdømte står, i all hovedsak, uten egen bolig når 
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løslatelsesarbeidet begynner. Det er derfor viktig å starte arbeidet tidlig, dersom man skal få 
til løsninger for den enkelte.  

Vi vet at det er et sterkt press på kommunale boliger i større kommuner. De kan ikke ”holde 
av” en bolig over tid i tilfelle det blir løslatelse for den forvaringsdømte. Kommunene er ikke 
forpliktet til å gi den løslatte annet enn midlertidig boligløsning. I enkelttilfeller ser vi at det 
kan være overnattinger ved Bed & Breakfast, hospits og campinghytte.  

Det er få aktører som bidrar med boligløsninger ut over de kommunale tilbudene. Vi har 
aktører som Frelsesarmeen og deres botilbud med oppfølging, Bosatt. Dette tilbudet gis i dag 
kun til de som har tilhørighet i Oslo kommune fra før soning.  Way Back disponerer boliger 
hvor kommune/ bydel finansierer en oppfølgingstjeneste knyttet til tilbudet. 

Dersom innsatt ikke ønsker å bo i hjemstedskommune finnes det ingen forpliktelser til å 
etablere han i bolig i annen kommune.  

Utleiere krever som oftest en referanse fra siste boforhold når du melder deg interessert i å 
leie bolig. For de som løslates på fulltid fra forvaring vil det være et hinder på boligmarkedet, 
da de ikke kan vise til hvor de har bodd de siste årene. 

Opplysningsplikten som omhandler at forvaringsdømte i prøvetid må opplyse om sin 
forvaringsdom, medvirker til at disse ikke har store muligheter på det private leiemarkedet. 
Man blir derfor avhengig av familie eller nettverk, for å finne en boligløsning. Nettverket kan 
være veldig begrenset for mange.” 

 
3.3: Langsiktig arbeid: 
Arbeidet rundt en løslatelse fra forvaring er en langsiktig prosess. Allerede 2 ½ år før 
minstetid sender fengselet et varsel til hjemstedskommune der det orienteres om at 
kommunen har en forvaringsdømt ved fengselet, som kommunen har ansvar for å bosette. 
Orienteringsbrevet opplyser om tidsramme for dommen, minstetid og hvorvidt den innsatte 
tenker å bosette seg i kommunen ved løslatelse. Det orienteres om kommunens ansvar for 
bosetting og opplysningsplikten de forvaringsdømte har overfor utleier. Videre bes det om 
informasjon vedrørende boligsituasjonen i kommunen, og det bes om å få tilsendt 
søknadsskjema for kommunal bolig. Fengselet inviterer til videre samarbeid og opplyser om 
at de vil holde kommunen orientert videre i soningsforløpet.  
  
I løpet av prosjektperioden har boligkonsulent fått forespørsler fra, eller vært inne i saken til, 
59 innsatte ved Ila fengsel. 44 forvaringsdømte og 15 med ordinære dommer, eller varetekt.  
 
Samarbeidet med de innsatte har omhandlet kartlegging av tidligere boerfaringer og 
boligbehov ved en eventuell løslatelse. Boligkonsulent har laget eget kartleggingsskjema som 
omhandler bohistorikk, økonomi, helse, forhold til rusmidler nettverk og fremtidig 
boligbehov og ønske om sted å bo. Kartleggingsskjemaet er gitt ut til sosialkonsulentene ved 
Ila for bruk i deres kartleggingsarbeid. Det har blitt brukt samtykkeerklæring i arbeidet med 
den enkeltes sak. 
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Videre har det vært viktig å opprette kontakt med den enkeltes hjemstedskommune samt å 
delta i samarbeidsmøter med kommunen. Utfylling av søknader vedr bolig, eller oppfølging 
av allerede sendte søknader, undersøkelser av eksisterende boligtilbud i kommunen og 
samarbeid med kommunene om boligløsninger. Rådgivning og orientering til den enkelte 
innsatte angående boligsosiale virkemidler som eksisterer og eventuell mulighet for å benytte 
disse.  
 
I en del av sakene har behovet for bolig vært reist mer enn en gang knyttet til at det fremmes 
sak for retten flere ganger for en og samme innsatt. De innsatte kan begjære seg prøveløslatt 
fra forvaring ved endt minstetid, men saken kan bli prøvet for flere rettsinnstanser, ettersom 
innsatt og Statsadvokat kan anke både en tingrettsdom og en lagmannsrettsdom. Det fører til 
at å jobbe med boligetablering av forvaringsdømte innebærer å ha et langt perspektiv, der mye 
av jobbingen ikke fører til konkrete resultater før kanskje etter flere år. I dette arbeidet 
etableres det relasjoner som er viktige i det videre arbeidet og også ved en eventuell avtale om 
oppfølging etter soning.  
 
Underveis i denne prosessen kan den innsatte bli søkt over til andre anstalter, fortrinnsvis med 
lavere sikkerhet, for å sluses ut i samfunnet, eller til institusjoner for rusbehandling. Erfaring 
viser at dette er langsomme saker hvor konkrete resultater kanskje viser seg etter år eller ikke 
blir konkretisert for boligkonsulent da den innsatte blir overført fra anstalten. 
 
Ordinære domfelte kan underveis, i prosessen med å søke bolig, bli overført til andre fengsler 
for videre soning der.  
 
En løslatelse fra en tidsubestemt straff er mindre oversiktlig og forutsigbar, og med et lengre 
perspektiv, enn de som er dømt til ordinære straffer. 
 
Boligkonsulent har samarbeidet med aktuelle samarbeidspartnere som sosialkonsulenter, 
avdelingsledere og kontaktbetjenter i enkeltsaker knyttet til innsatte. 
 
Boligkonsulentens arbeid har vært av stor betydning da det har fungert avlastende for 
sosialkonsulenter, kontaktbetjenter og avdelingsledere. Ved at spørsmål og oppgaver rundt 
boligsituasjonen til de innsatte har ligget hos boligkonsulent ble tid frigjort til annet fokus for 
andre arbeidsgrupper.  

 

 
3.4: Forventninger om løslatelser i løpet av prosjektperioden: 
 
I løpet av prosjektperioden fra 01.09.09 til 01.09. 12 har det blitt færre løslatelser av innsatte, i 
prosjektets målgruppe, enn det som var antatt.  
For å synliggjøre situasjonen legges tallene med over hvor mange som er løslatt fra forvaring, 
hvor mange som er utvist av landet, hvor mange som er overført til institusjon eller kommunal 
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boenhet og hvor mange som er overført til fengsel med lavere sikkerhetsnivå og 
overgangsbolig.  
 
Antall løslatte fra forvaring: 
 
2009:  3 personer, hvorav 1 ble utvist av landet. 
2010:  2 personer løslatt 
2011: 7 personer 
2012: 3 personer, hvorav 1 er utvist av landet. 
Ved prøveløslatelse av forvaringsdømte kan retten sette vilkår om at den domfelte tar opphold 
i institusjon eller kommunal boenhet utover ettårsfristen i straffeloven § 53 nr. 3 bokstav g. 
Denne adgangen er hjemlet i straffeloven § 39 g. I forbindelse med etablering av 
refusjonsordningen var det en målsetting at de forvaringsdømte som har spesielle behov, skal 
ha mulighet til institusjonsopphold, ev. opphold i omsorgsbolig ved prøveløslatelse.  

Det kreves særlige grunner for å sette vilkår om prøveløslatelse til kommunal 
omsorgsbolig/institusjon. Særlige grunner foreligger når den domfelte ellers ikke vil kunne 
prøveløslates, og en prøveløslatelse på slike vilkår anses å være bedre for den domfelte enn 
fortsatt opphold i anstalt under kriminalomsorgen. Dette er særlig aktuelt når den 
forvaringsdømte er psykisk utviklingshemmet eller har psykiske problemer og/eller 
rusproblemer. Det er et vilkår for slik løslatelse at institusjonen eller kommunen har 
samtykket i oppholdet og at tiltakene er statlig finansiert. Beslutning om prøveløslatelse 
treffes av domstolene.  

Antall innsatte overført til institusjon eller kommunal boenhet med varighet over 1 år 
(statlig finansiert tiltak etter § 39 g): 
 
2010: 5 personer 
2011:  1 person 
2012: 1 person 
 
Overføring av forvaringsdømte til fengsel med lavere sikkerhetsnivå og overgangsbolig i 
løpet av prosjektperioden: 
 
2009:  1 person 
2010:  6 personer, hvorav en er gjeninnsatt og en er tilbakeført Ila fengsel. 
2011:  3 personer 
2012:  1 person. 
 
Av de som er løslatt i prosjektperioden har boligkonsulent fulgt opp 5 personer etter 
løslatelsen. 4 er løslatt direkte fra Ila fengsel, 1 hadde en overgangperiode på en måned i 
overgangsbolig før løslatelse. 3 personer er løslatt ved tidsrammens utløp.  
2 er prøveløslatt. 
Tilbudet om oppfølging etter endt soning er et frivillig tilbud til den som skal løslates. Ikke 
alle har ønsker en oppfølging etter endt soning. Noen ønsker ikke å ha kontakt med, eller 
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bistand fra, personer som jobber i eller i tilknytning til Kriminalomsorgen. Noen ønsker å vise 
at de mestrer eget liv. Andre har ikke rukket å bygge opp en relasjon som gjør at de ønsker et 
videre samarbeid etter endt soning.  
Av de 5 personene boligkonsulent har fulgt opp var en løslatt i 2010, 3 løslatt i 2011 og 1 
løslatt i 2012. 
Ved løslatelse hadde 1 fått tilsagn på kommunal bolig, 2 hadde fått bolig via Kirkens 
Bymisjon, 2 flyttet inn hos familiemedlemmer for en periode da annet botilbud ikke var 
fremskaffet. 
2 av de løslatte er pr i dag gjeninnsatt i fengsel.  
 
 
3.5: Case kan være beskrivende for arbeidet som har blitt utført under soning: 

Case 1: Torbjørn, 50 år, forvaringsdømt. Kommer fra en kommune i Nord-Norge hvor han 
ikke ønsker å bosette seg etter løslatelse. I 2009 ble det søkt hjemstedskommune om bosetting 
via Bosatt, Frelsesarmeen i Oslo. Bosatt er tiltak hvor det gis tilbud om en bolig med 
oppfølgingstjenester knyttet til. Hjemstedskommunen ga avslag på søknaden og begrunnet det 
med at de kunne gi lignende tilbud via de etablerte tjenestene i egen kommune. Saken ble 
anket til Fylkesmannen i Nordland, som gav kommunen medhold i saken.  

Innsatt begjærte seg prøveløslatt og møtte i retten våren 2010. Han hadde da ikke annet 
botilbud enn å flytte hjem til sin far i hjemstedskommunen, noe han selv så på som en 
midlertidig løsning. Han ønsket ikke noe tilbud fra hjemstedskommune. Han ble ikke 
prøveløslatt.  September 2010 tok innsatte kontakt med boligkonsulent ang ønske om å flytte 
til Bærum eller Oslo. Han har barn på Østlandet og ønsker å være i nærheten av dem. Han 
ønsker også sysselsetting i Oslo. Torbjørn ønsker at boligkonsulent undersøker mulighetene 
for å søke om kommunal bolig i kommunene. Han ser det som beste mulighet da Bosatt ikke 
er et alternativ. Forvaringsdømte har opplysningsplikt overfor utleier vedr at de soner en 
forvaringsdom, og har derfor meget begrensede muligheter for å finne en bolig på det private 
utleiemarkedet.  

Da Torbjørn får opplysningene om at det kreves bostedstilhøringhet før kommunal bolig kan 
søkes i kommunene Oslo og Bærum, vet han ikke helt hvor han skal se for seg at han kan 
bosette seg.  

Han møter i retten igjen i desember 2010 da statsadvokaten begjærer forlengelse av forvaring 
i hans sak. Retten går inn for en løslatelse av Torbjørn, med virkning fra medio april 2011 da 
forvaringsdommen utløper. Ansvarsgruppen ved Ila fengsel kommer sammen og setter mål 
for arbeidet mot en løslatelse. Boligkonsulent tar kontakt med boligfremskaffer i Bærum 
kommune for en forespørsel om bistand til å fremskaffe bolig for Torbjørn. Han har et ønske 
om å bo i Bærum, og nå er mulighetene noe bedre på det private markedet, da han ikke blir 
prøveløslatt, men har sonet ferdig.  

Boligfremskaffer sier han trenger en henvisning fra Nav dersom han skal gjøre noe i denne 
saken. Nav blir kontaktet og sier de kan skrive en henvisning, men etter en samtale mellom 
Nav og boligfremskaffer kommer de frem til at de ikke kan bistå da innsatte ikke er tilhørende 
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i Bærum kommune. Bistand gis til de som er bosatt i kommunen. De anbefaler at han flytter 
til en annen kommune da det også er relativt dyrt å bo i Bærum.  

Torbjørn har få muligheter til å gå på visninger, men det søkes permisjon med begrunnelse i at 
han kan trenge å gå på visning før løslatelse.  

Via Kirkens Bymisjon gis det mulighet for å leie en bolig i Oslo for Torbjørn. Han har nå 
vært på permisjon og sett på boligen sammen med boligkonsulent. Hjemstedskommune skal 
stå for en etablering i Oslo frem til adresseendring er i orden. Han skal følges opp av 
boligkonsulent i etableringsfasen og videre så lenge det er ønskelig og behov for oppfølging. 

Case 2: Lars er en mann i 40-årene. Han soner en dom, og har 2/3 tid i juni 2011. Han eier en 
bolig i Oslo, som han kjøpte via Startlån for nærmere 15 år siden. Da han ble arrestert i januar 
2010 mistet han inntekt og søkte NAV om støtte til betaling av løpende fellesutgifter i 
sameiet. Han fikk avslag på søknad og klaget saken inn for Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. Nav fikk medhold i klagen fra Fylkesmannens side. Innsatt samarbeidet med 
sosialkonsulent ved Ila om å søke hjelp via økonomisk rådgiver ved Nav, men ble ikke 
imøtekommet fra Nav sin side. Boligen ble begjært tvangssolgt i januar 2011, med 1 mnd. 
frist til å gjøre opp kravet på restansen. Boligkonsulent fikk henvendelse fra innsatt og avtalte 
en samtale. Etter en kartlegging av saken via innsatt, kontaktbetjent og sosialkonsulent tok 
boligkonsulent kontakt med Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune og la frem saken for 
saksbehandler. Saksbehandler rådet oss til å ta kontakt med boligkontoret i bydel for å 
fremme saken for dem. Det var da kun 4 dager før boligen ville gå for tvangssalg. 
Boligkontoret ble kontaktet pr telefon og saken lagt frem. De drøftet saken raskt og ønsket å 
se alle papirer det var mulig å fremskaffe vedr saken. Boligkonsulent leverte papirene på 
boligkontoret morgenen etter og fikk en samtale med leder og saksbehandler. I løpet av neste 
dag ble det avtalt møte mellom Nav, Boligkontor og boligkonsulent der saken ble drøftet ut 
fra de oppdaterte opplysningene som forelå bl.a. knyttet til soningstid og søknad om 
lenkesoning for den domfelte. Boligkontoret gikk inn for å yte tilskuddsmidler til dekning av 
den lave restgjelden på boligen og den opparbeidede husleierestansen, dersom Nav var villig 
til å dekke felleskostnader frem til løslatelse. Nav ønsker en bekreftelse fra Ila fengsel 
vedrørende soningslengde, søknad om lenkesoning og søknad om løslatelse på 2/3 tid. Da 
dette var gitt gikk Nav inn for å dekke hans fellesutgifter frem til løslatelse finner sted. En 
virkedag før boligen gikk for tvangssalg var saken stanset. Nå gjenstår det en del jobb med 
fremskaffelse av dokumenter slik at saken kan behandles ferdig ved Boligkontoret.  Dette 
holder innsatt selv tak i.  

 
Case 3: Jan Kåre er en mann som nærmer seg 40 år. Han har sonet en forvaringsdom på 18 år, 
med en minstetid på 10 år. Tidsrammen for dommen er i 2015.  
Innsatt tok kontakt med boligkonsulent i januar 2010 for bistand til å finne og søke 
boligtilbud ved en eventuell prøveløslatelse. Han ønsket ikke å flytte tilbake til 
hjemstedskommune, og ville at det skulle jobbes for å finne et boligtilbud i Oslo da han ville 
søke sysselsetting i Oslo. Han hadde et nettverk han ønsker å opprettholde og utvide i byen 
også. Han ønsker også å forhøre seg om hvilke boligvirkemidler som finnes og hva han 
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eventuelt kunne nyttiggjøre seg av. Innsatt ønsker at boligkonsulent undersøker forskjellige 
alternativer for boligløsninger i god tid.  
Etter å ha undersøkt flere muligheter for boligløsninger tok boligkonsulent og innsatt kontakt 
med hjemstedskommune for å søke støtte til bolig med oppfølging via BoSatt Frelsesarmeen.  
Ingen andre boligalternativ var pr da mulig å finne i Oslo. Hjemstedskommunen innvilget 
støtte til tiltaket i en overgangsperiode.  
Det ble søkt om plass ved BoSatt og avholdt et samarbeidsmøte ved Ila fengsel. 
Omorganiseringer ved BoSatt førte til at de ikke kunne avgi plasser til søker som ikke tilhører 
Oslo Kommune. Innsatt gikk da i retten uten et avklart botilbud. 
Innsatt ble besluttet prøveløslatt av tingretten i 2011, med nærmere angitt vilkår. Retten 
forutsatte at anstalten og domfelte ville samarbeide om å etablere de nødvendige ordninger og 
avtaler før prøveløslatelsen ble gjennomført. Denne saken ble en spesiell sak da dommen 
legger føringer for løslatelse til en ordning der bolig og oppfølgingstjenester skal være på 
plass.  
Ila fengsel og forvaringsanstalt måtte ”gå noen avklarende runder” før det ble konkludert med 
at saken var en løslatelse etter Straffelovens § 39 g. Ila fengsel henvendte seg da til Kirkens 
Bymisjon med forespørsel om de kunne være en aktuell aktør for et slikt tiltak. 
Hjemstedskommune rettet en henvendelse til Kirkens Bymisjon og det ble laget et tilbud 
kommunen godkjente.  
Avtalen innebar oppfølging knyttet til bolig over en 3 års periode. Oppfølgingstjenestene er 
av et omfang som gjør det nødvendig å trekke inn flere i tjenesten. Boligkonsulent har vært 
sentral i overgangen fra fengsel til egen bolig. Jan Kåre sier han opplever trygghet i å vite at 
boligkonsulent kjenner hans historie, og at det er en styrke at en relasjon er etablert i 
fengselet. Det er også viktig å kunne snakke om den tiden som har vært med noen som har 
kjennskap til hans tid i fengsel. Overgangsfasen fra en lang soning i fengsel har vært stor, og 
han har vært svært sårbar i perioder. Han startet opp på nye arenaer som sysselsetting, bolig 
og naboforhold og nettverksbygging. Når det er få eller ingen nære å støtte seg til i en slik 
fase blir man ekstra sårbar.  
 
 
Fra gap-analyse gjort ved Ila fengsel og forvaringsanstalt 2012, kommer følgende frem: 
”Majoriteten har et lite nettverk ved løslatelse viser undersøkelse (Orvik 2012). Nettverk er 
viktig for alle mennesker, og ekstra viktig når man skal reetablere seg i samfunnet. Innsatte 
som opplever seg utstøtt av samfunnet på flere viktige områder trenger å oppleve fellesskap, 
trygghet og forankring i den sårbare tiden man går inn i ved løslatelse.” 

Prosjektrapporten ”Løslatelse fra forvaring” 2005 henviser til den landsomfattende 
levekårsundersøkelsen av innsatte i norske fengsler, som ble offentliggjort februar 2004 
gjennom forskningsstiftelsen Fafo. Rapporten viser, blant annet, at ”innsattes 
levekårssituasjon er særlig vanskelig fordi den er preget av opphopning av levekårsproblemer; 
tre fjerdedeler har problemer på to eller flere levekårsområder. Opphopningen av 
levekårsproblemer henger sammen med innsattes oppvekstforhold: jo flere 
oppvekstproblemer, desto vanskeligere levekår som voksen. Vellykket reintegrering i 
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samfunnet kan ikke sikres gjennom enkelttiltak, men må ta utgangspunkt i en helhetlig 
forståelse av marginaliseringens omfang i denne gruppen”. (Mind the gap, s 23, 2012) 

 

3.6: Oppfølging i en løslatelsesprosess: 

Prosjektet har hatt som mål å sikre at forvaringsdømte som løslates fra Ila fengsel og 
forvaringsanstalt har hatt en egnet bolig og et tilrettelagt tjenestetilbud ved prøveløslatelse, 
samt at det gis mulighet for oppfølging i prøvetiden og etter tidsrammens utløp/endt tid.  

Studier og kunnskap har vist at det produseres betydelige belastninger i et soningsforløp, både 
av fysisk, psykisk og sosial karakter. For de som soner lange dommer er tapene størst og en 
overgang til et liv i frihet ekstra utfordrende. Støtte og hjelp i overgangen fra fengsel til 
løslatelse er derfor av aller største viktighet.  

Erfaringer fra prosjektet har vist at flere løslatelser skjer direkte fra fengsel med høy sikkerhet 
til egen bolig, eller at den løslatte ikke har en egnet boligløsning ved løslatelse. Det er svært 
sårbare overganger den enkelte stilles overfor, og nødvendigheten av å ha støtte i en slik 
prosess kan være avgjørende for hvorvidt den enkelte greier en så stor overgang eller ikke. 

En av de løslatte sier: ”Jeg opplever at ingen er der for meg, alle har nok med sine ting, og det 
offentlige hjelpeapparatet ser ikke at jeg sliter.”  

 

Erfaringer fra arbeidet med Jan Kåre:  

Jan Kåre har sittet hele sitt voksne liv i fengsel. Han har få sporadiske erfaringer fra å bo i 
egen leiet bolig, og ingen erfaringer i å ”stå i et arbeidsforhold” i det sivile livet. Hans private 
nettverket ved løslatelse omhandler i all hovedsak mor, som jevnlig har besøkt han under 
soningen. Han sliter med dysleksi og liker derfor ikke å henvende seg skriftlig. Han leser en 
del og liker å ta utfordringer knyttet til å sette seg inn i nye ting. Han har få ”knagger” å 
knytte ny kunnskap til og det vanskeliggjør prosessen med å tilegne seg tilgjengelig 
kunnskap. Han har svært få og begrensede erfaringer fra sosiale relasjoner knyttet til andre 
enn de han soner sammen med. For han står utfordringene ”i kø” ved en løslatelse. Han 
opplever et meget høyt stressnivå i perioden etter at han løslates og flytter inn i egen bolig. 
Han sier selv det er av avgjørende betydning for han at han har støtte og bistand via en 
oppfølgingstjeneste som er knyttet til løslatelsen. 

Sitat fra analysen ”Mind the gap” (2012): 

 ”For de som soner lange dommer vil tap knyttet til samfunnsutviklingen bli merkbar. Den 
teknologiske utvikling går sin gang, mens de som soner i fengsel er avskåret fra tekniske 
hjelpemidler som mobiltelefoner, pc og bruk av internett. De er fratatt mulighetene til å 
disponere disse varene og tjenestene. Mer og mer av vår samhandling med bank, 
telefonselskap og tjenesteytende aktører foregår i dag via nettet. Den løslatte vil kunne 
oppleve en følelse av maktesløshet når han blir møtt med denne virkeligheten. 
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Under soning opplever den enkelte et tap av selvbestemmelse, som gir en følelse av 
maktesløshet i det daglige. Man opplever liten selvråderett over eget liv helt ned 
tilhverdagslige avgjørelser som når man vil gå på butikken for å handle/ kjøpe seg noe ekstra. 
Har man lyst på en sjokolade må man ha planlagt å kjøpe sjokolade den dagen i uka man har 
handledag.   

I fengsel er dagene styrt av fengselets struktur, regler og rammer. Hver uke forgår tilnærmet 
helt likt. Man vekkes av betjenter om morgenen, man har kun seg selv å tenke på i morgenstell 
og frokostsituasjon. Man kan gjøre de daglige gjøremål i sitt eget tempo. År etter år i samme 
situasjon skaper en monotoni som blir sløvende, og lite utfordrende. Uker, måneder og år går 
sakte og likt av sted. Man kan bli initiativfattig og oppleve en utflating i følelseslivet. Den 
enkelte får ta få valg, som igjen skaper uselvstendighet. Ansvarsfullhet og initiativ brytes ned 
til avhengighet og hjelpeløshet. Det gis få muligheter for å prøve ut egne valg. Man blir 
tilpasset en ”problem- og ansvarsfri” tilværelse. 

Mange innsatte som soner lange dommer står i fare for å utvikle ulike former for 
soningsskader. Disse skadene, samt den mangelen man har med seg når det gjelder mestring 
innenfor flere områder fra tiden før soning, gir et gap knyttet til en løslatelsessituasjon. Det 
betyr at habilitering/rehabilitering er et langvarig prosjekt som bør starte fra så tidlig som 
mulig i forvaringsforløpet. Man trenger også et mye lengre utslusningsforløp i overgangen til 
samfunnet for å kunne øve på ferdigheter og vise at man kan mestre ansvar for eget liv i 
frihet. 

Kan vi tenke oss at det er mulig å skape flere treningsarenaer under soning i forhold til 
innsattes/forvaringsdømtes tilnærming til: 

• å leve i egen bolig 
•  å forholde seg til det annet kjønn / andre mennesker 
•  møtet med samfunnet 
• forholde seg til egen kriminalitet 

Hvordan kan man motivere de innsatte til å nærme seg livet utenfor murene, mens de lever i 
fengsel? ” 

 

En mulighet for de løslatte til å få støtte i løslatelsesprosessen er av stor betydning, har 
erfaringer fra prosjektperioden vist. Videre er et arbeid med overgangsboliger for 
forvaringsdømte en oppgave det bør prioriteres å jobbe for, og av stor nødvendighet for å 
lykkes med en reetablering av forvaringsdømte tilbake til samfunnet. En gradvis utslusing og 
tilvenning til et liv i frihet gir den løslatte mulighet for å etablere seg med en større trygghet 
og ro, og med en nødvendig oppfølging i prosessen. 
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3.7: Boligkurset ”Veien hjem”: 

Målsetting: 

Boligkurset ved Ila har som målsetting at de domfelte skal være mer rustet til å møte 
hverdagen og de utfordringer det byr på å etablere seg og leve ute i samfunnet igjen, etter å ha 
sonet sin dom og vært avskåret fra samfunnet utenfor. 

Den enkelte skal tilegne seg kunnskap og informasjon som er nyttige for å kunne ta i bruk de 
boligsosiale tjenester som finnes. 

Utfordringene ved løslatelse er mange og omhandler usikkerhet på egen mestring og takling 
av de endringer samfunnet har gått igjennom. Fra å være styrt, til å ta styring over eget liv er 
en overgang som er stor og krevende for de aller fleste. Det er ikke lenger noen som sier hva 
du skal og kan gjøre, og de offentlige aktører forholder seg til den enkelte sak de er involvert 
i. Det helhetlige ansvaret må du ta selv. Man er usikker på eget kompetansenivå og vil bruke 
tid på å forstå nye systemer og strukturer.   

”Veien hjem” er et bidrag til å sette fokus på det boligsosiale feltet innenfor fengslet. ”Det 
boligsosiale feltet omfatter alle sider ved boligpolitikken og alle aktører i samfunnet som 
bidrar til at grupper som stiller svakt på boligmarkedet, kan forbedre sin situasjon. Dette 
utgjør rammene for boligsosialt arbeid. Boligsosialt arbeid beveger seg i praksis på en akse fra 
hjelp til enkeltpersoner og familier i boligen, til miljøskapende arbeid og organisering av 
beboergrupper innenfor et begrenset geografisk område. I tillegg kommer arbeidet med å 
forbedre innholdet i tjenestene og organiseringen av hjelpeapparatet. Det boligsosiale arbeidet 
er å se problemene i sammenheng og i et helhetlig perspektiv.” (Paul A Thyness s. 15, 
Boligsosialt arbeid. Kommuneforlaget 2004)  

”Et vellykket boligsosialt arbeid krever enhetlig tilnærming på tvers av organisatoriske 
grenser og forvaltningsnivåer. Det boligsosiale arbeidet er omfattende og dekker alt fra 
kommunens innsats for å fremskaffe og tildele boliger, til enkelttiltak som kan øke den 
enkeltes forutsetninger for å mestre bo- og livssituasjon.” (Rundskriv U-10/2002 s.5) Et av 
målene knyttet til å etablere boligkurs ved Ila er å skape en større bevissthet blant de domfelt 
rundt de boligsosiale utfordringer som venter dem når de løslates, og å tilføre kunnskap slik at 
den enkelte blir i stand til å nyttiggjøre seg de tiltak og virkemidler som finnes. 

Boligkurset omhandler forskjellige temaer rundt det å bo og leve, skape seg et hjem, og å 
forholde seg til hjelpeapparatet som finnes der ute. Kursene bygger på ideen om at man 
igjennom å belyse et tema fra en innleders side og samtaler med andre som er i samme 
situasjon kan man dele erfaring og støtte hverandre. Ved å se på de utfordringene de domfelte 
står overfor og se på konkrete og positive erfaringer enkelte har gjort seg tidligere, kan gruppa 
lære mestringsstrategier av hverandre. Fokus på muligheter og utvidet kunnskap knyttet til det 
å leve på egen hånd, gir den enkelte større opplevelse av å kunne mestre eget liv. 
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 Erfaringer og utfordringer: 

Med kunnskap om at livet etter soning byr på mange utforinger for den som har sittet i fengsel 
over år, ønsket Ila fengsel og forvaringsanstalt å jobbe med kursing av de domfelte for at de 
skal stå bedre rustet i å møte livet utenfor murene. Det finnes erfaringer med flere former for 
boligkurs og Ila ønsket å utvikle noe lignende til eget bruk. Man valgte å se nærmere på 
boligkursene som ble holdt i regi av Safir, og har hentet ideer derfra. Boligkursene ble knyttet 
til prosjekt Boligkonsulent ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. 

Det ble satt ned en arbeidsgruppe ved Ila som gjennomførte noen møter for å planlegge 
boligskolens innhold og temaer for kurset. Et boligkurs ble startet opp høsten 2009. Kurset 
var satt opp til å få over 12 uker med kursdager en gang pr uke, à 3 timers varighet. Temaer 
for kursdagene var en innledende dag, matkurs over 3 ganger, økonomi/budsjett, nettverk, 
kosthold og renhold, å skaffe seg jobb, plikter og rettigheter ved å leie bolig, 
boligvirkemidler, avslutning og oppsummering, med utdeling av diplom. Det var til sammen 6 
deltagere på kurset, der noen ikke fulgte hele kursrekken da de hadde utdannelse innen 
matlaging fra før, eller hadde time hos behandler på kurstidspunktet. Pilotkurset ble 
oppsummert som vellykket og deltagerne var for det meste fornøyd med innledere og 
gjennomføringen av boligskolen.  

Ved oppstart og rekruttering til nytt kurs året etter viste det seg at mange av de domfelte var 
negative til at de ble forespurt om å gå på Boligskole. Mange assosierte navn og noe av 
innholdet til at de skulle trenge skolering i renhold og hygiene, noe de selv mente ikke var 
nødvendig for eget vedkommende. Boligskole ble av flere nevnt som et dårlig navn og man 
ønsket ikke å gå på ”skole” for å lære seg ”å vaske klær og bolig.”  

Gruppen som oppsummerte og evaluerte piloten ønsket en endring av navnet på kurset, og at 
det jobbes med temadager innenfor boligsosialt felt i stede for et kurs over mange uker. Ved å 
legge opp til dager med enkelttema kan man rekruttere ut ifra deltagernes interesse og område 
de opplever at de kunne trenge mer kompetanse. Det ble også sett som et ledd i å skape et 
positivt omdømme for ”boligkurset.” Det administrative ansvaret for Boligkurset ble overført 
til programavdelingen og det skulle prioriteres å skriftliggjøre Boligkurset for å lage en mal 
for kursholdere og ansvarlige aktører for fremtiden. Det legges også vekt på det positive i at 
Programavdeling har lang erfaring i driftig og gjennomføring av programmer for de domfelte. 
Det vil bringe inn pedagogiske ressurser til Boligkursene.  

Arbeidet med å utarbeide en mal for boligkursene ble satt i gang i begynnelsen av 2011 og 
ferdigstilt i løpet av høsten, samme år. Det foreligger i dag en manual med en kurspakke 
inneholdende temaer for 11 kursdager.  

I løpet av prosjektperioden har det vært gjennomført en pilot, som beskrevet over, samt at det 
har vært gjennomført flere ”kurs” over en halv dag med relevante temaer. Temaene har vært 
boligvirkemidler v/Husbanken, Arbeidsmarkedsbedriften – hvilke muligheter finnes for deg? 
v/ Unikum, Way Back – Livet etter soning. Det har vært mellom 10 og 17 deltagere på disse 
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dagene. Flere kurs har vært planlagt, som blant annet: Hvordan leve med gjeld? Kurset ble 
ikke gjennomført da innleder trakk seg. 

Programavdelingen ved Ila har vært ansvarlig for driften av boligkursene. Boligkonsulent har 
hatt ansvaret for rekruttering og praktisk gjennomføring av kurs. 

Under utarbeidelsen av en manual for boligkursene ble det foreslått å opprette to 
gjennomføringsformer av Veien hjem, den ene ved å arrangere kurs avdelingsvis, den andre 
ved å arrangere temadager, som tidligere. Det har ikke blitt arrangert nye kurs etter dette da 
boligkonsulent startet opp arbeid med en gap-analyse.  

Boligkursene har ikke vært forankret i anstalten, eller noen av avdelingene innenfor 
organisasjonen. Det har gjort at et ansvar for å drifte kursene ikke har ligget i organisasjonen, 
men vært lagt til boligkonsulent å gjennomføre. 

Det er nå bestemt ved anstalten at det skal startes opp kurs høsten 2012. Nåværende 
boligkonsulent ansettes i en 20 % stilling ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, for å starte opp 
kursene, i samarbeid med en ansatt ved Ila fengsel. Dette for å nyttiggjøre seg den kunnskap 
boligkonsulent har om drift av kursene, og å videreføre kunnskapen og kursene via ansatt som 
knyttes til gjennomføringen av kursene fremover. Boligkursene forankres i 
programavdelingen ved Ila fengsel. Leder for programavdelingen er ansvarlig for drift og 
faglig innhold av kursene. Det er ansatt en person til å drive kursene. 

 

3.8: Hovedmål 2: 
 
2. Øke kompetansen i boligsosialt arbeid i kriminalomsorgen. 
Delmål: 
Arbeide for etablering av kontaktpersoner i fengselet og kommuner vedrørende bolig til 
innsatte. 
 
Etablere faglige nettverk som på sikt skal være selvgående. Inkludere ledere, 
kontaktbetjenter, saksbehandlere i friomsorgen og i kommunene, samt fengselets egne 
sosialkonsulenter. 
 
Skaffe oversikt over boligtilbud med ulik oppfølging og bemanning. 
 
Samarbeide med aktuelle utviklingsprosjekter der boligfremskaffelse og oppfølging i 
bolig for tidligere domfelte er tema.  

 
I tillegg lå det til prosjektet å være pådriver og samarbeidspartner i arbeidet med å etablere 
flere boliger tilpasset Ila sine innsatte. 
 
I løpet av prosjektperioden har arbeidet med enkeltsaker hatt størst fokus. Ved oppstart av 
prosjektet ved anstalten var det forventet at boligkonsulent skulle jobbe opp imot innsatte for 
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å finne boligløsninger knyttet til en løslatelsesprosess for forvaringsdømte og domfelte. Det 
ble utarbeidet et kartleggingsverktøy og en samtykkeerklæring.  
 
I løpet av prosjektperioden har Ila fengsel og forvaringsanstalt omorganisert på flere områder 
innenfor sitt dokumentasjonsarbeid. Kartlegging av den innsatte starter nå opp ved innkomst 
hvor de forvaringsdømte kartlegges under opphold på innkomstavdelingen. En 
boligkartlegging av tidligere boerfaringer og kunnskap knyttet til det å bo vil være en naturlig 
del av den kartlegging som skjer ved innkomstavdelingen. Den informasjon som blir 
innhentet i den forbindelse er viktig når arbeidet med boligløsninger skal startes senere i en 
soningsprogresjon. Den innsattes opplevelse av egen livssituasjon og erfaringer vil være mest 
ekte ved en kartlegging like i etterkant av innkomst ved fengselet.  
 
Prosjektet har vist at et utstrakt samarbeid med den enkelte innsattes hjemstedskommune er av 
stor betydning for å skape best mulig boligløsninger ved en løslatelse. Kontakten bør derfor 
opprettes i god tid før en aktuell løslatelse. Ved at kommune og innsatt har et kjennskap til 
hverandre vil et samarbeid kunne gå lettere knyttet til den enkeltes situasjon. 
 
 
Boligkonsulent	  har	  vært	  tilknyttet	  undervisningen	  av	  aspiranter	  de	  to	  siste	  årene	  ved	  å	  
ha	  anledning	  til	  å	  undervise	  om	  tilbakeføringsgarantien	  og	  arbeidet	  knyttet	  til	  en	  
løslatelsesprosess.	  Arbeidet	  har	  vært	  et	  samarbeid	  med	  en	  av	  sosialkonsulentene	  ved	  Ila	  
fengsel	  og	  en	  god	  anledning	  til	  å	  synliggjøre	  arbeidet	  rundt	  løslatelse	  for	  aspiranter	  ved	  
anstalten.	  

Boligkonsulent	  har	  deltatt	  i	  et	  samarbeid	  med	  andre	  boligsosiale	  prosjekter	  innenfor	  
kriminalomsorgen.	  Det	  har	  vært	  viktig	  å	  ha	  andre	  aktører	  å	  drøfte	  spørsmål	  av	  faglig	  
karakter	  med.	  Sammen	  har	  vi	  sett	  utfordringene	  den	  enkelte	  har	  stått	  i,	  samt	  kunnet	  gi	  
støtte	  og	  innspill	  til	  hverandre.	  	  

 
I prosjektets siste periode ble prosjektplanen revidert og mye tid ble knyttet opp til arbeidet 
med en gap-analyse. Se punkt 4.0. 
Det ble satt ned en prosjektgruppe på 3 personer. Prosjektgruppen har brukt tid på å drøfte de 
utfordringene den innsatte, fengselet, kommunen og samfunnet står over for i arbeidet med å 
tilrettelegge for gode løslatelser. Resultatet har blitt en systematisering av kunnskap knyttet til 
mange av de utfordringer en står overfor i løslatelsesarbeidet. Arbeidet med analysen har gitt 
en utvidet forståelse for kompleksiteten knyttet til løslatelsesprosessen av forvaringsdømte. 
Forvaringsdømte løslates direkte fra Ila fengsel i dag, og det er viktig å holde fokus på bl.a. 
hvilke boligsosiale tiltak det er nødvendig bistå den enkelte med for at de skal nyttiggjøre seg 
tilegnet rehabilitering fra soningsforløpet. Jfr. St. melding nr 37 (2007 – 2008) Straff som 
virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.  
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4.0:  Revidert prosjektplan 
Det ble utarbeidet en revidert prosjektplan i desember 2011. Denne inneholdt et nytt 
underprosjekt. Underprosjektet skulle se på de behovene de forvaringsdømte har for å kunne 
leve et tilfredsstillende liv etter en løslatelse. Hovedspørsmålet ble: Hva trenger de som har 
sonet en dom over flere år for å kunne leve stabile liv ute i samfunnet igjen? Det ble satt ned 
en gruppe som skulle jobbe målrettet med underprosjektet, med mål om å kunne presentere en 
analyse til utgangen av januar. 
 
 
4.1: Underprosjektet ble delt opp i 4 deler: 

1. Man skulle belyse de forvaringsdømtes generelle behov sett hen til den kunnskapen 
som var knyttet til tidligere undersøkelser og data om hvem de forvaringsdømte er.  
 

2. Forutsetninger og behov hos hver enkelt forvaringsdømt som var antatt løslatt i løpet 
av 2012 – 2013 (ca 24 personer) skulle undersøkes og beskrives. Hva besitter de av 
erfaringer og kunnskap fra tidligere, hva har de mistet under soning, hva er behovene 
for å kunne leve et tilfredsstillende liv etter løslatelse?  
 

3. Hva finnes av tilbud ute i kommunene? Eksisterer det tilskuddsordninger som kan 
knyttes opp imot enkeltløslatte i en integreringsfase? Kan eksisterende 
refusjonsordninger benyttes til bistand og etablering av forvaringsdømte i kommunen 
etter løslatelse? Er det behov for annen finansiering og oppfølging? 
 

4. Analyse av de funn som har blitt gjort. Hvilke gap fantes mellom den kompetanse og 
behov som eksisterer hos de forventet løslatte, og de ordninger som finnes i 
kommunene i dag. Hvilke behov for ressurser så vi som nødvendige for å lykkes med 
en reetablering av forvaringsdømte. Analysen skulle også belyse hvilken forskjell det 
er mellom løslatelsesopplegg slik det foregår i dag og en antatt ideell 
løslatelsessituasjon.  
 

Arbeidet med underprosjektet har resultert i et dokument, ”Mind the gap”, som legges ved 
sluttrapporten. Gap-analysen har konkludert med tiltak knyttet til løslatelsesprosessen som det 
må jobbes videre med. Ila fengsel har startet arbeidet med å se nærmere på enkelte av 
forslagene i analysen som det vil bli satset på å utvikle videre. 
 
 
5.0:  Forankring og implementering: 
 
Faren med alle prosjekter er at de lever sitt eget liv og arbeidet dør ut når prosjektet er slutt.  
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Arbeidet med å fremskaffe bolig for forvaringsdømte som skal løslates er et arbeid som til 
enhver tid må ivaretas. Ila fengsel har sett dette som den største utfordringen ved et 
løslatelsesopplegg, og ønsket derfor prosjektet – Boligkonsulent ved Ila. 
Arbeidet med å bistå den enkelte innsatte med å skaffe egnet bolig ved løslatelse er et 
tidkrevende arbeid, dersom gode løsninger skal være oppnåelig. Forvaringsdømte blir løslatt 
direkte fra anstalten pr. i dag. Det er derfor å anbefale et fortsatt sterkt fokus på dette arbeidet. 
”Arbeidet med løslatelsen skal starte ved innsettelsen,” blir det sagt. Hva skal til for at den 
innsatte skal være forberedt til å møte samfunnet ute på en best mulig måte?  
Det ligger utfordringer i å få implementert løslatelsesarbeidet i hele organisasjonen. Prosjektet 
har, via arbeidet med gap – analysen, erfart at gode løslatelser er et sammensatt arbeid, og 
krever tiltak på flere områder.  
Det kan stilles spørsmålstegn ved om boligarbeidet har vært et for isolert arbeid ved anstalten. 
Ansvaret for arbeidet rundt boligfremskaffelse har i stor grad ligget til sosialkonsulentenes 
arbeidsområde før prosjekt boligkonsulent ble startet opp. ”Et vellykket boligsosialt arbeid 
krever enhetlig tilnærming på tvers av organisatoriske grenser og forvaltningsnivåer. Det 
boligsosiale arbeidet er omfattende og dekker alt fra kommunens innsats for å fremskaffe og 
tildele boliger, til enkelttiltak som kan øke den enkeltes forutsetning for å mestre bo- og 
livssituasjonen” (Rundskriv U-10/2002 s.5). Det kreves også et samarbeid med de aktuelle 
aktører utenfor anstalten dersom det skal skapes gode og varige løsninger for de løslatte.  
Ansvaret for å fremskaffe egnet bolig til den løslatte ligger i siste instans hos 
hjemstedskommune / ansvarlig kommune ved en løslatelse. Ved å invitere kommunene inn i 
samarbeidsmøter og ansvarsgrupper ved anstalten kan det skapes grunnlag for et tettere og 
bedre samarbeid rundt gode løsninger for den innsatte.  
 
Erfaringer fra prosjektet viser også at det bør jobbes videre med å utarbeide en støttefunksjon 
hvor den løslatte følges ut fra fengsel og over i egen bolig/ kommune. Relasjon og kjennskap 
til den innsatte fra tiden under soning har stor verdi og gir trygghet for den som løslates. 
 
Arbeidet med å implementere boligkonsulentens arbeid i den daglige driften ved anstalten har 
ikke lyktes i den grad det var ønskelig. Dette kan ha ulike årsaker. Prosjektplanen beskriver 
at: boligkonsulent vil bli en naturlig del av ansvarsgruppen i løslatelsesfasen, og får ansvaret 
for arbeidet mot den innsattes respektive kommune. Arbeidet med å trekke inn boligkonsulent 
i ansvarsgruppene har tatt lang tid ved anstalten. Koordinator for prosjektet har måttet ta opp 
dette gjentatte ganger knyttet til at innkallelse til ansvarsgruppemøter. Vi har underveis ved 
flere anledninger reflektert over fordeler og ulemper med at boligkonsulenten ikke var ansatt 
ved anstalten. Fordelene har vært klare. Boligkonsulenten har hatt en friere stilling, har i 
mindre grad enn andre ansatte vært en del av forvaringssystemet og antagelig hatt en større 
tillit og friere arbeidssituasjon. Ulempen har klart vært at det har vært tungt å få innpass, til 
tider vanskelig å få til godt samarbeid og entusiasme rundt arbeidet. 
 
Prosjektet må være forankret på alle nivå i organisasjonen. Dette må det arbeides med fra 
prosjektets oppstart, øverste ledelse må sørge for at prosjektmedarbeider/boligkonsulent er 
synlig i en så omfattende og stor organisasjon. Dette må også sikres gjennom måten prosjektet 
er organisert. I dette prosjektet har forankringen i øverste ledelse vært tydelig, men det har 
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vært utfordrende å etablere eierskap til arbeidet nedover i organisasjonen og utover i 
avdelingene. 
 
Ila fengsel gjennomgikk en omorganisering i løpet av 2011 – 2012 hvor et av tiltakene var 
innføring av avdelingsdager. Avdelingen fikk en dag pr måned hvor det blant annet settes 
fokus på gjennomgang av status og progresjon knyttet til den enkelte innsatte. Tanken var at 
boligkonsulent skulle trekkes inn i avdelingenes dager for å heve og styrke den boligsosiale 
kompetansen. En implementering og forankring i avdelingsdagene har ikke latt seg 
gjennomføre fra anstalten sin side. Disse dagene vil kunne være et egnet fora for fokus på 
arbeidet med gode løslatelsesprosesser. 
 
Kunne en utarbeidet definisjon av koordinatorrollen vært nyttig for prosjektet: 
Samarbeidsavtalen mellom Ila fengsel og forvaringsanstalt og Kirkens Bymisjon sier at:  
”Ila utpeker en prosjektkoordinator som har ansvar for koordineringen av den delen av 
arbeidet som foregår på anstalten. Vedkommende har også ansvar for det løpende samarbeid 
med ByBo om forhold knyttet til gjennomføringen av arbeidet.” 
I ettertankens lys kan det stilles spørsmål ved hvorvidt en nærmere og mer konkret 
beskrivelse av koordinatorrollen kunne ha tydeliggjort samarbeidet med boligkonsulent i 
prosjektperioden. Ved å konkretisere arbeidsoppgavene for både koordinator og 
boligkonsulent vil man kunne sikret at det kunne legges et grunnlag for at man så de samme 
utfordringene, og hadde et styrket felles fokus i prosjektperioden.  
 
Det ligger utfordringer i å implementere boligarbeidet i hele organisasjonen ved Ila fengsel og 
forvaringsanstalt. Den ideelle situasjon kan være å oppnå løsninger hvor også de 
forvaringsdømte, i større grad enn i dag, sluses videre til åpne anstalter og overgangsbolig.  
 
Det er også av betydning for arbeidet med gode løslatelser at et forpliktende samarbeid 
mellom kriminalomsorgen og landets kommuner opprettholdes. At flere aktører eier ansvaret 
og samarbeider om løsningene er nødvendig for å oppnå gode løslatelsesprosesser.  
 
 
 
6.0:  Oppsummering og avslutning: 
 

• Prosjekt Boligkonsulent ved Ila fengsel og forvaringsanstalt har gått over 3 år, 
fra01.09.09 til 01.09.12. I løpet av prosjektperioden har boligkonsulent vært inne i 
saken til 59 innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. 44 forvaringsdømte og 15 
med ordinære dommer eller varetekt. 

• I løpet av prosjektperioden har det vært færre løslatelser, i prosjektets målgruppe, enn 
det som var antatt. 

• Boligkonsulent har fulgt opp 5 personer etter løslatelse. 4 er løslatt direkte fra Ila 
fengsel, 1 hadde en overgangsperiode på 1 måned i overgangsbolig, før løslatelse. 3 er 
løslatt ved tidsrammens utløp, 2 er prøveløslatt. 
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• Arbeidet rundt løslatelse fra forvaring er en langsiktig prosess. Behovet for bolig kan 
være reist mer enn en gang knyttet til at det fremmes sak for retten flere ganger for en 
og samme person. 

• Erfaringer fra prosjektperioden har vist, at å gi en mulighet for at de løslatte kan gis 
støtte i en løslatelsesprosess er av stor betydning. 

• Boligkurs for innsatte er en metode for å bevisstgjøre og forberede innsatte på 
utfordringer de møter etter soning. Ila fengsel og forvaringsanstalt vil prioritere å 
jobbe videre med å etablere boligkurs som et tilbud til innsatte.  

• Høsten 2011 ble det satt ned en gruppe på 3 personer for å jobbe med en gap-analyse 
ved Ila fengsel. Boligkonsulent deltok i gruppen. Analysen setter fokus på 
løslatelsesprosessen og de behov forvaringsdømte har knyttet til en løslatelse. 
Analysen kan benyttes som et virkemiddel for å øke kunnskapen om boligsosialt 
arbeid ved anstalten. 

• Forankringen av prosjektet i organisasjonen, har ikke vært tilfredsstillende ivaretatt. 
Boligkonsulentens rolle har ikke blitt nok tydeliggjort ved anstalten, dermed har ikke 
ressursene blitt brukt tilfredsstillende i organisasjonen. 

 
 
Avslutning: 
Dette prosjektet har gitt både Ila fengsel og Kirkens Bymisjon nyttige og viktige erfaringer. 
Forvaringsdømte har særskilte utfordringer i overgangen fra soning til bolig i kommunene. De 
er på ulike måter både sårbare og utsatte både for samfunnets holdninger, eget stigma, et 
vanskelig boligmarked og store samarbeidsutfordringer. Kanskje en oppsummering for dette 
prosjektet på mange måter er symptomatisk med situasjonen forvaringsdømte opplever. Det 
går sent og det går smått. Det er mange hindringer og mange aktører som både må tenke 
kreativt og pragmatisk for å finne løsninger. Det kan virke litt håpløst, men kan også forstås 
som en vekker, dette er et arbeid som av mange grunner bør prioriteres med stor kraft også i 
fortsettelsen. 
 
 
 
 
 


