
 
 
 
 

 
 

Fra fengsel til bolig 
 
 
 

 
 
 
 

Fredrikstad kommune kan hjelpe 
innsatte i fengsel og i friomsorgen 

 til å skaffe og beholde bolig 
 
 
 
 



Fredrikstad kommune kan hjelpe innsatte i fengsel og i 
friomsorgen til å skaffe og beholde bolig 
 
Fredrikstad kommune har fått prosjektmidler fra Husbanken til å 
opprette en prosjektstilling som fengselskoordinator. 
Fengselskoordinatoren skal hjelpe innsatte/domfelte som er uten bolig til 
å skaffe bolig og/eller beholde bolig. 
 
Hvis du trenger hjelp er det viktig at du tar kontakt med kommunen i god 
tid før løslatelse. 
  
Du har mulighet til å søke om kommunal bolig i tillegg til å skaffe bolig 
på det private boligmarkedet. Hvis du har lav men stabil inntekt kan du 
søke om lån og tilskudd for å kjøpe din egen bolig. Lånet heter Startlån 
og er meget gunstig for personer som har vanskelig for å få vanlig 
boliglån. Du må da ha inntekt til å betale tilbake lånet. 
 
Bostøtte fra Husbanken er en ordning som kan hjelpe deg til å dekke 
boutgifter. Du kan søke bostøtte hvis du har lav inntekt og høye 
boutgifter. Du må ha et sted å bo før du kan få bostøtte. 
 
Har du et sted å bo men klarer ikke å betale husleien, kan du ha rett på 
sosialhjelp. Hvis du skal leie bolig på det private markedet, krever 
utleiere som regel depositum. Har du vanskelig med å skaffe penger til 
depositum kan NAV hjelpe deg med en garanti for disse pengene. 
 
Kommunen ønsker at alle skal klare å leve og bo selvstendig. Uansett, 
om du leier privat eller har kommunal bolig må du forholde deg til 
husleie, ordensregler og naboer. Du kan få praktisk eller personlig hjelp 
for å ordne opp i din bosituasjon.



Du kan få hjelp til: 
 

• Bosetting / booppfølging 

• Søke kommunal bolig 

• Å finne bolig på det private leiemarkedet 

• Praktisk hjelp til visning og kjøp hvis du har fått tilbud om 
kommunal boliglån 

• Økonomisk veiledning / gjeldsrådgivning 

• Rusrådgivning / henvisning til behandling 

• Individuell Plan (IP) 

• Ansvarsgruppe 

• Henvisning til andre hjelpeinstanser, for eksempel psykiatrien 

• Opprette kontakt med Frivillige organisasjoner 

• Fritid 

 
 



Fredrikstad kommune samarbeider med Kriminalomsorgen region Øst 
og har skrevet under en avtale om forpliktende samarbeid.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformasjon til fengselskoordinator i 
 Fredrikstad kommune: 

 
Christine Nygård 
Hassingveien 40 
1605  Fredrikstad 

 
Tlf: 69 30 63 19 / 97 58 94 60 

Faks: 69 30 55 04 
Mail: christine.nygard@fredrikstad.kommune.no 

 
 
 
 
 
       


