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Kriminalomsorgens boligprosjekt for kvinner 

 

1. Innledning 

 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

 

St. Melding nr 37(2007-2008) Straff som virker, Strategi på vei til egen bolig(2005-2008) og 

samarbeidsavtalen mellom kriminalomsorgen og Oslo kommune, legger sterke føringer for 

boligsosialarbeid i kriminalomsorgen og forvaltningsapparatet for øvrig. Med bakgrunn i dette 

ønsket Bredtveit fengsel å bistå den enkelte innsatte med å fremskaffe egnet bolig til 

løslatelse, samt heve kompetansen blant ansatte ved fengselet i boligsosialt arbeid.  

I NIBRs rapport fra 2006” Løslatt og hjemløs-bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold” 

fremkommer det at 2/3 v innsatte i norske fengsler er uten egnet bolig to måneder eller mindre 

før løslatelse. 

Kvinner som gjennomfører straff i fengsel er en marginal gruppe med store sammensatte 

problemer. I henhold til NIBRs rapport ”Løslatt og hjemløs- bolig og bostedsløshet etter 

fengselsopphold” er bostedløse kvinner yngre enn menn. I tillegg har andelen kvinnelige 
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bostedløse i norske fengsler, økt i løpet av de ti siste årene. Kvinner antas å ha mer komplekse 

problemer enn menn, bla fordi mange har hel eller delvis omsorg for barn og sliter med 

psykiske traumer og praktiske problemer rundt dette. Videre har kvinner oftere blitt utsatt for 

vold og seksuelle overgrep enn menn. 

Menn i norske fengsler har et bedre tilbud om åpen soning enn hva kvinnene har. Ved åpen 

soning er mulighetene for å fremskaffe bolig på egenhånd på det private markedet mye 

enklere, da man har større frihet i forhold til å benytte telefon og internett, samt at det er 

lettere å komme seg på visning. Ved et lukket fengsel har ikke innsatte tilgang til internett, 

samt at de kun har 20 min. ringetid som de må disponere på venner, familie og private 

anliggende. Videre vil det automatisk komme en beskjed til mottaker om at samtalen vil bli 

avlyttet, noe som ikke er gunstig for noen som ønsker å skaffe seg bolig. 

Til tross for at kvinner antas å ha flere og mer komplekse problemer enn menn, er 

kriminalomsorgens tilbud basert på menns behov og premisser. Det er derfor svært viktig å 

sette fokus på kvinners forhold i norske fengsler og å legge til rette for å ivareta deres 

sammensatte problematikk på en helhetlig måte. Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ønsket 

derfor å etablere et prosjekt hvor en prosjektleder kunne prøve ut tiltak for å rette fokus mot å 

bedre det boligsosiale arbeidet i fengselet. 

 

1.2.  Definisjoner og avgrensninger  

Bredtveit fengsel: 

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er Norges høysikkerhets fengsel for kvinner. Fengselet 

ligger på Kaldbakken i Oslo og tilhører kriminalomsorgen Region Øst. Fengselet har 64 

soningsplasser, fordelt på lukket og åpen avdeling. Hovedfengselet har 45 soningsplasser.  

Bredtveits åpne avdeling er lokalisert ca 500 m fra hovedanstalten og har 19 soningsplasser, 

hvor 10 av plassene er reservert for Stifinneren. Medberegnet de som soner i institusjon og 

hjemmesoning har Bredtveit p.t 69 personer under soning. 48 på dom, 19 i varetekt, 1 i 

forvaring og en på foregrepet soning. Av disse er 46 norske statsborgere og 23 er utenlandske 

statsborgere. Kvinnene soner for: 

 Narkotika: 31 

 Drap: 9 

 Legemsbeskadigelse/vold/brannstifteri: 4 

 Tyveri/heleri/dokumentforfalskning: 13 

 Skadeverk/trusler/ran:4 

 Annet:8 

Gjennomsnittlig alder er 38,5 år og gjennomsnittlig domslengde er 4 år og 10 mnd. 

Egnet bolig: 

Definisjon på egnet bolig vil variere ut i fra behov og miljø og behovet må sees i sammenheng 

med samfunnets struktur og kultur. Med egnet bolig menes her en bolig som er tilpasset den 

innsattes behov i forhold til rusproblemer, psykiske problemer og kriminalitet. 

Bostedsløs: 

Som bostedløs regnes her, personer som ikke disponerer egen eller leid bolig, men som er 

henvist til tilfeldige eller midlertidige boligalternativer, bor midlertidig hos familie, venner 
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eller kjente, samt personer som befinner seg i fengsel eller institusjon og skal løslates eller 

utskrives innen to måneder og ikke har bolig. Som bostedløs regnes også personer uten egnet 

oppholdssted kommende natt. Som bostedløs regnes ikke den som bor i fremleid bolig eller 

varig hos pårørende eller nær slektning. (Dyb m.fl, 2006)  

Kommunens ansvar: 

I henhold til LOV 2009-12-18 nr 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen §§ 15 og 27 skal kommunen medvirke til å fremskaffe boliger til 

vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, samt at 

kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til dem som ikke klarer det selv. 

 

1.3. Forarbeid og føringer 

Prosjektet er i all hovedsak finansiert med kompetansetilskuddsmidler fra Husbanken. 

Prosjektet har mottatt tilskudd for to driftsår; fra og med september 2009 til og med september 

2011. Tilskuddet er i hovedsak brukt til lønn for prosjektleder. 

Kriminalomsorgen region øst har bidratt med egen kapital/ressurser inn i prosjektet. I 

regionsledelsen har det til enhver tid vært flere ansatte som har bidratt i arbeidet med 

samarbeidsavtaler, samt stilt på møter med boligprosjekter i Oslo kommune.  

Organisering: 

Prosjektet har vært forankret ved Bredtveit forvaringsanstalt hvor prosjektleder har vært ansatt 

som en del av personalgruppen ved anstalten. Ansvarlig ledelse for prosjektet har ligget under 

Bredtveit fengsel, ved inspektør Birgitte Storvik. Hege Kongerud ved Oslo friomsorgskontor 

og leder for boligprosjektet på TOG hadde en koordinerende rolle for prosjektet frem til 

hennes prosjekt ble avsluttet i 2010. 

Prosjektet har hatt en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. 

Styringsgruppen har bestått av representanter fra Regionledelsen og Bredtveit fengsel, samt 

koordinator for prosjektet. Regionen var representert ved: Kristin Tandberg, seniorrådgiver. 

Kristin Sandal, metoderådgiver og Unni Lineikro, assisterende regiondirektør. Bredtveit var 

representert ved Birgitte Storvik, inspektør, Carina Loe Ekrem, sosialkonsulent og Karianne 

Lahr Fjøsne, prosjektleder. Hege Kongerud var også deltaker i styringsgruppen, som 

koordinator for prosjektet. 

Arbeidsgruppen har bestått av Birgitte Storvik, Carina Loe Ekrem, Hege Kongerud og 

prosjektleder Karianne Lahr Fjøsne. 

Styringsgruppen var ment å ha regelmessige møter gjennom hele prosjektperioden, men dette 

er ikke gjennomført og må sies å ha hatt manglende oppfølging. Derfor har møtene med 

arbeidsgruppen, som har blitt avholdt jevnlig, på mange måter erstattet styringsgruppemøtene. 

Kontaktbetjentene ved Bredtveit har også vært deltagere i prosjektet, dette med tanke på å 

forankre og videreføre kompetanse til de ansatte. 

Samarbeidspartnere eksternt har vært forvaltingen i kommunene, barnevern, sosialtjenesten, 

behandlingsinstitusjoner, fastleger, frivillige organisasjoner, frivillige organisasjoner og 

Husbanken. Samarbeidspartnere internt har vært kontaktbetjenter, helseavdeling, skole, prest, 

arbeidsdrift og sosialkonsulenten. 
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1.4. Prosjektmål 

Prosjektet har hatt følgende prosjektmål: 

1. Alle som løslates fra Bredtveit fengsel skal ha et egnet botilbud. 

 

2. Økt kompetanse om boligsosialt arbeid rundt denne gruppen innsatte. 

 

 

3. Kunnskapsoverføring om boligsosialt arbeid med gruppen kvinnelige innsatte, til 

innsatte, ansatte og samarbeidspartnere. 

 

4. Økt samarbeid med Oslo kommune om bosetting med denne gruppen innsatte. 

 

5. Implementering av TOG metodikken på anstalten. 

 

 

 

 

 

2. Aktiviteter og tiltak 

 

2.1 Prosjektmål 1: Alle som løslates fra Bredtveit fengsel skal ha tilbud om egnet bolig 

ved løslatelse. 

Kartlegging av boferdigheter:  

Innsatte har ofte en meget sammensatt problematikk i forhold til kriminalitet, rus, økonomi, 

helse, sosialt nettverk etc. Det er derfor viktig å kartlegge den enkelte innsattes bohistorikk, 

for å avklare hvorfor ting har gått galt for mange tidligere. 

 

Ved å fokusere på den innsattes sammensatte problematikk, sikrer man at de får en helhetlig 

oppfølging under og i etterkant av soning, som ivaretar det totale hjelpebehovet. Det blir 

synlig hvilke tiltak som kan være til hjelp for at den innsatte skal kunne bo selvstendig i 

etterkant av soningen og man avdekker eventuelle behov for oppfølging.  

I boligprosjektet på TOG avdelingen i Oslo fengsel ble det i løpet av prosjektet utviklet en 

metode for kartlegging av de innsatte. Kartleggingen foregår i samtale med innsatte hvor man 

ved hjelp av en tidslinje visualiserer bohistorikk knyttet opp mot problemer med rus, 

kriminalitet og økonomi. Prosjektet hadde stor nytte av å bruke tidslinjen som metodikk i 

kartleggingen av hjelpebehov.  

Det ble også tidlig i prosjektet ved Bredtveit utarbeidet et eget kartleggingsskjema som var 

ment å tas i bruk for å kartlegge den enkelte innsattes hjelpebehov i forbindelse med bosetting 
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i egen bolig. Det ble imidlertid i løpet av prosjektperioden vurdert som mer hensiktsmessig å 

utføre kartleggingen gjennom samtalemetodikk. Når innsatte hadde ytret ønske om hjelp 

vedrørende bolig, ble det ble opplevd som kunstig å skulle utføre kartleggingen skjematisk. 

Det ble ført referat og skrevet oppfølgingsskjema etter samtalene. 

Registreringsskjema:  

Det er også utarbeidet et registreringsskjema som innsatte skal utfylle ved innkomst i 

fengselet. Dette er et kortfattet skjema som gjør rede for om innsatte ønsker hjelp med å 

beholde eller skaffe bolig i løpet av soningen. Ved å benytte registreringsskjema ved 

innsettelse, får kontaktbetjentene avklart på et tidlig tidspunkt den enkelte innsattes 

hjelpebehov. Da det kan være mange utfordringer knyttet til boligfremskaffelse og bosetting 

av innsatte, er det viktig å avdekke hjelpebehovet så tidlig som mulig. Det har i løpet av 

prosjektperioden vært varierende bruk av registreringsskjema på inntaksavdelingen og det 

vurderes at bruken bør følges opp i etterkant av prosjektet. 

Et alternativ til registreringsskjemat kan være at man implementerer kartleggingen i 

innkomstsamtalen. Da kan man på et tidlig tidspunkt avklare om innsatte har et hjelpebehov i 

forhold til bolig og igangsette nødvendige tiltak ut i fra behov. Man får også umiddelbar 

mulighet for at innsatte kan oppheve taushetsplikt ovenfor aktuelle samarbeidspartnere. En 

registrering av hjelpebehovet på et tidlig tidspunkt gjør at ansvarlige faginstanser i fengselet 

kan varsles og deretter ta kontakt med innsatte på bakgrunn av at de har meldt et behov om 

hjelp.   

Ansvarsgrupper og individuell plan(IP):  

Det er hensiktsmessig å etablere ansvarsgrupper for de innsatte som har behov for koordinerte 

tjenester. Dette for å avklare tilhørighet til bydel og kommune, eventuelt opprette sak for 

innsatte uten tilhørighet. Videre er det viktig å involvere alle nødvendige samarbeidspartnere i 

forbindelse med løslatelse og bosetting. Opprettelse av ansvarsgruppe effektiviserer arbeidet 

rundt den innsatte med tanke på kartlegging av hjelpebehov fra forvaltningssystemet, samt 

ansvarliggjøring av aktuelle tiltak. Erfaring viser også at arbeidet rundt den innsatte er lettere 

å koordinere i de tilfeller hvor den innsatte har etablert en ansvarsgruppe.  

 

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester innen sosial og helsevesenet har, i 

henhold til blant annet Lov om Sosialetjenester og pasientrettighetsloven, rett til å få 

utarbeidet IP. Gjennom prosjektet har man tatt sikte på å utvikle gode rutiner for utarbeidelse 

av IP til de innsatte. Dette innebærer også at innsatte får god informasjon om IP og dens 

funksjon. IP skal fungere som et verktøy og en arbeidsmetode for å sette brukerens mål og 

ressurser i fokus, samt forplikte aktuelle tjenesteytere til i fellesskap å bistå bruker med å 

realisere de oppsatte mål. Det ansees som hensiktsmessig å ha stor grad av brukermedvirkning 

i arbeidet med IP, hvor den innsatte, med veiledning, selv utarbeider planen.  

I tilfeller hvor det er opprettet ansvarsgruppe er det enklere å sikre at den innsatte får 

forankret en IP som følges opp av kommunen. Prosjektleder har vektlagt at de IP som 

utarbeides ved Bredtveit fengsel må forankres i det rette lovverket. 

Ved Bredtveit var bruken av IP etablert i forkant av prosjektet. Det er derfor ikke gjort 

endringer eller forbedringer i forhold til dette, men det har blitt fokusert på videreføring av det 

gode arbeidet som allerede er etablert. Det har blitt jobbet med å motivere betjenter til å bruke 

IP mer aktivt i arbeidet med innsatte. Prosjektleder har blant annet deltatt på teammøter for 

avdelingene for å informere om formålet med IP, regelverk og nytteverdi av bruken av IP som 

verktøy for innsatte. 
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Etablering av ansvarsgrupper er også videreført i arbeidet med løslatelse av innsatte. Aktuelle 

aktører i forvaltningsapparatet er blitt kontaktet, tidlig i soningen, for å sikre at innsatte får 

iverksatt nødvendige tiltak i tide. Det er mange prosesser i forbindelse med løslatelser som 

krever god kartlegging og planlegging over tid.  

Det har i prosjektperioden blitt fokusert på å gi veiledning i bruk av og gjort nytte av 

Husbankens finansielle virkemidler for vanskeligstilte. Prosjektleder har oppfordret til og 

bistått innsatte med å søke bostøtte for alle som ble bosatt i egen bolig. Videre har 

prosjektleder bistått fem innsatte som har fast inntekt, enten i form av arbeidsinntekt eller 

varige trygdeytelser, med å søke Startlån via Husbanken. Ytterligere en innsatt har fått avklart 

med sin bydel i Oslo at hun kan søke Startlån ved løslatelse i 2012. 

Eksempel 1: 

Prosjektleder har også bistått ”Mari” med å søke om opprettholdelse av full trygdeytelse 

utover ett års soning. ”Mari” har varig uførestønad som inntekt, og denne blir redusert til 25 

% når det er sannsynlighet for at man skal oppholde seg i institusjon mer enn et år. I henhold 

til Lov om folketrygd § 3-28 5. ledd og § 3-29, er det anledning til få opprettholdt trygden 

dersom man har utgifter til blant annet bolig. ”Mari” har kommunal bolig i Oslo, hvor hun 

har bodd i 15 år. Hun ønsket å beholde denne i løpet av soningen, blant annet fordi det var 

vanskelig for henne å organisere flytting av alle eiendeler mens hun soner. Prosjektleder 

gjorde henne kjent med at hun kunne søke om å få opprettholdt sin trygdeytelse og bisto 

henne med å sende søknaden med nødvendige bekreftelser. Søknaden ble innvilget og ”Mari” 

har p.t opprettholdt full trygd. Dersom hun skulle få beholde leiligheten sin, var det 

avgjørende for henne at hun opprettholdt sin egen inntekt.  

Eksempel 2: 

Prosjektleder har også bistått en innsatt med å forhindre tvangssalg av bolig i Sverige med 

bakgrunn i manglende innbetaling av boliglån og et erstatningskrav. Dette var en omstendelig 

prosess som krevde mye tid og fleksibilitet. Prosjektleder bisto den innsatte med å kontakte de 

involverte etatene i Sverige. Herunder to banker, Tingretten og Kronfogden. I en intens 

periode, på ca tre uker, brukte vi 2- 3 timer på telefon og mail pr dag, for å håndtere 

situasjonen. 

Etter 14 dager hadde innsatte, med hjelp av prosjektleder, fått nedbetalt boliglånet i sin 

helhet, samt avklart at hun hadde midler til å dekke resterende krav i boligen. Hun ville 

imidlertid ikke ha pengene tilgjengelig før noen dager etter at boligen skulle selges ved 

tvangsauksjon. Etter mye smidighet og diplomati ble boligen reddet og involverte parter 

godtok en utsettelse av tilbakebetaling av erstatningskravet. 
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Det hadde vært vanskelig for en betjent å avsette nok tid og ressurser som det krevdes for å 

kartlegge og iverksette tiltak i denne aktuelle saken. 

Arbeidet i enkeltsaker er ofte omfattende. Å jobbe med koordinering i løslatelsesprosesser og 

tilrettelegge for samarbeid fra forvaltningsapparatet og NAV, krever effektivitet og 

pågangsvilje. Det er vanskelig å synliggjøre hvor mye ressurser og tid som nedlegges i 

koordineringsarbeidet rundt innsatte, i form av telefoner til hjelpeinstanser, skriving av 

vedlegg og rapporter, henvisninger etc. I tråd med tilbakeføringsgarantien, skal det 

tilrettelegges for at innsatte får et godt soningsforløp og en trygg tilbakeføring, da må det 

avsettes nok tid til dette arbeidet.  

Anbefaling: 

Det kan ikke forventes at betjenter i tjeneste og turnus skal ha mulighet til å avsette nok tid til 

å gjøre et tilstrekkelig arbeid i alle saker, men det må kunne forventes at betjenter kan ta 

ansvar for å bistå innsatte med søknader etc. til NAV. Dette for å avlaste sosialkonsulenten, 

slik at det kan jobbes effektivt med å tilrettelegge for samhandling mellom etater vedrørende 

koordinering av løslatelser. 

I arbeidet med innsatte har det i mange saker blitt vurdert at innsatte har vært i behov for 

omfattende rusbehandling og at henvisning til døgnbehandling i institusjon har vært mest 

forsvarlig og det best egnete tilbudet til innsatte. Da har det blitt lagt vekt på at arbeidet med 

fremskaffelse av bolig vil bli ivaretatt ved utskrivelse fra institusjon. 

Alt arbeidet med innsatte rundt forberedelse av løslatelse og bosetting baserer seg på 

frivillighet og egne ønsker fra innsattes side. Dette har resultert i at enkelte innsatte har valgt å 

løslates til lavterskeltilbud, til familie eller venner eller til ukjent oppholdssted. Disse har ikke 

ønsket hjelp fra prosjektleder eller øvrige ansatte i fengselet vedrørende bolig fremskaffelse, 

har det til tross for anbefalinger og veiledning av prosjektleder eller øvrige ansatte, ikke vært 

mulig å bistå med bosettingen. 

Prosjektleder har i perioden jobbet med 85 innsatte, både domfelte og varetektsinnsatte. Noen 

har trengt konkret hjelp med boligfremskaffelse, mens andre har hatt behov for veiledning.  

 

16 fikk bistand til å søke kommunal bolig. 8 fikk tildelt bolig til løslatelse, 6 sto på venteliste, 

2 fikk avslag. 

9 fikk bistand og hjelp til å beholde sin kommunale bolig. 

7 fikk bistand og hjelp til å skaffe privat leid bolig. 

10 fikk bistand og hjelp til å beholde/avskaffe privat leid bolig. 

6 fikk bistand og hjelp med å beholde/avskaffe sin eide bolig. 

6 fikk veiledning og bistand til å søke startlån. Resultatene av søknadene er ikke kjent, da 

startlån er anbefalt å søke ca 2-3 måneder før løslatelse og svar ikke forelå ved løslatelse. 2 

ble også rådet av kommunen å søke etter løslatelse. Imidlertid var innsatte og prosjektleder i 

alle tilfellene i tett dialog med kommunen i forkant av søknadene og alle fylte vilkårene for å 

søke startlån og var anbefalt dette av kommunen. 

7 fikk bistand med å etablere kontakt med WAYBACK, hvorav 3 fikk bolig. 
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5 ble bosatt/overført i institusjon for langtidsbehandling eller rehabilitering av 

rusmiddelmisbruk.  

Ytterligere 19 fikk råd og veiledning, samt bistand til å etablere kontakt med kommunen. 

Alle innsatte som prosjektleder jobbet med fikk innføring i aktuelle regler og lovverk som 

omhandler bolig, samt informasjon om aktuelle hjelpeordninger, der i blant Husbankens 

finansielle støtteordninger. Foruten 2 personer som ikke ønsket hjelp og bistand fra 

kommunen, fikk alle som prosjektleder har bistått med hjelp og veiledning i 

løslatelsesprosessen, egnet bolig. 

Bolig for vanskeligstilte: 

Kommunal bolig er et tilbud til vaskeligstilte som ikke selv klarer å ivareta sine interesser på 

boligmarkedet. Det er mange grupper som fyller kriteriene for tildeling av kommunal bolig, 

deriblant aleneforsørgere og familier med dårlig økonomi, personer med psykisk og/eller 

fysisk sykdom, rusmisbrukere og personer som skrives ut og løslates fra institusjon. Da 

kommunene har begrenset antall boliger, blir prioriteringen streng for tildeling av de 

kommunale boligene. Og selv om personer som løslates fra fengsel alltid skal være av den 

mest prioriterte gruppen, er ikke det en garanti for at de får tildelt bolig til løslatelse da 

ventelistene ofte er lange. Det er derfor nødvendig med god planlegging og samhandling med 

kommunene for å fremskaffe bolig til løslatelsestidspunktet. 

Leieprisen på de kommunale boligene er tilsvarende markedsprisen, men leietager vil kunne 

ha krav på kommunalbostøtte ordninger som bidrar til å redusere leien.  

Kommunene har ikke anledning for å tildele boliger på tvers av kommuner. 

 

Blant de innsatte ved Bredtveit som trenger bistand til fremskaffelse av bolig har de fleste et 

sammensatt hjelpebehov og man ser i brukergruppen de sammen problemene som hos 

bostedløse for øvrig; rusmisbruk, gjeldsproblematikk, psykiske problemer. Disse problemene 

forverrer mulighetene for gruppen til å fremskaffe bolig på det private markedet på egenhånd. 

I tillegg synes dagens boligmarked å by på større utfordringer for de vanskeligstilte i 

samfunnet, enn hva det gjorde for noen få år tilbake. 

Prisene i markedet er blitt betydelig høyere, uten at sosialtjenesten har justert nivået for hva 

de godkjenner for utleie pris. Boligtilbudene i markedet bærer som oftest preg av at pris på 

utleie varierer ut i fra standard på bolig, størrelse på bolig og nærmiljø etc. Dette begrenser 

brukernes muligheter til å ivareta egne ønsker og hensyn når de skal bosette seg og tvinger de 

ofte til å måtte etablere seg i boliger tilknyttet miljø de i utgangspunktet kanskje ønsker å 

fjerne seg fra. Mange utleiere profiterer på utleie til vanskeligstilte i samfunnet som ikke har 

egne økonomiske midler til å ivareta utgifter til bolig og livsopphold og rimelige utleieenheter 

vil i hovedsak være av en lav standard og ofte lokalisert i belastede miljøer. Dette er stikk i 

strid med hva man ønsker for gruppen innsatte som skal løslates tilbake til samfunnet og gjør 

det tilnærmet umulig å ivareta målet om bosetting i egnet bolig. 

Det er i tillegg færre utleiere som i dag godtar garanti fra NAV, være seg skriftlig eller 

kontant. Årsaken til dette er ofte dårlig erfaring med tidligere leietakere med tanke på 

rusmisbruk, hærverk, manglende leie etc. Prosjektleder har også fått tilbakemelding om at det 

skyldes dårlig samarbeid med NAV, både med tanke på oppfølging av leietakere og i forhold 

til å få dekket utgifter til manglende leie og reparasjoner av skadede boliger. Siden mange av 

de store utleiefirmaene, både i Oslo og ellers i landet, ikke lenger godtar garanti for depositum 

fra NAV, har store boligressurser forsvunnet for gruppen vanskeligstilte. Her kan nevnes et 

eksempel hvor prosjektleder samarbeidet med Hamar kommune. Prosjektleder bisto innsatte 

med å kontakte alle de største utleierne i Hamar og omegn, hvorpå ingen ønsket å samarbeide 
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med NAV. Dette begrunnet de med at NAV ikke fulgte avtaler og at det ofte oppsto 

problemer med utbetaling av sosialgaranti for depositum. 

Videre ønsker flere og flere private utleiere referanser fra tidligere utleiere, samt at mange 

foretar kredittsjekk av aktuelle leietakere. Dette forverrer situasjonen for gruppen ytterligere, 

da de fleste i brukergruppen ikke kan fremvise gode referanser. 

Det finnes mange gode tilbud til brukergruppen fra private frivillige organisasjoner, som kan 

bidra til å sikre at personer som løslates fra fengsel får et trygt tilholdssted med oppfølging og 

veiledning, for de som ønsker det, men ofte er ikke NAV villig til å dekke utgiftene til disse 

tiltakene da de mener å ha tilbud med tilstrekkelig oppfølging i egen etat. Dette gjør at tiltak 

som WAYBACK, Bosatt etc. blir brukt i mye mindre grad enn hva det er behov for. 

For innsatte som har fast inntekt, i form trygd eller arbeidsinntekt, vil det være en fordel å 

benytte muligheten til å søke Startlån via Husbanken. De kan da komme seg inn på 

boligmarkedet og har mulighet for å bosette seg hvor de selv ønsker.  

Mange utfordringer i boligmarkedet og mangelen på boligressurser i kommunene er av 

årsakene som gjør det viktig å starte arbeidet med koordinering av hjelpetiltak i forbindelse 

med løslatelse så tidlig som mulig. Skal man bistå til at innsatt får den hjelp og de ytelser de 

har krav på, både i løpet av og i etterkant av soningen, må man komme tidlig i gang med 

kartlegging av hjelpebehov og fordeling av ansvarsområder mellom aktuelle bidragsytere. Det 

krever et tverretatlig samarbeid hvor de aktuelle partene gjøres bevisst sitt ansvarsområde og 

forplikter seg til i å etterkomme dette. Samhandling mellom etatene er det viktigste 

suksesskriteriet for arbeidet rundt de vanskeligstilte brukerne og et felles mål bør være å sikre 

at de innsattes rettigheter blir ivaretatt, både i løpet av soningen og etter løslatelse. 

2.2 Prosjektmål 2 og 3:  

Økt kompetanse om boligsosialt arbeid rundt denne gruppen innsatte: 

 og  

Kunnskapsoverføring om boligsosialt arbeid med gruppen kvinnelige innsatte til innsatte, 

ansatte og samarbeidspartnere: 

Da arbeidet med disse prosjektmålene i prosjektperioden har blitt sammenfallende, har vi 

valgt å omtale prosjektmålene som ett. Det var ønskelig å ha større fokus på soningsforskjeller 

mellom kvinner og menn, men tiden har ikke strukket til i prosjektperioden. 

 

For ansatte: 

I løpet av prosjektperioden er det blitt jobbet med å implementere det boligsosiale arbeidet i 

det daglige arbeidet ved Bredtveit fengsel. En metode har vært å la kontaktbetjentene ta aktivt 

del i arbeidet med boligfremskaffelse og bosetting, direkte i samtaler og møter med de 

innsatte. Dette for at kontaktbetjentene på sikt skal kunne utføre et godt, selvstendig 

boligsosialt arbeid uten veiledning. For at kunnskapen og metodene som ble utviklet i 

prosjektperioden skulle bli forankret i anstalten, var det viktig å la betjentene ta del i arbeidet 

så langt det har vært mulig. Prosjektleder hadde ofte enkeltsamtaler med innsatte, men 

samarbeidet mye med sosialkonsulenten i fengselet. For de innsatte som hadde ansvarsgruppe 

deltok også kontaktbetjenten i arbeidet. 

Kunnskapsoverføringen har, i hovedsak, bestått av råd og veiledning i forhold til aktuelle 

tema vedrørende boligfremskaffelse og løslatelsesprosessen.  
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Overlapping: 

Prosjektleder har vurdert det som viktig og hensiktsmessig å fokusere på rutiner for 

overlapping av informasjon og samarbeid om den innsatte internt i anstalten. Dette for å sikre 

at den innsattes behov blir ivaretatt på best mulig måte frem til løslatelse. På denne måten får 

kontaktbetjentene mulighet til å lære om de forskjellige prosessene underveis i arbeidet med 

fremskaffelse av bolig og misforståelser kan unngås. Prosjektleder har overlappet informasjon 

til betjenter via mail og de innsattes oppfølgingsskjema på fengselets intranett. 

 

Turnus: 

Det har vært ønskelig med et nært samarbeid med kontaktbetjentene, men det har i noen 

sammenhenger vist seg vanskelig pga for eksempel turnusarbeid. Bredtveit kvinnefengsel er 

en forvaringsanstalt uten ressursavdeling og at dette krever i perioder ekstra strenge 

sikkerhetstiltak, noe som igjen går på bekostning av betjentenes mulighet for å bedrive 

kontaktbetjentarbeid.  

 

Informasjon og opplæring: 

Det er også, blant betjentgruppa, store individuelle forskjeller i kunnskap om og interesse for 

sosialfaglig arbeid med innsatte. Det har derfor vært mye fokus på opplæring/undervisning, 

særlig av aspiranter, for å gjøre betjentene tryggere på sin rolle som kontaktperson og 

koordinator opp mot forvaltningssystemet. Det har gjennom erfaring vist seg at arbeidet med 

å kontakte hjelpeapparatet blir enklere når man kjenner til regler, rutiner etc. Prosjektleder har 

deltatt på teammøter med avdelingene, for å gi veiledning i hva som inngår i boligsosialt 

arbeid, informere om aktuelle regelverk, samarbeidsavtaler, forskrifter og rutiner.  

 

Boligmappe: 

På de ansattes fellesområde er det opprattet en boligmappe. Mappen innholder aktuelt 

regelverk for tildeling av kommunalbolig, aktuelle paragrafer i sosialtjenesteloven, aktuelle 

samarbeidspartnere på det private utleiemarkedet og blant frivillige organisasjoner. Mappen 

innholder også generell veiledning i forhold til kartlegging, med fokus på problemområder 

som rus, psykiatri, nettverk etc. Det er et ønske at boligmappen vil bidra til å forankre et syn 

på boligproblematikk som er mer omfattende og langsiktig enn i dag og som fokusere på den 

enkeltes totale hjelpebehov, også utover endt soningstid og møteplikt. 

Deltagelse i grupper og møter: 

Det ble i prosjektperioden forsøkt å opprette en intern arbeidsgruppe hvor det var ønskelig at 

betjenter fra alle avdelingene deltok. Hensikten med en slik arbeidsgruppe var å sikre at 

innføringen av nye rutiner skulle skje i samråd med betjentene på avdelingene, samtidig som 

betjentene kunne få innføring i boligsosialt arbeid. Det ble aldri opprettet en slik 

arbeidsgruppe, men prosjektleder har deltatt i en kontaktbetjentgruppe som ble opprettet i mai 

2011. 

Kontaktbetjentgruppens mandat er å gjøre rede for kontaktbetjentens arbeidsområde, særlig 

sett i forhold til andre faginstanser i fengselet, slik som sosialkonsulent, NAV ansatt, 

prosjektleder og tilbakeføringskoordinator.  

Prosjektleder har også deltatt på morgenmøter for å gi løpende informasjon om arbeidet som 

har blitt gjort i forhold til innsatte.  

Videre har prosjektleder deltatt i tverrfaglig møter internt, sammen med sosialkonsulent, leder 

av arbeidsdriften, NAV ansatt i fengselet og rådgiver ved skolen. I de tverrfaglige møtene er 

det blitt utvekslet erfaringer, samt at man i samarbeid har jobbet med å finne aktuelle tiltak for 
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hver enkelt innsatt i anstalten. Møtene har blitt avholdt en gang i uken, så sant det har latt seg 

gjøre.  

Anbefaling: 

Det er viktig å utarbeide klare rutiner for hvordan kontaktbetjentarbeidet er ment fungere i 

samarbeid med andre instanser i fengselet. Det oppleves i dag å være mange utfordringer i 

fordelingen av arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling og veldig ofte har prosjektleder og 

sosialkonsulent tatt ansvar for oppgaver som burde vært ivaretatt av kontaktbetjentene.  

Viktigheten og omfanget av sosialfaglig arbeid må synliggjøres og forankres ved anstalten, 

dersom man skal kunne etterkomme føringene fra stortingsmeldinger og 

tilbakeføringsgarantien. Et godt tilbakeføringsarbeid krever ikke bare et godt samarbeid med 

andre etater, men også mellom de mange instansene i fengselet.  

For prosjektleder: 

Prosjektleder har deltatt i fagnettverksgruppe, med representanter fra prosjekter og kommuner 

i Østfold. Det har vært avholdt regelmessige møter og har fungert som en arena for 

erfaringsutveksling og nettverksbygging. Nettverksgruppen har bidratt til å bedre samarbeidet 

mellom kriminalomsorgen og kommunene, hovedsakelig i Østfold, men også i Oslo. 

Fagnettverksgruppen har bidratt til at Bredtveit fengsel har fått et tettere og mer 

hensiktsmessig samarbeid med Ravneberget fengsel
1
. 

Prosjektleder har også deltatt i en boligprosjektgruppe, med representanter fra andre 

boligprosjekter i kriminalomsorgen fra Region Sørvest, Region Vest, Region Nord og Region 

Øst. Gruppen har arrangert fellessamlinger i Bergen og Oslo, hvor man har fokusert på 

erfaringsutveksling og drøfting av utfordringer vedrørende samarbeid med kommunene. Det 

har også blitt arrangert studiebesøk til kvinnehuset i Bergen og Bosatt og Safir i Oslo. 

Boligprosjektgruppen skal i fellesskap utarbeide en rapport som tar for seg utfordringer og 

suksesskriterier i forhold til boligsosialt arbeid og løslatelsesarbeid i kriminalomsorgen. 

Prosjektleder deltok også i arbeidsgruppen for selvbyggerprosjektet i Oslo
2
 frem til 

selvbyggerprosjektet ble avsluttet. 

Videre har prosjektleder deltatt på diverse konferanser, kurs, seminarer og studietur: 

 Boligseminar i Strømstad oktober 2009, hvor prosjektleder var medarrangør og holdt 

et faglig innlegg. 

 Kriminalpolitisk konferanse Sundvollen mars 2010 

 Boligkonferansen 2010 Tromsø, mai 2010 

 Faget i Fokus ved KRUS juni 2010 

                                                           

1
 Ravneberget fengsel ligger i Sarpsborg i Østfold og har ordinært kapasitet på 16 soningsplasser for kvinner. 

Fengselet har lavere sikkerhetsnivå og er et viktig tiltak for å videreføre et godt soningstilbud til kvinner. 

2
 Prosjektet var et samarbeid mellom selvbyggeren, Kriminalomsorgen, Oslo boligbyff KS og Husbanken. De 

innsatte stilte med betydelig egeninnsats, Oslo boligbygg KS med oppussingsobjekter fra sin utleiemasse, 

Bydelen med arbeidsleder og investeringsmidler til oppussingen og Husbanken med finansiell støtt til å utvikle 

modellen. 
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 Studietur til San Mateo i California 10.-19. september 2010. I San Mateo har de stor 

fokus på rehabilitering og behandling av innsatte, samt fokus på bosetting og 

oppfølging i etterkant av løslatelse. Det er etablert et velfungerende tverretatlig 

samarbeid i kommunen, som sikrer de domfelte en helhetlig og hensiktsmessig 

oppfølging gjennom soningen og ved løslatelse./ se vedlagt rapport fra turen)  

 Konferanse om kvinner under og etter straffegjennomføring, ved KRUS november 

2010 

 MI 1 og 2, kurs i motiverende samtale ved KRUS 
3
 vår 2011 

 

 

 

 

 

 

For innsatte: 

Da mange innsatte har behov for boveiledning, ble det bestemt å starte boligskole for de 

innsatte med fokus på aktuelle tema i forhold til å bo i egen bolig. I forbindelse med 

boligskolen var det aktuelt å invitere personer fra andre instanser og organisasjoner, med god 

kunnskap og mye erfaring rundt de aktuelle temaene.  

Det ble forsøk oppstart av boligskole i uke 9, hvor det da ble hengt opp et notat på alle 

avdelingene, hvor de innsatte kunne melde seg på boligskolen. Etter tre uker var det ingen 

påmeldte deltagere. Det ble da vurdert som hensiktsmessig å endre tittel fra boligskole til 

temadager, får unngå eventuell stigmatisering blant de innsatte. 

Dette resulterte i en umiddelbar økning i interesse og vi startet opp med temadager i juni 2010 

og holdt det gående til desember samme år. 

Det var åtte faste deltagere i gruppen.  

Temadagene ble ledet av prosjektleder og en betjent. Betjenten har videreutdanning i 

boligsosialt arbeid og er svært engasjert Møtene ble knyttet opp mot matlaging og sosialt 

samvær, hvor prosjektleder og betjent lagde mat i fellesskap med de innsatte, samt 

gjennomgikk faglig innhold. Møtene ble i utgangspunktet avholdt hver fredag, i ca to timer pr 

gang. Dette viste seg å være vanskelig å gjennomføre på grunn av betjentenes turnus, så 

møtene ble etter vært avholdt annenhver fredag.  

Deltagerne fikk en arena hvor de hadde anledning til å lære å lage mat, lære om riktig 

ernæring, viktigheten av god hygiene og godt renhold, få økonomisk veiledning, og innføring 

i generelle husordensregler og leiekontrakter, informasjon om startlån og mulighet for å kjøpe 

                                                           

3
 Kriminalomsorgens utdanningssenter, som utdanner fengselsbetjenter, samt driver med forskning og 

utredning. 
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egen bolig. etc. Det ble gitt tillatelse fra ledelsen om bruk av besøksleiligheten i forbindelse 

med temadagene, noe som ga en nøytral og god atmosfære, samt mulighet for matlaging på 

kjøkkenet. 

Deltagerne i gruppa fikk også mulighet for praktisk trening i grunnleggende renhold av en 

leilighet da det alltid var en deltager som hjalp til med vask av leiligheten etter møtet. 

Det var knyttet noen utfordringer til bemanning underveis. Betjenten som opprinnelig var med 

å starte gruppen gikk ut i permisjon, så det ble gjort et bytte. Ved juletider 2010 byttet den nye 

betjenten jobb i anstalten, som gjorde det umulig for henne og lede temadagene sammen med 

prosjektleder. Samtidig begynte et omfattende bygg- og gravearbeid ved anstalten, som igjen 

førte til at man ikke kunne benytte besøksleiligheten. Det har vært interesse fra andre betjenter 

til å bistå med ledelse av gruppa, men da leiligheten ikke kunne brukes ble det vurdert som 

hensiktsmessig å avvente oppstart av en eventuell ny gruppe. 

Anbefaling: 

Prosjektleder anbefaler videreføring av temadager for innsatte, men ser at det med fordel kan 

gjøres noen endringer. Det er ikke nødvendig å avholde møtene i besøksleiligheten. Det er 

forståelse for at det skapte en god og nøytral arena hvor deltagerne trivdes, men 

besøksleiligheten er begrenset når det gjelder plass og egnethet for foredrag/fremlegg. Det kan 

synes hensiktsmessig å benytte et større møterom ved fengselet, til tross for at man da mister 

muligheten for å lage mat som en del av temadagene. En løsning kan være at matlaging 

knyttes opp mot for eksempel hvert 3. møte og at alle deltagerne får bidra i matlagingen. 

Prosjektleder har i løpet av perioden blitt kontaktet av flere som studerer til 

ernæringsfysiologi, som ønsket å bidra med veiledning i kosthold og trenging. Det vil med 

stor sannsynlighet være mulig å gjøre avtale om at noen kan komme til faste tider for å gi 

gruppen veileding i matlaging og riktig kosthold. 

En slik endring av temadagene vil redusere kostnadene. 

For samarbeidspartnere:  

Det har vært viktig gjennom prosjektet å utvikle et godt samarbeid med aktuelle 

samarbeidspartnere. Prosjektet har tatt utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom 

kriminalomsorgen og Oslo kommune, samt St. melding nr 37 Straff som virker, Lov om 

Sosialtjenester, samt andre aktuelle lovverk og forskrifter. Hensikten har vært å ansvarliggjøre 

de aktuelle samarbeidspartnerne i henhold til de gjeldende lovverk og avtaler som eksisterer. 

Aktuelle samarbeidspartnere har vært: sosialtjenesten, barnevern, behandlingsinstitusjoner, 

fastleger og andre. Et godt samarbeid skapes ofte i arbeidet med å koordinere løslatelse for 

innsatte. Sosialkonsulent og prosjektleder har vært i daglig kontakt med representanter i 

hjelpeapparatet og på den måten knyttet kontakter og skapet et nettverk for samhandling.  

 

Det har også gjennom arbeidet med de innsatte blitt etablert et godt samarbeid med eksterne 

samarbeidspartnere som kan bidra med ressurser i forhold til boligtilbud og oppfølging etter 

løslatelse, utover tilbudet fra kommunen. Mange frivillige organisasjoner har etablert et godt 

boligsosialt arbeid. De aktuelle samarbeidspartnere har vært Røde kors, Blå kors; 

Frelsesarmeen, Bymisjonen, Kirkens sosialtjeneste, WayBack og JURK.  

 

2.3 Prosjektmål 4 Økt samarbeid med Oslo kommune om bosetting av denne gruppen 

innsatte. 
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I samarbeid med styringsgruppen og rådgiver fra region kontoret har prosjektleder gjentatte 

ganger forsøkt å etablere kontakt med Helse og Velferdsetaten(HEV) i Oslo. Formålet var å 

igangsette tiltak for å fornye og styrke samarbeidet mellom Kriminalomsorgen og Oslo 

kommune. Det har ikke kommet i gang et samarbeid vedrørende dette arbeidet i 

prosjektperioden.  

Anbefaling: 

Det vurderes derfor som viktig at det i etterkant av prosjektet opprettes kontakt med HEV og 

at samarbeidsavtalen med Oslo kommune fornyes. 

 

2.4 Prosjektmål 5 Implementering av TOG metodikken. 

Det var et mål for prosjektet å implementere TOG metodikken ved fengselet. Prosjektleder 

har bidratt til å videreføre arbeidet med bruk av IP og ansvarsgrupper ved fengselet. Dette 

arbeidet var godt etablert før prosjektets oppstart. Prosjektleder har også fokusert på å 

innføring av brukermedvirning i arbeidet med de innsatte.  

Anbefaling: 

Det anbefales at det arbeides videre med utvikling av miljøarbeid og brukermedvirkning på 

avdelingene og at det videreføres et systematisk arbeid med kartlegging av innsattes 

hjelpebehov. 

 

3. Oppsummering 

I prosjektperioden har det blitt fokusert på å heve det boligsosiale arbeidet ved Bredtveit 

fengsel. Hensikten med dette har hele veien vært å sikre at kompetansen og arbeidsmetodene 

fra prosjektperioden vil bli værende og videreført ved fengselet. Ved å heve de ansattes 

kompetanse innen boligsosialtarbeid og sosialfaglig arbeid for øvrig, sikrer man at ansatte 

innehar kunnskap som bidrar at de innsattes rettigheter blir ivaretatt i løpet av 

soningsforholdet. Det samme gjelder ved tilretteleggelse av løslatelsesprosessen. 

Målgruppen for prosjektet har bestått av en utsatt gruppe i samfunnet, med behov for 

sammensatte og koordinerte tjenester fra hjelpeapparatet. Ofte er deres tilværelse preget av 

mye rus, kriminalitet, psykiske problemer og kaotiske boforhold. Det ble i prosjektperioden 

innført rutiner rundt det boligsosialearbeidet som bidrar til at de innsatte får et egnet botilbud 

ved løslatelse. Det har blitt belyst hvilke rutiner og arbeidsmetoder ved fengselet som bør 

bedres og utvikles i forhold til intern og tverrfaglig samhandling. For å ivareta de innsattes 

totale hjelpebehov, er det viktig å se nødvendigheten av samarbeid mellom faginstansene i 

fengselet, så vel som eksternt. 

Prosjektleder har i prosjektperioden bidratt til å gi fengslets ansatte et faglig løft innen 

sosialfaglig arbeid generelt og bidratt til større kjennskap om lover og regler i 

forvaltningsapparatet, aktuelle samarbeidspartnere, frivillige organisasjoner og økonomiske 

hjelpeordninger. 

Når kriminalomsorgen nå har fått tilført 25 tilbakeføringskoordinatorer er det rimelig å anta at 

arbeidet med å sikre ivaretakelse av domfeltes rettigheter vil styrkes. Samtidig er det store 

satsninger i mange kommuner på boligsosialt arbeid, noe som igjen vil rette større fokus på 

gruppen som løslates fra norske fengsler.  
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Å bo trygt og godt er en menneskerett og innebærer for mange, mer enn fire vegger og et tak. 

De vanskeligstilte som ikke selv klarer å ivareta sine behov på boligmarkedet, 

arbeidsmarkedet eller i forhold til helse og økonomi må få hjelp når de er i omsorg av 

kriminalomsorgen. På lik linje som de må få hjelp når de er i omsorg av rusomsorgen og 

helseomsorgen. Det krever tverretatlig og tverrfaglig innsatts for å hjelpe de vanskeligstilte å 

skape et selvstendig og godt liv og hjelpen må ytes i samarbeid mellom etatene.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Vedlegg 1: Rapport fra studietur. 

Vedlegg 2: Informasjon boligskole. 

Vedlegg 3: Registreringsskjema 
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Rapport fra studietur til San Mateo USA, september 2009. 
 

 

 

San Mateo County ligger like sør for San Fransisco i California, USA. Fylket har 714936 

innbyggere. Blant disse er ca 5000 voksne og 2500 mindreårige som soner i 

kriminalomsorgen. Til sammenligning med California for øvrig, er tilbakefall prosenten 

bemerkelsesverdig lav i San Mateo. 31 % av de voksne lovbryterne i California har vært 

tilknyttet systemet tidligere, mens prosenten ligger på kun 3-5 % i San Mateo. Dette er et 

resultat av et stort fokus på rehabiliterende kriminalomsorg, hvor behandling og veiledning er 

fremste metode for å hindre tilbakefall til en kriminell livsstil. 

De har etablert et unikt tverretatlig samarbeid mellom bant annet politietaten, psykisk 

helseenhet, skole, det folkevalgte styret., hvor det felles målet for alle er å bidra til at innsatte 

og domfelte sikres best mulig behandling og helhetlig oppfølging for å hindre tilbakefall. 

 

 

Ved deltakelse på kriminalpolitisk konferanse i 2010, hvor Loren Budress, pensjonert leder av 

San Mateo probation office, var gjeste foreleser, fikk prosjektleder et lite innblikk i det 

prisbelønnede arbeidet for domfelte som gjøres i San Mateo. Vi ble gjort oppmerksom på at 

politiet reiser på studietur til San Mateo en gang i året og da prosjektet selv skulle arrangere 

en studietur med fokus på bosetting og tilbakeføring, kom ideen om en studietur til California. 

Loren Budress var meget gjestfri og ville mer en gjerne være behjelpelig med å tilrettelegge 

for turen. Det ble videre avklart med regionen og husbanken at San Mateo var et aktuelt sted å 

besøke. Planlegging av turen og programmet ble påstartet i mai 2010 og var endelig klart i 

begynnelsen av september. 

10 september var en lite delegasjon på 8 deltagere klare for avgang og San Mateo. Med på 

turen var Elise Mikkelsen og Liv Kristensen; seniorrådgivere i Husbanken, Kristin Sandal og 

Stig Solheim; TOG konsulenter tilknyttet Oslo fengsel og friomsorgen Oslo, Birgitte Storvik; 

inspektør ved Bredtveit fengsel, Mette Owen; betjent ved Bredtveit fengsel, Carina Loe 

Ekrem; sosialkonsulent Bredtveit fengsel og Karianne Lahr Fjøsne; prosjektleder for 

kriminalomsorgens boligprosjekt for kvinner. 

 

Vi ankom San Fransisco seint fredag kveld, 10.september. Allerede lørdag morgen møtte vi 

Loren Budress for vårt første besøk på studieturen. Vi skulle få besøke San Mateo County 

Probation Department's Youth Services Center, Juvenile Hall og Girls Honor camp. Centeret 

ble bygget i 2006 og er en moderne fasilitet. 

Juvenile Hall er tilknyttet Youth Service Center hvor det også er rettslokale og arrest, alt i 

samme bygg. Girls Honor Camp er en mer åpen anstalt, som ligger et lite stykke unna. 

Turen gikk først til Juvenile Hall som er en lukket høysikkerhets anstalt for unge gutter og 

jenter opp til 25 år. De innsatte soner for alvorlige lovbrudd, som f. eks ran, overfall, 

gjengkriminalitet og drap. De tiltalte ankommer først arresten frem til saken tas opp i 

rettslokalet og etter tiltale blir de ført til anstaltens mottaksavdeling. Cellene her er helt tomme 

for eiendeler og har kun en fast seng i betong, en stol i veggen og et toalett. Det er et stort 

vindu i døren som gir fritt innsyn til cellen. De har luft en time om dagen, den øvrige tiden må 

de tilbringe på cellen. De innsatte kan bli sittende på denne avdelingen i opptil et år, før dom 

blir avsagt og de overføres til en ny, mindre restriktiv avdeling. 

Alle som soner ved Juvenile Hall må svae på en "risk/needs" undersøkelse, bestående av 125 

spørsmål. Resultatet av undersøkelsen brukes til å tilpasse en individualisert behandling og 

oppfølging til den enkelte som de må følge gjennom hele soningstiden. Det inngår i dommen 

til de innsatte at de må følge et kognitivt behandlingsprogram ved anstalten. De har et bredt 
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tilbud av behandlingstilbud, som skal bidra til en suksessfull tilbakeføring til samfunnet, med 

mindre tilbakefall risiko. Behandlingsprogrammene skal ivareta den innsattes hjelpebehov. De 

har stort fokus på familieterapi og veiledning.  

Dersom de unge lovbryterne fullfører programmene vil tiltalen og dommen frafalles. 

 

På de mindre restriktive avdelingene ved Juvenile Hall deltar alle de innsatt på skole på 

hverdagene, fra morgen til ettermiddag. Skoletilbudet tilsvarer tilbudet de ellers ville hatt på 

utsiden. På ettermiddagene har de mulighet for å delta i forskjellige aktiviteter. 

 

 

Girl's Honor Camp 

 

Dette er en mer åpen anstalt for unge jenter mellom 13 og 20 år. Når vi var på besøk bodde 

det ca 20 jenter der, fra 14 til 18 år. Jentene må også gjennomgå en risk/needs undersøkelse 

og følger kognitive behandlingsprogram på samme måte som ved en lukket anstalt. Men ved 

Girls Honor camp er de bevisst at jenter trenger enn annen tilnærming og behandling en 

mannlige kriminelle, de har derfor fått utarbeidet behandlingsprogram som er tilpasset 

kvinners behov. Blant annet er de opptatt av at kvinner oftere enn menn er utsatt for overgrep 

og seksuelt misbruk g at de lider av traumer i forhold til dette. 

Anstalten er forholdsvis liten, nybygget i 2009. De har mottatt priser for arkitekturen og er 

stolte av at de kan tilby jentene plass ved denne nye fasiliteten, fremfor et større statelig 

fengsel. Jentene bor på 8 manns rom som ligger tilknyttet anstaltens fellesareal. Det er ikke 

dør inn til rommene, samt at det er to store vinduer i veggene, slik at de ansatte har konstant 

innsikt i rommet.  ved god oppførsel vil noen av jentene kunne få enkelt rom, men heller ikke 

der er det dør til rommet. 

Jentene deltar også på skole i vanlig skoletid og har mulighet for trening og aktiviteter på 

ettermiddag og kveld.  en gang i måneden arrangeres det skjønnhetskveld for jentene, noe det 

settes stor pris på, da de ikke kan bruke sminke og smykker i hverdagen. 

De ansatte ved Juvenile Hall og Girls Honor camp er ikke bevæpnet og bruker heller ikke 

makt ovenfor de innsatte før de absolutt må. De benytter samtale og veiledning som metode 

for å roe gemytter ved anstalten, fremfor vold. De er dessverre vanlig ved større fengsler i 

USA at de ansatte benytter makt og vold ovenfor innsatte. I San Mateo er de derimot 

overbevist om at det er til stor skade for rehabilitering av unge lovbrytere. Som nevnt tidligere 

kan de i San Mateo vise til en mye bedre statistikk en i California forøvrig, med tanke på 

tilbakefall. 

 

 

Mandag 12. September 

På mandagen var det avtalt et besøk med Adrianne Tissier som sitter i det folkevalgte styret i 

San Mateo. Hun redegjorde for det folkevalgte styrets ønske om ytterliggere å utvikle 

straffegjennomføringsarbeidet i kommunen. De ønsker et større fokus på behandling under 

soning og en bedre tilbakeføring til samfunnet. Det krever en kontinuerlig oppfølging rundt 

og tilrettelegging for tverretatlig samarbeid i kommunen. De er opptatt av å bedre 

soningsforholdene til alle innsatte, men er særlig opptatt av å bedre kvinners soningsforhold. 

 

 

Etter møtet med Adrianne Tissier i Redwood city, reiste vi til Santa Rosa som ligger ca 3 

timers kjæretur unna. Her fikk vi møte professor Barbara Bloom som sies å være den fremste i 

utvikling av behandlingsprogram for kvinnelige lovbrytere i USA. Hun har doktorgrad og har 

skrevet to bøker knyttet til temaet. Dr. Barbara Bloom har bistått San Mateo youth service 
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senter med utviklingen av behandlingsprogrammene som brukes til de kvinnelig innsatte ved 

anstaltene i deres kommune.  

 

 

Tirsdag 14. september, Valley State Prison. 

Tirsdag reiste vi fra hotellet tidlig på morgenen til Chowchilla som ligger ca 3 timers kjøretur 

innover i landet. Her hadde vi fått avtalt et besøk til USAs største kvinne fengsel, Valley State 

Prison. Fengselet er et høysikkerhets fengsel som huser ca 4000 innsatte på alle typer 

dommer, bortsett fra dødsdom. Kvinnene som soner på dødsdom soner ved et tilsvarende stort 

fengsel rett ovenfor Valley State Prison. 

Selve fengselet er gjerdet inn med et strømførende gjerde, med dødelig volt. Betjentene er 

bevæpnet med skytevåpen, batonger, tåregass og pepperspray. De bruker hovedsaklig tåregass 

for å roe gemytter, eller skytevåpen med gummikuler, men de bruker "deadly force" dersom 

det kreves. 

De innsatte bor i enheter, A, B, C og D, hvor hver enhet har 4 avdelinger hvor det er plass til 

ca 250 personer i hver avdeling, her bor de 8 personer på hvert rom. På rommene er det fire 

køyesenger, to toaletter, to vasker og to dusjer. 

De innsatte plasseres vilkårlig på rommene, helt uten sikkerhets vurdering i forhold til risiko 

for overfall blant beboerne. Dette til tross for at Valley State Prison ansees for å være et av 

USAs voldeligste fengsler. I alle mannlige fengsler i USA, gjøres det alltid sikkerhets 

vurdering blant de innsatte før de bosettes på samme rom. 

 

I enhet A ligger også sikkerhetsavdelingene. Sikkerhetsavdelingene A-3 og A-4 er 

cellefengsel, her er de ansatte alltid bekledd med skuddsikrevester og våpen. De innsatte på 

disse to avdelingene er innelåst i 23 timer og har lufting alene i en liten luftegård på ca 5-6 

kvm innenfor høye vegger. Hvis de innsatte skal ha samtaler med for eksempel behandler, må 

de sitte inne i et stort bur, mens behandler sitter på utsiden bekledd med skuddsikkervest. De 

innsatt kan bli sittende på sikkerhets avdeling i 5-7 år. 

 

Fengselet har egen helseavdeling bestående av et akuttmottak, helseavdeling og psykiatrisk 

helseavdeling. 

Det er også egen skole ved fengselet, men på grunn av store økonomiske kutt i budsjettet er 

klassene kuttet fra 20 til 4. noen innsatte har mulighet for å jobbe i kjøkkenet eller ved 

fengselets brillefabrikk. I fabrikken produserer de brilleglass til innfatninger for folk i 

samfunnet som ikke selv har råd til å finansiere nye brilleglass.  kjøkkenet og fabrikken 

sysselsetter en del av de innsatte, men de fleste kvinnene har ikke noe tilbud om tiltak eller 

aktiviteter i løpet av dagen. De oppholder seg i den store luftegården og siden fengselet ligger 

i innlandet, er det ofte veldig varmt. Når vi var på besøk var det over 30 varmegrader i solen. 

Kvinnene har ingen skyggeplasser i luftegården, men har mulighet for å komme inn i ti 

minutter i timen. 

Det er i gjennomsnitt 20 gravide blant de innsatte til enhver tid og ca 20 fødsler i måneden. 

 

Besøket på Valley State Prison ble en sterk opplevelse for oss alle. Vi fikk innblikk i en 

kriminalomsorg som er fjern fra vår egen. Blant annet observerte vi en kvinne som av 

disiplinære årsaker ble plassert i bur. Dette buret var på størrelse med et medium stort reisebur 

for hund, og hun skulle få sitte der til hun kunne oppføre seg. Årsaken til irettesettelsen var at 

hun ikke ville forlate helseavdelingen av fri vilje. Med god kunnskap om innsattes mange 

sammensatte problemer hjemme i Norge, både kvinner og menn, forespurte vi om det var 

mange av kvinnene som hadde psykiske lidelser. Til det svarte nestlederen; "no, they are just 

mean! 
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På forespørsel om hvorfor madrassene i sengene kun dekket 2/3 av sengene og om ikke 

kvinnene hadde skikkelige madrasser, fikk vi beskjed om at dette var et fengsel og at dette var 

madrassene de fikk.  

Dette var til stor kontrast til hvordan de ansatte ønsker å behandle sine innsatte ved Juvenile 

Hall og Girls Honor Camp, hvor behandling og rehabilitering er hovedfokus under soningen. 

 

Onsdag 15. september 

 

Onsdagen fikk vi møte Mike Judnick, visepresident av Change Companies og William E. 

Lane, direktør ved Sacramento Community Based Coalition. 

 

The Change Companies har utviklet program/verktøy til bruk for ansatte i 

kriminalomsorgen/friomsorgen som skal bidra til å hjelpe innsatte med å gjøre positive 

endringer i livet sitt. Verktøyet brukes i motivasjonssamtaler og kognitivbehandling av de 

innsatte. De har også utviklet behandlings verktøy for innsatte med laver funksjons nivå, hvor 

selve programmet er basert på lyd og bildet i stedet for tekst. 

 

Sacramento Community Based Coalition er et tilbud til straffedømte, hvor de kan tilby 

arbeidstrening, datakurs, foreldreveiledning, samt behandlingstilbud med Change Companies 

programmer som brukes i motivasjonssamtaler og kognitivbehandling. Klienten får en 

"individualized service planning" basert på den enkeltes unike hjelpebehov sett i forhold til en 

vellykket tilbakeføring og bevisstgjøres gjennom avansert kartlegging og hjelp til selvhjelp. 

De har 250 klienter som er tilknyttet senteret, hvorav 7 % er kvinner. Tiltaket varer i 12-14 

måneder og de tilbyr blant annet barnepass til familier med lav økonomis som ellers ikke ville 

hatt mulighet for å delta pga manglene barnepass. 

De kan også tilby losji til bostedløse i 90 til 180 dager, samt hjelpe de med boligfremskaffelse 

i denne perioden. 

Alle ansatte ved senteret får opplæring i å benytte programmene utviklet av Change 

Companies og metoden har vis seg å være meget kostbesparende. 

 

Både William Lane og Mike Judnick er opptatt av å behandle klientene med respekt og at 

ansattes jobb er å motivere til endring ikke dømme ut i fra handling. 

 

Deres felles motto er; The courage to change. 

 

 

Etter dette møte fikk vi et kort møte med Sheriff Greg Munks i Redwood City som ga oss en 

liten introduksjon av San Mateo County Womens Jail. Ved sheriffens kontor er de også meget 

opptatt av å gi en meningsfylt soning som gjør det mulig for innsatte å etablere seg i 

samfunnet etter endt straff. Vi fikk en omvisning ved San Mateo Womens Jail. De har ca 120 

innsatte som alle har tilbud om aktivitet i løpet av dagen. De har en systue som lager ting på 

oppdrag, blant annet bamser, sengetøy etc. De har også skrive- å male kurs og hundetrener 

kurs. Fasiliteten bærer preg av slitasje og vi blir informert at arbeidet med å bygge en ny 

anstalt er i gang. Til tross for at byggingen er gammel og slitt er det en god atmosfære i 

fengselet og de ansatte viker å behandle de innsatte med respekt og omsorg.  

Ved San Mateo County Jail samarbeider de med andre etater i kommunen for å sikre at de 

innsatte kan få hjelp med b.l.a aktivitetstiltak og bolig etter soning. 
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Torsdag 16.september 

Torsdagen startet vi med et møte ved center of homelessness. 

De har, på initiativ fra det folkevalgte styret i San Mateo, utarbeidet en omfattende 10 års plan 

for å bekjempe bostedsløshet. Arbeidet med planen ble igangsatt i 2005 og i 2006 ble den 

igangsatt. I utvalget for planene sitter ledere av aktuelle samarbeids etater og representanter 

fra kommunestyret. De ansatte ved sentere mener dette er med på å bidra til at fokuset på 

bosetting og bostedsløse fremdeles er stort og at de allerede har klart å nå mange av målene i 

planen. 

Vi fikk også lære om tellemetoden de bruker til å kartlegge og registrere bostedsløse i San 

Mateo. De får da hjelp av frivillige, som er ute på gatene og hospitsene og teller de 

bostedsløse tidlig på morgenen, fra ca kl 04.00. Dette gjøres hvert andre år og gir en meget 

nøyaktig oversikt over de bostedsløse. 

 

 

Vi besøkte også Hope House, som er et tilbud til kvinner med rusproblematikk som løslates 

fra San Mateo County Jail uten bosted. De kan bo ved Hope House i inntil 180 dager og vil få 

hjelp med boligfremskaffelse i løpet av oppholdstiden. Hope House disponerer tre boliger 

som alle ligger i helt vanlige boligstrøk. Det fremkommer ikke av boligene at de er et 

hjelpetiltak for vanskeligstilte kvinner. Kvinnene får tett oppfølging og veiledning under 

oppholdet ved Hope House, samt at de deltar på selvtillitskurs. 

 

Fredag fikk vi delta på California Probation, Parole and Corrections Association’s annual 

conference før vi besøkte San Quentin. San Quentin er et statlig fengsel for menn, hvor det er 

ca. 6000 innsatte. De har innsatte på alle dommer, også dødsstraff. Selve anstalten er bygget 

på 1800 tallet og skiller seg betraktelig fra de anstaltene vi besøkte tidligere i uken. Cellene er 

bygget i høyden, i åpne haller. Det er kun gitter i dørene inn til cellene, som er utstyrt med en 

køyeseng, skap og toalett. Det bor to menn på hver av de små cellene. Innsatte som soner på 

dødsdom er innelåst på cellen i 23 timer i døgnet, med luft en time om dagen. For øvrige 

innsatte er det mulighet for forskjellige jobber og aktiviteter. Vi fikk blant annet møte en 

innsatt som jobbet ved fengselets bibliotek. De har også mulighet for å ta utdanning i løpet av 

soningen. Vi fikk besøke alle av fengselets avdelinger, bortsett fra ”the prison within the 

prison” hvor det hadde vært en skyteepisode en time før vi kom, pga. opptøyer på avdelingen. 

De ansatte ved San Quentin er bevæpnet med dødelige våpen. Vi fikk også se fengselets 

henrettelses rom. Det er ikke gjennomført en henrettelse ved fengselet de siste 6 årene, men 

det var planlagt en henrettelse uken etter at vi var på besøk. 

 

Opplevelsen fra studieturen til San Mateo er mange og sterke. Vi har vært vitne til en form for 

straffegjennomføring vi ikke trodde ville forekomme i USA anno 2010, samt at vi har sett det 

beste av hva USA kan tilby. Av besøkene ved de store statlige fengslene lærte vi hovedsakelig 

noe om hvor langt vi har kommet innen god straffegjennomføring i Norge, mens vi av 

besøkene ved anstaltene og med samarbeidspartnere i San Mateo lærte hvor viktig det er med 

rehabilitering og behandling i løpet av soningstiden. Videre lærte vi viktigheten av tverretatlig 

samarbeid i kommunen, for å sikre en vellykket tilbakeføring til samfunnet. 

 

Skrevet av Karianne Lahr Fjøsne, prosjektleder for kriminalomsorgens boligprosjekt for 

kvinner, Bredtveit  

 

 

Vedlegg 2: 
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Temadager 

 

Vi tenker å arrangere temadager en gang i uken på dagtid hvor vi eller andre tar opp 

aktuelle temaer knyttet til det å bo.  

Økonomi, kosthold og borettslagsregler. Føler du at du kan ha nytte av å lære mer om 

disse tingene? Er det noe spesielt du føler du trenger informasjon om?  

 

Møtene vil bli avholdt i besøksleiligheten, så vi også kan kombinere møtene med sosialt 

samvær og matlaging. 

 

Hvis du synes dette høres interessant ut og kunne tenke deg å være med, så send en 

samtalelapp til Karianne (boligkonsulent) eller Mette (betjent) eller skriv navnet ditt 

nederst på denne lappen. Du må kunne beherske norsk. 

 

 

Hilsen Karianne og Mette  

 

Ja jeg er interessert: 
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 Temadager; forslag til tema og samarbeidspartnere. 

 

2. Kosthold, ernæring og helse. 

- Matkurs over flere intervaller; varm mat, bakst, råkost etc. 

- Ernærings veiledning 

- Trening 

 

Mulige samarbeidspartnere: Voksenopplæringen ved Bredtveit. Helsehøyskolen 22 18 

03 12, Elixia, Idrettshøyskolen 22 23 42 20 

 

3. Økonomi og budsjett. 

- Enkelt privat budsjett. 

- Kostnader i hverdagen; hva koster vaner/ uvaner 

 

Mulige samarbeidspartnere: JURK 22 84 29 50, Gjeldsrådgiver fra kommunen. 

Voksenopplæringen ved Bredtveit. 

 

 Å skaffe seg egen bolig. 

- Rettighet til kommunal bolig. 

- Privat markedet. 

- Husleieloven, ordensregler og leiekontrakt. 

- Hva forventes av leietagere? Dugnad, trappevask, kontakt med naboer etc. 

 

Mulige samarbeidspartnere: Bosatt 23 21 09 69, Safir(Bymisjonen) 48 89 11 84, 

Boligkontor fra kommunen. 

 

 Støtteordninger via Husbanken. 

- Startlån. 

- Statlig bostøtte. 

- Kommunalbostøtte. 

 

Mulig samarbeidspartnere: Husbanken 815 333 70, Boligkontor fra kommunen. 

 

4. Å leve i egen bolig. 

- Aktiviteter. 

- Ensomhet. 

- Nettverks bygging. 
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Mulig samarbeidspartnere: WAYBACK 23 22 80 10, Safir 48 89 11 84, RIO: 22 33 

55 39. 

 

5. Å skaffe seg jobb. 

- Hvordan søke jobb. 

- Hvor kan man få hjelp? 

 

Mulige samarbeidspartnere: NAV 

 

6. Rus. 

- Rusmestring etter soning. 

 

Mulige samarbeidspartnere: Anonyme narkomane 90 52 93 59, Anonyme 

alkoholikere 91 17 77 70, RIO 22 33 55 39, Rustelefonen 08588 

 

7. Gjeld.  

- Hvordan håndtere gjeld? 

- Hvor kan man få hjelp? 

 

Mulige samarbeidspartnere: JURK 22 84 29 50, økonomisk rådgiver fra 

kommunen. 

 



 

Kartlegging av boligbehov for innsatte/domfelte i 

fengsel

  

  

Statistikk

 

 

  

Har innsatte fast bolig ved innsettelse?

  

  

Ønsker innsatte/domfelte som har varig bolig å  

beholde denne under straffegjennomføringen?

 

 

Ønsker innsatte/domfelte hjelp til å beholde  

egen bolig under straffegjennomføringen?

 

 

Ønsker innsatte/domfelte hjelp til å  

skaffe varig bolig?

  

 

 




