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”Muligheten for å klare seg utenfor fengsel dreier seg 

ikke bare om hvilke ressurser og livsvilkår den enkelte 

har – i like stor grad dreier det seg om hvilke betingelser 

samfunnet ellers kan tilby” (Nilsson 2003).

Forvaringsdømte har større utfordringer på de aller fleste 

områder enn innsatte for øvrig. Det er derfor essensielt at 

samfunnet tar disse utfordringene på alvor.
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1. Innledning 
”Man kan ikke forlate fangen i det kritiske øyeblikk” (”Straffeanstaltkommisjonen” fra 1841). 

Et aktuelt tema også den dag i dag! Undersøkelser viser at de første timene og dagene er en 

kritisk fase for flere av de innsatte rett etter en løslatelse. Det er derfor viktig at arbeidet 

som gjøres under soning blir fulgt opp også i en løslatelsesfase. En godt planlagt overgang fra 

fengsel til et liv i selvstendighet er et mål for tilbakeføringen til samfunnet som gjelder for 

alle domfelte. Gode muligheter for samarbeid og oppfølging fra friomsorgen og kommunene 

er noe av det som er viktig i denne fasen. Skal løslatte finne seg til rette i en tilværelse på 

egen hånd trenger de støtte og tilretteleggelse rundt seg. Gode boligløsninger har vist seg 

vanskelig å få til knyttet til løslatelsesprosessen for forvaringsdømte. 

Når det gjelder forvaringsdømte, legges det til rette for at de skal endre seg mens de sitter i 

lukkede anstalter. Dette følges ikke opp under overgangen til et liv i frihet. En stor 

prosentandel av de forvaringsdømte løslates direkte fra lukkede anstalter.  

I kriminalomsorgens retningslinjer for forvaring står det 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 tilrettelagt 

påvirkningsprogrammer og andre tiltak skal forvaringsavdelingene ha spesielle 

forutsetninger og fagkompetanse for å tilrettelegge et hensiktsmessig forvaringstilbud med 

utgangspunkt i kartlegging og risikovurdering av den enkelte” (Retningslinjer § 6). 

Via egen undersøkelse, og tidligere rapporter fra Ila, skal vi se på noen av de utfordringene 
den innsatte og hjelpeapparatet står overfor ved en løslatelse. Hvordan er gapet mellom den 
reelle løslatelsessituasjonen for den forvaringsdømte i dag, og en ideell løslatelse? 

Vi vil også se på hvilken kompetanse de innsatte taper i et soningsforløp. Flere undersøkelser 
dokumenterer vesentlige tap for den enkelte innsatte. Faktorer som marginalisering, 
isolasjon, passivisering og tap av grunnleggende og normale livsvirksomheter i samfunnet 
har større, eller mindre, innvirkning på den enkelte under soning (Yngve Hammerlin, 2009). 

 

Boligens betydning i en stabiliseringsprosess 

Et grunnleggende element for den enkeltes velferd er å ha en god bolig og en god 
boligsituasjon. For individet er det å ha en bolig en av forutsetningene for å få del i andre 
samfunnsgoder: arbeidsmarkedet, sosial omgang, skolegang osv. Du betaler skatt i 
kommunen der du bor. Hvor du bor, bestemmer hvor du har din stemmekrets ved valg, hva 
som er din skolekrets, ditt helsedistrikt, ditt NAV distrikt osv. Du er formelt integrert i denne 
samfunnsstrukturen når du har en adresse som juridisk og symbolsk knytter deg til 
strukturen. Det er i boligen du nås med post. Boligen er holdepunktet i vår stadig mer 
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dynamiske livsførsel: Adressen, stedet, utgjør både det praktiske møtet mellom samfunn og 
individ, og den definerer din formelle integrasjon. FN’s menneskerettighetserklæring slår 
fast at bolig er en menneskerett på lik linje med helse, mat, klær og nødvendige sosiale 
ytelser(Lars Marius Ulfrstad 2011 s. 29) 

Det å bo forutsetter en kompetanse, og er en ikke helt ukomplisert affære. Det forutsetter 
kunnskaper, prioriteringer, pliktfølelse og ressurser. For mange vanskeligstilte er det ikke 
tilstrekkelig å bare skaffe seg en bolig. De som ønsker å oppnå en selvstendig bosituasjon i 
en bolig i et vanlig bomiljø, må også lære å ta vare på boligen og boforholdet sitt i 
tilstrekkelig grad. ”Blant de mest vanskeligstilte er det en del som har behov for omfattende 
oppfølging for å lære å mestre en egen bolig med alt det innebærer. Det å lære å bo handler 
om å lære å ta ansvar i forhold til kontrakter, regler og forpliktelser. Bistand til å bo og 
oppfølging handler imidlertid ikke bare om å lære praktiske gjøremål. Det handler ofte i like 
stor grad om å få støtte og hjelp til å fungere i en situasjon det kan kjennes vanskelig å 
mestre. For å mestre dette vil noen trenge veiledning i hvordan de kan skaffe seg et nytt 
nettverk, velge og komme i gang med fritidsaktiviteter og reetablere knuste relasjoner til 
familie eller andre. De trenger rett og slett tillit og trygghet i en prosess som handler om å 
skaffe seg en ny identitet. Noen vil kanskje trenge bistand hele livet. ” (Lars Marius Ulfrstad 
2011 s. 38)  

Disse utfordringene er høyst aktuelle for forvaringsdømte som har sonet en lang dom i 
fengsel, og som, i mange tilfeller, har få erfaringer med det å bo stabilt.  

Ila fengsel og forvaringsanstalt har en landsdekkende funksjon. Hvilken betydning har det for 
løslatelsesarbeidet? Det er stor avstand til fengselet for den enkelte kommune. Det kan 
vanskeliggjøre løslatelsesarbeidet da det å møte til møter med innsatt og kontaktpersoner i 
fengselet tar mye tid og kapasitet for kommunen. Uforutsigbarheten når det gjelder 
løslatelse fra forvaring er også en faktor som er hemmende i å etablere gode løsninger i 
kommunen. Tidsubestemtheten kompliserer forberedelsene til løslatelse for fengselet, 
kommunen og ikke minst den innsatte selv. Man må anta at uforutsigbarheten påfører den 
enkelte innsatte større psykiske belastninger, og gjør løslatelsesprosessen mer komplisert. 
Kommunen blir satt i en vanskelig situasjon når det gjelder det forberedende arbeidet før en 
løslatelse når de ikke vet om den innsatte blir løslates eller ikke. 

Kommunene i Norge varierer i størrelse og folketall og de enkelte kommunene kan ha 
varierende tjenester tilgjengelig. Samarbeid på tvers av etater kan være helt nødvendig for å 
lage et godt helhetlig tilbud til den enkelte som skal løslates. Hvilke behov har den 
forvaringsdømte når han løslates? Kan vi forvente at kommunene skal inneha den 
kompetansen som trengs for å møte den løslattes behov? 
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2. Sammenfatning 
Ila fengsel og forvaringsanstalt har satt ned en prosjektgruppe for å se på gapet mellom de 

forvaringsdømtes behov og den ideelle løslatelsen. Prosjektgruppen har bestått av Jan Arne Hansen, 

rådgiver, Mona Skutle tilbakeføringskoordinator og Sølvi Ann Orvik boligkonsulent.   

Rapporten ”Forvaring på Ila 2002-2010” av B. Westin (2011) viser at forvaringsdømte har større 

problemer på de aller fleste områdene enn hva de ordinært domfelte har, jfr. Rapport fra Fafo 429 

om levekår blant innsatte(Friestad & skog Hansen, 2004). 

Orvik sin undersøkelse viser de samme tendensene som Westins rapport på vesentlige områder for 

mestring av dagliglivet.  Vi har sett på hvilken kompetanse de forvaringsdømte innehar, på enkelte 

utvalgte områder, for å kunne leve et tilfredsstillende liv etter en løslatelse. Forvaringsdømte har en 

sammensatt problematikk og flere vil ha mange behov ved en løslatelse. Gjennom Ilas erfaringer med 

forvaringsdømte i 10 år, rapporten fra Westin og vår egen undersøkelse, har vi fått mye kunnskap om 

de behov forvaringsdømte har.  

 Den offentlige forvaltning  er avhengig av et samspill mellom flere aktuelle aktører og instanser for å 

gjennomføre sine oppgaver. Hver av disse har egne interesser, verdier, mål og sitt eget 

styringshierarki. Det vanskeliggjør muligheten for å styre etter ett overordnet mål, som her vil være 

en helhetlig god løsning for løslatelsesprosessen for forvaringsdømte. Ofte vil også kunnskapen som 

ligger til grunn for de løsningene man velger være preget av den kompleksiteten de offentlige står i, 

og at kunnskapen om problemene knyttet til forvaring gjerne er begrensede både når det gjelder 

soningsforløp, den enkeltes behov og hva som vil være gode løsninger. Kunnskap må ut til den 

offentlige forvaltning dersom de skal kunne skape gode helhetlige løsninger for forvaringsdømte.  

Det finnes generelle ordninger kommunene kan benytte i dag. En ideell løslatelse for en 

forvaringsdømt krever tiltak ut over det de generelle ordningene inneholder. Når målet er å beskytte 

samfunnet mot ny kriminalitet fra den domfeltes side, må overgangsfasen til et liv i frihet planlegges 

og tilrettelegges ut fra den enkelte forvaringsdømtes forutsetninger og behov.  

Gode løsninger krever godt samarbeid og tilføring av økonomiske midler som følger den enkelte 

løslatte i form av ventegaranti og en form for startpakke, eller tilskuddsordninger som kommunene 

kan bidra med. Helt konkret foreslår arbeidsgruppen følgende plan for en tilrettelagt løslatelse av en 

forvaringsdømt person:  

 plan for løslatelse legges tidlig i soningen (kartlegge bostedskommune og kompetansebehov) 

 utvikling av treningsarenaer under soning, boligkurset ”Veien hjem”, motivasjonsarbeid 

 permisjonsmuligheter for opprettholdelse av nettverk, samt skape nye relasjoner 

 gi kommunene en veileder for forvaring 

 ansvarsgruppemøter i fengselet der representanter for kommunen deltar 

 individuell plan 

 gradvis utslusing til fengsel med lavere sikkerhet og overgangsbolig i god tid før løslatelse 

(forvaringsplasser i åpne anstalter krever mer og må finansieres etter høyere satser) 

 øremerkede tilskudd avsatt til løslatelse av forvaringsdømte 

 oppfølging/bistand til den løslatte etter behov 
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3. Brukt metode 
 Vi vil belyse de forvaringsdømtes generelle behov sett hen til den kunnskapen som er 

knyttet til tidligere undersøkelser og data om hvem de forvaringsdømte er. Videre vil vi se på 

hvilke tjenester som finnes ute i kommunene i dag, hva er en ideell løslatelse, og hva er 

gapet/ behovet og manglene mellom det som finnes ut i kommunene og det som skal til for 

å legge forholdene til rette for en ideell løslatelse og fremtid for den som har sonet en 

forvaringsdom. 

 

Undersøkelsen – forvaring på Ila:   

Det har tidligere (2011) blitt utarbeidet en rapport fra Ila fengsel og forvaringsanstalt på 

vegne av fengselet. Rapporten er en gjennomgang av forvaringsinstituttet slik det har 

utviklet seg og er blitt praktisert i perioden fra oppstarten av forvaring i 2002 og frem til 

2010. Rapporten er utarbeidet av Benedicte C. Westin, og gir også en oversikt over behov og 

karakteristika ved forvaringsdømte menn som har sonet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i 

perioden 2002 til utgangen av mai 2009. 

Vår undersøkelse – hva vi har belyst: 

Vi har foretatt en undersøkelse blant forvaringsdømte som forventes løslatt i løpet av de 

kommende 2 år og sett på erfaringer de innsatte har med seg før soning, samt kompetanse 

de har opparbeidet under soning, på områder som er viktig for å mestre utfordringer knyttet 

til å bo og leve ute i samfunnet etter endt soning. De områdene det har vært fokusert på er 

knyttet til arbeidserfaring, utdannelse, stabilitet og ivaretagelse av boligsituasjon og eget 

hjem, tilknytning til familie/nettverk, økonomi og fritidsaktiviteter. 

Ideell prøveløslatelse - hva må til: 

I den tiden hvor den forvaringsdømte sitter i lukket anstalt, vil ny kriminalitet sjelden 

forekomme. Den kritiske fasen er tiden etter løslatelsen. Som flere har påpekt (bl.a. Friestad 

2005, Olsen og Sørlie 2005) er det derfor svært viktig at arbeidet som er gjort på Ila følges 

opp i løslatelsesfasen. En godt planlagt og kontrollert overgang fra livet i fengsel vil kunne 

hjelpe den forvaringsdømte til å etablere seg som en kriminalitetsfri og samfunnsnyttig 

borger. Aktuelle fag- og hjelpepersoner i en støttegruppe rundt den løslatte vil kunne være 

fra kommunen, NAV, friomsorgen, helsetjenesten/ psykisk helsevern, frivillige 

organisasjoner, arbeidsmarkedstiltak, kirken, m. flere. 

Gapet:  

”Mind the gap” er et uttrykk fra London Underground, og ble introdusert i 1969. Uttrykket 

”mind the gap” er en advarsel til passasjerer om å utvise forsiktighet, eller mane til 

forsiktighet, når de skal krysse/ gå over gapet som finnes mellom togvognen og perrongen. 

Det gir et bilde vi også kan bruke knyttet til løslatelse fra Ila fengsel og forvaringsanstalt. Vi 

ønsker å rette oppmerksomheten mot et eventuelt gap mellom det skrittet den enkelte skal 
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ta ut fra forvaring, og over på en perrong/plattform som den enkelte skal stå på etter 

løslatelse. Hva finnes av tjenester og virkemidler i dag og hvilke er de utfordringer som 

møter den løslatte? Hva kan en ideell løslatelse være? 

Vi skal se om det finnes et gap mellom de behov de innsatte har ved en løslatelse, og den 

ideelle løslatelsen. 

4. Hva viser tidligere undersøkelser vedr innsatte ved Ila  
Utdrag hentet fra rapporten ”Forvaring på Ila 2002-2010”. ”En oversikt over utviklingen av 

innholdet i forvaring på Ila samt trekk ved de forvaringsdømte.” (Benedicte C. Westin 2011). 

 

Prøveløslatelser og løslatelser 

”Den forvaringsdømte eller anstalten kan begjære prøveløslatelse ved oppnådd minstetid. 

Anstalten har fremsatt begjæring om prøveløslatelse i 10 slike saker (pr 23.8. 2010). Totalt 

har 55 forvaringsdømte blitt løslatt eller prøveløslatt fra forvaring på Ila (pr 11.6.2009. Av 

disse er 51 prøveløslatt og 4 er løslatt ved tidsrammens utløp. Løslatelse etter straffelovens § 

39 g, statlig finansiert prøveløslatelse, er blitt innvilget i 8 tilfeller. 

To av de 51 har fått ny forvaringsdom, mens to har blitt gjeninnsatt. Hvor mange av de 

løslatte/prøveløslatte forvaringsdømte som har fått ny ordinær straffedom for lignende men 

mindre alvorlige forbrytelser som den de i utgangspunktet hadde forvaring for, eller blitt 

idømt ordinær fengselsstraff for andre typer kriminalitet, er ikke kjent. 

Tabell 6 Prøveløslatelser pr 11.6. 2010 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt 

Prøveløslatt av retten i 
konverteringssak  5 

0 2 1 0 0 0 0 0 3 

Prøveløslatt av retten i 
sak om prøveløslatelse 

0 0 4 (1) 6 (4) 5 (1) 9 (4) 5 (3) 3 (3) 32 (16) 

”Administrativ” 
prøveløslatelse   6 

1 2 1 4 6 0 1  7 0 15 

Prøveløslatt av retten i 
sak om forlengelse 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Totalt 1 4 6 10 12 9 6 3 51 
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Når det gjelder prøveløslatelser av retten i sak om prøveløslatelse er tallene i parentes saken 

hvor prøveløslatelse er anbefalt av Ila. Av totalt 32 prøveløslatelser av retten i denne type 

saker, var 16 anbefalt av Ila. 

Bosituasjon og sysselsetting ved prøveløslatelse 

De forvaringsdømte skal i utgangspunktet ha en eller annen form for sysselsetting ved 

prøveløslatelse. For de arbeidsføre er det i utgangspunktet ønskelig med vanlig lønnet 

arbeid. For de som har fått innvilget uføretrygd anses det likevel som viktig å ha en eller 

annen form for meningsfull aktivitet hele eller deler av dagen 

 

 

Tabell 7 Bosituasjon ved prøveløslatelse 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt 

Egen bolig (leie)   1   1 1  3 

Egen bolig (eie)    1     1 

Foreldre  1 1  3 1   6 

Annen familie/venner 1 1 1 2 2 1   8 

Private/veldedige 
aktører         8 

 1  5 5 1   12 

Kommunal bolig   3 1 1 2 2  9 

Behandlingsinstitusjon  1       1 

Statlig finansiert 
prøveløslatelse 

   1  3 1 3 8 

Ukjent      9     1  2  3 

Totalt 1 4 6 10 12 9 6 4 51 
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Tabell 8 Sysselsetting ved prøveløslatelse 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totalt

Skole 1 1 1 3

Ordinært arbeid 1 1

Tilrettelagt arbeid  10 1 3 7 8 4 4 2 29

Ingen 1 1 1 3 2 8

Uføretrygd/alderspensjon 1 2 1 2 6

Annet            11 1 1 1 1 4

Totalt 1 4 6 10 12 9 6 3 51

 

5 Konverteringssak fra sikring til forvaring         6  Anbefalt av både kriminalomsorg og statsadvokaten 

7  Ikke anbefalt av Ila.  Utvist og uttransportert av Norge  

8  Frelsesarmeen, Blå Kors, Stjernegruppen, Røde Kors 9  Inkludert utlandet 

10 Arbeidsmarkedstiltak, attføring, vernet bedrift og lignende.   11  Behandlingsinstitusjon, brevkurs. 

 

Arbeid og sysselsetting 

Nesten tre av fire har hatt problemer med arbeid og sysselsetting og kan ikke sies å ha vært i 

stabilt arbeid over tid i en ordinær arbeidssituasjon. I en undersøkelse av 33 

sedelighetsdømte ved Ila gjort av Kompetansesenteret i 2005, var kun én av 6 i ordinær 

sysselsetting (Teigset & Loos 2005). I Fafo- undersøkelsen hadde 85 % av de innsatte 

mennene hatt arbeid som hadde vart i minst ett år, men 70 % hadde rapportert om ett eller 

flere problemer med arbeid og sysselsetting. Slike problemer kunne være grunnskole som 

lengste fullførte skolegang, lese- og skrivevansker, uten eget yrke eller yrke med krav til 

utdanning eller ikke hatt arbeidsforhold som har vart minst ett år (Friestad & Skog Hansen). 

Forvaringsdømte kommer dermed dårligere ut enn innsatte for øvrig. 

Gjennomsnittsalderen for de forvaringsdømte var 42 år. Andre undersøkelser viser det 

samme (Meland 2006, Teigset & Loos 2005). Spredningen er stor men de fleste befinner seg i 

arbeidsfør alder. Til tross for at dommene kan være lange, vil de aller fleste være i arbeid 

også ved endt soning. Det vil derfor være av betydning for den forvaringsdømte at tilbud om 

skolegang, arbeidstrening og kompetansegivende kurs er godt utbygd og tilpasset den 

enkeltes behov og forutsetninger. 

Regionsfordeling 

Ila er en landsdekkende anstalt og tar imot forvaringsdømte fra hele landet. 

Påtalemyndighetene er inndelt i 10 regionale statsadvokatkontorer. Oslo 
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Statsadvokatembete har flest pådømmelser, totalt 35. Møre og Romsdal/ Sogn og Fjordane 

har færrest med 4 forvaringsdømte. Hvis man korrigerer for folketall er det Agder som skiller 

seg ut med langt de fleste pådømmelsene, med mer enn dobbelt så mange som for eksempel 

Oslo. Det var ikke mulig å fremskaffe informasjon om hvor mange saker det ble nedlagt 

påstand om forvaring hvor det ikke ble dom til forvaring. Agder Statsadvokatembeter 

opplyste dog at de ikke nedlegger påstand om forvaring med mindre de er relativt sikre på å 

få medhold. 

Skolegang 

Seks av ti forvaringsdømte har ungdomsskolen som høyeste fullførte skolegang. Dette tallet 

er høyere enn tall for mannlige innsatte for øvrig hvor fire av ti har ungdomsskole som 

høyeste utdanningsnivå (Friestad & Skog Hansen 2004). Hele 15 % har ikke fullført 

ungdomsskolen. Dette tallet er antakelig noe høyere. Kvalifiserende skolegang vil dermed 

være av betydning for adekvat sysselsetting etter endt soning. Skoletilbudet på Ila er 

fleksibelt og tilpasset den enkeltes behov. Skolen har elever fra grunnskolenivå og opp til 

universitets/høyskolenivå. Det er et stort antall deltidselever idet skolegang ofte kombineres 

med deltagelse i endringsrettede program og/eller behandling. Skolen tilbyr også studier på 

cellen der hvor det er ønskelig eller nødvendig. Mange av de forvaringsdømte har dårlige 

erfaringer og lav mestringsopplevelse fra tidligere skolegang. Ved siden av den faktiske 

kompetansetilførselen legger skolen derfor vekt på å gi den innsatte en god opplevelse mht 

læring og mestring av en skolehverdag. Skolen mener at de har god kapasitet.  

Soningsprogresjon  

Det var før 2008 ingen forvaringsdømte som var blitt overført fra Ila til anstalt med lavere 

sikkerhetsnivå (åpen anstalt). Siden 2008 har antallet forvaringsdømte som er overført til 

åpen anstalt økt fra år til år. Det er dog verdt å merke seg at de åpne plassene ikke var 

spesielt tilrettelagt for forvaringsdømte. Dette kan være i strid med intensjonene med 

forvaring. I kriminalomsorgens retningslinjer står det 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 tilrettelagt 

påvirkningsprogrammer og andre tiltak skal forvaringsavdelingene ha spesielle 

forutsetninger og fagkompetanse for å tilrettelegge et hensiktsmessig forvaringstilbud med 

utgangspunkt i kartlegging og risikovurdering av den enkelte.” (Retningslinjer § 6). 

Forekomst psykiske lidelser 

Syttini prosent av de forvaringsdømte (90 personer) var diagnostisert før de kommer til Ila. 

Rus og rusrelaterte tilstander og diagnoser er ikke tatt med her. 

Den vanligste diagnosen er personlighetsforstyrrelse (PF) og i denne gruppen er dyssosial PF 

den som forekommer hyppigst. Én og samme person kan være diagnostisert med flere typer 
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PF. Tyve prosent (23 personer) har to eller flere typer personlighetsforstyrrelser. Det er flere 

som er tidligere diagnostisert (78,9 %) enn de som er eller tidligere har vært, i behandling for 

en psykisk lidelse (55,3 %). Av de som har blitt diagnostisert, varierer antall diagnoser fra 3 til 

8. Personlighetsforstyrrelser er langt den største kategorien. Se tabell 2a. 

I tillegg har 46,5 % (53 personer) fått en av de strafferettslige kategoriene/ diagnosene 

mangelfullt utviklede og / eller varig svekkede sjelsevner til tross for at begrepene gikk ut av 

straffeprosessloven i 2002. I to tilfeller er begrepet ”alvorlig sinnslidelse” brukt som er et 

begrep hentet fra lov om psykisk helsevern. Se tabell 2 b. 

Tabell 2 a Forekomst psykiske lidelser N=114 

 % (0) 

Tidligere diagnostisert 

Ikke diagnostisert eller manglende informasjon 

78,9 (90) 

21,1 (24) 

Personlighetsforstyrrelser   4 

F60.2 Dyssosial PF 

F60.3 Emosjonelt ustabil PF 

F60.0 Papanoid PF 

F60-61 Annen PF 

67,5 (77) 

44,7 (51) 

19,3 (22) 

3,2 (4) 

22,8 (26) 

F 90 ADHD 9,6 (11) 

Annen utviklingsforstyrrelse 11,4 (13) 

F65.4 Pedofil 10,5 (12) 

Lettere psykisk utviklingshemming 4,4 (5) 

Har hatt psykotiske episoder 14,3 (16) 

Er eller tidligere har vært i behandling for psykisk lidelse  55,3 (63) 

 

4 Den prosentvise andelen av forvaringsdømte med diagnostiserte personlighetsforstyrrelser er beregnet ut fra totalen på 

114. 
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Tabell 2 b Strafferettslige kategorier/diagnoser etter gammel ordning N=112 

 % (0) 

Mangelfullt utviklede sjelsevner 

Varig svekkede sjelsevner 

Mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner 

Totalt 

29.8 (34) 

3,5 (4) 

13,2 (15) 

46,5 (53) 

Kategorien(e) ikke brukt 51,8 (59) 

Total 112 

 

Rus 

Syttifem prosent av de forvaringsdømte har eller har hatt et rusproblem. Det mangler 

informasjon/ dokumentasjon om debut av rusmidler for 30 av de innsatte som er registrert i 

kategorien har/har hatt et rusproblem. Når det gjelder type rusmidler, er alkohol det 

hyppigste misbrukte rusmidlet, som oftest i kombinasjon med narkotika. Det er ikke registrert 

tilfeller med misbruk kun av medikamenter eller kombinasjonen alkohol/ medikamenter. 

Fire av de forvaringsdømte begynte å ruse seg før fylte 12. Over halvparten (51,8 %) av de 

som det finnes informasjon på, begynte å ruse seg før fylte 15 år. Syttifem prosent hadde 

begynt å ruse seg før fylte 18. Det største spranget er ved 12-årsalderen hvor 21 % debuterte 

med rusmidler. Se også tabell i appendix. 

Tabell 3 Rus  N=114  

 % (0) 

Har eller har hatt et rusproblem 75,4 (86) 

Type rus 

Kun alkoho 

Kun narkotika 

Kun medikamenter 

Alkohol og narkotika 

Alkohol og medikamenter 

Alkohol, narkotika og medikamenter 

 

21,9 (25) 

7,9 (9) 

0 

39,5 (45) 

0 

5,3 (69 

Alkohol alene eller i kombinasjon 66,7 (76) 
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Vold 

Åttifire prosent (96 personer) er registrert med tidligere voldsbruk. For fire av personene med 

tidligere voldsadferd, er det ikke registrert noen alder for debut av voldsbruk. Der hvor det 

ikke er registrert tidligere voldsbruk, er alder for nåværende dom, dersom den omhandler 

vold, registrert. 

Avsluttende kommentarer 

Forvaringsdømte har større problemer på de aller fleste områder enn innsatte for øvrig. Det 

er derfor essensielt at et rehabiliterende tilbud kan forholde seg til dette. Ila har i den 

aktuelle perioden utviklet et svært bredt tilbud. Når det gjelder psykisk helsevern er tilgangen 

særdeles god i forhold til andre anstalter. Dette er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. For å ha 

en rimelig mulighet til rehabilitering av forvaringsdømte må det i tillegg fokuseres på 

opplæring/ skolegang, arbeid, rusfrihet, nettverk og boevne, med mer. En slik tilnærming 

innebærer utstrakt samarbeid med andre etater, og er svært ressurskrevende. 

Som så mye annet dreier også muligheten for måloppnåelse seg blant annet om penger. Det 

er vesentlig at anstalten har de økonomiske og faglige ressursene som skal til for å ivareta 

målsetningen med forvaring (samfunnsvernet) samt innsattes og ansattes behov. Hvis 

strukturert miljøarbeid skal bli noe annet enn gode intensjoner, må man ha tid nok. 

Ansvarsgrupper, veiledning, kontaktbetjentarbeide, miljøarbeid og ikke minst samarbeid 

internt og eksternt er tidkrevende. Ofte vil suksess med hensyn til en forvaringsdømt sin 

gjeninntreden i samfunnet stå og falle på hvilke opplegg og støtteapparat som er iverksatt i 

forbindelse med prøveløslatelsen.” 

 

Om rapporten: 

Rapporten er utarbeidet av Benedicte Westin på oppdrag fra Ila fengsel og forvaringsanstalt 

ved direktør Knut Bjarkeid. De områder som er belyst er delvis valgt av oppdragsgiver og 

delvis av rapportskriver. Kompetansesenteret for fengsels-, retts- og sikkerhetspsykiatri, 

Helse Sør Øst, har bidratt med veiledning, statistikkprogram og kontorplass.  

Rapporten er en gjennomgang av forvaringsinstituttet slik det har utviklet seg og er blitt satt 

i system på Ila i perioden 2002 – 2010. Den gir således en oversikt over behov og 

karakteristika ved gruppen forvaringsdømte menn som soner eller har sonet på Ila i perioden 

1.1. 2002 tom 31.5.2009. Formålet med rapporten er å samle den kunnskapen vi har 

vedrørende en institusjon som fikk stilt helt spesielle krav til seg ved innføring av 

forvaringsinstituttet samt en gruppe domfelte som det også stilles helt spesielle krav til når 

det gjelder løslatelse. Vi har trukket ut utdrag av rapporten.  

Vi vil benytte de generelle funn som er vist til i rapporten, sammen med opplysninger om 

forvaringsdømte som sitter på Ila i dag, til å sette opp en analyse over hvilke behov 

forvaringsdømte har i forbindelse med prøveløslatelse/ løslatelse. Vi vil så se på gapet 
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mellom de tilbud som finnes og på hvilke tilbud som burde finnes i løslatelsen av 

forvaringsdømt. 

  

5. Hva viser vår undersøkelse: 
Hensikten med denne undersøkelsen har vært, på noen utvalgte områder, å se på hvilken 
kompetanse de forvaringsdømte innehar og hvilke behov de har, på enkelte områder, for å 
kunne leve et tilfredsstillende liv etter en løslatelse. Hva er de forvaringsdømtes generelle 
behov sett ut fra denne undersøkelsen, tidligere undersøkelser og data om hvem de 
forvaringsdømte er.  

Vi vil også belyse hvilken kompetanse har de tapt/mistet eller blitt avlært mens de har sittet 
på Ila. Dette for å belyse problematikken rundt institusjonalisering og tap av makt/ 
innflytelse og initiativ i eget liv. 

Den gruppen som er belyst i undersøkelsen er forvaringsdømte som antas å løslates de 
nærmeste år (2012-2013). 

Dokumentasjonen som har blitt brukt er innkomstrapporter, dommer, ansvarsgruppereferat, 
miljørapporter, samtaler med kontaktbetjenter og innsatte. 

Det er til sammen 23 forvaringsdømte som har vært med i undersøkelsen. 

Undersøkelsen som har blitt gjort tilfredsstiller ikke vitenskaplige metode, men er en 
undersøkelse gjort ut fra de behov Ila har for å belyse problemstillinger knyttet til løslatelsen 
av forvaringsdømte, samt å underbygge tidligere undersøkelser som har blitt gjort knyttet til 
levekår for den marginaliserte gruppen de fleste forvaringsdømte tilhører. 

 

Hvilke områder er belyst: 

De områder vi har belyst er sentrale levekårskomponenter som innsatte bør ha kompetanse 
på for å kunne mestre en hverdag og et liv hvor man fungerer i samfunnet. Det er områder 
av livet som kan gi den enkelte mulighet for å leve et liv uten å vende tilbake til kriminalitet 
og fengsel. 

Arbeidserfaring fra tidligere og stabilitet i arbeid under soningsforløpet. 

Bomestring: Stabilitet i tidligere boforhold, mestring og ivaretagelse av daglige gjøremål som 
bl.a rengjøring, hygiene, matlaging, betale husleie og strømregninger. 

Helse og behandlingsbehov. 

Rus og behandlingsbehov. 

Familie og nettverk, samt sosial kompetanse. 

Økonomi: Gjeld, inntekt og mestring i bruk av penger. 
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Fritidsaktiviteter før soning og under soning. 

Teknisk kompetanse. 

Skole/ utdannelse før og under soning. 

 

Opprinnelse: 

Målgruppen for denne undersøkelsen kommer fra hele landet, fra Finnmark i nord til Vest-
Agder i sør.  Av de 23 er det en som kommer fra et annet Skandinavisk land, 2 kommer fra 
Asia og 1 fra Afrika. De innsattes opprinnelsesfylker fordeler seg slik: 1 fra Finnmark, 1 
Troms, 1 Nordland, 3 fra Trøndelag, 1 Hedemark, 2 fra Hordaland, 1 fra Telemark, 3 
Rogaland, 1 fra Oslo, 2 fra Akershus, 1 fra Buskerud, 1 Østfold og 1 fra Vest-Agder. 

Hvor skal de bosette seg:  

Opplysningene er baser på de innsattes egne uttalte ønsker for hvor de vil bosette seg etter 
endt soning. Det må tas med under dette punktet at noen vil bli vurdert for en statlig 
refusjonsordning (straffelovens § 39g) og kan bli boende i tiltak utenfor egen kommune i 
flere år etter endt soning. 

1 skal returneres til bosted utenfor Norge, 9 stk sier de ønsker å bosette seg i Oslo, 2 stk. i 
Bergen, 1 i Trondheim, 1 i Telemark, 4 stk. i Rogaland, 2 i Akershus, 1 i Østfold, 1 i Buskerud/ 
Drammensområdet, 1 i Møre og Romsdal.   

Kriminalitet: 

De fleste er tidligere domfelte. Forvaringsdommen de nå soner omhandler flere forhold der 
drap, ran, grov vold, trusler, narkotika er deler av dommen. ”Hovedsaken” i dommene for de 
undersøkte fordeler seg slik: 6 har begått ett eller flere drap, 3 er dømt for sedelighets / 
seksuelle overgrep, 6 stk for voldtekter, 6 stk for grov vold der 2 var med døden til følge og 2 
for ildspåsettelser. Av de aktuelle forvaringsdømte som er med i undersøkelsen er det 3 stk 
som ikke har dommer eller har sonet straffer tidligere. 

Boerfaring: 

Boerfaring er ikke dokumentert fullt ut da den ikke er kartlagt og dokumentert systematisk. 
Vi får allikevel et bilde av hvilke erfaringer de som er med i undersøkelsen har når det gjelder 
å bo. Noen opplysninger kommer frem i innkomstrapporten som utarbeides når 
forvaringsdømte kommer til Ila. Videre fremkommer det opplysninger i regelmessige 
samtaler med innsatte, og noen kommer frem via saksdokumenter og omhandler da ofte 
deler av den enkeltes liv. Det har kommet frem opplysninger rundt den enkelte som gir et 
bilde av et livsløp frem til soning, selv om ikke det ikke foreligger konkrete opplysninger som 
dekker alle tidsrom.  Undersøkelsen viser at de aller fleste har mange boforhold bak seg. 
Deres liv har vært preget av ustabilitet og forflytninger. For noen startet flyttinger og 
ustabiliteten allerede i barneårene hvor enten familien har flyttet mye, eller at barnet har 
flyttet mellom foreldre, mellom offentlige instanser som fosterhjem og spesialskoler. For 
andre har ustabiliteten også vært knyttet til utstrakt bruk av rusmidler.  
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Noen har vært gift flere ganger, eller levd i flere samboerforhold. 4 stk er registrert å ha leid 
egen bolig, der 3 har leid og bodd for en lengre periode.  

1 har bodd i et botiltak tilrettelagt av det offentlige. 6 stk har bodd store deler av tiden hos 
mor eller far, 6 stk har vært gift, 4 stk har levd i ustabilitet over lang tid med korte boforhold 
hos familie venner, eller i offentlige tiltak som hospits etc, 2 stk har bodd hos familie.  

Vel 60 % har levd i ustabile boforhold før soning. Med det menes at de har bodd i korte 
perioder på forskjellige steder, gjerne tilfeldig eller til og fra hos familie og venner. De som 
har bodd i samboerforhold eller vært gift ser ut til å ha bodd mer over tid. 

Erfaring tilsier at bolig er av stor betydning for å leve et stabilt liv. Det er mange områder 
som skal mestres for å beholde en bolig over tid. Man skal ta vare på hjemmet, betale 
husleie, strøm, kanskje ta trappevasken, beholde et godt naboskap over tid, overholde 
husordensregler etc. Dersom man mangler denne kompetansen er det mye som skal læres 
etter løslatelse. 

Arbeidserfaring: 

Når det gjelder tidligere arbeidserfaring ser vi at 2/3 av gruppen har få eller ingen erfaring 
fra arbeidslivet før soning. Disse tallene er sammenfallende med tidligere undersøkelse gjort 
ved Ila som viser at nesten 3 av 4 har hatt problemer med arbeid og sysselsetting. De 
innsatte mangler erfaring på å stå i arbeid over tid viser undersøkelser av gruppen 
(Benedicte Westin 2001). 

Under selve soningen endrer disse tallene seg til at flere står i arbeid. Gruppen av de som 
har god til middels kompetanse i arbeid under soning ligger på 60 %. Her viser tallene at flere 
står i arbeid og har en progresjon sett i fht stabilitet ved tilrettelagt arbeidsforhold under 
soning. 

Renhold/hygiene/ vask av klær: 

Fra fengselet sin side jobbes det målrettet med opplæring knyttet til renhold/ hygiene og 
vask av eget tøy. De innsatte som har dårlig ivaretagelse av egen hygiene blir fulgt opp av 
ansatte over tid slik at man innøver rutiner hos de som har behov for opplæring. Rengjøring 
på avdeling og av egen celle er også noe de innsatte tar del i og har ansvar for. Ved å skape 
rutiner for sjekk av celle og eventuell korrigering på orden og rengjøring opprettholdes en 
standard og de innsatte lærer normer for hva som er akseptable nivå både for egenomsorg, 
sin egen celle og for miljøet de lever i. 

85 % har god og middels god ferdighet når det gjelder renhold i fengselet. Når det gjelder 
vask av klær er tallet litt høyere, nærmere 90 %. For mange er dette lærte ferdigheter under 
soning. 

 

Matlaging: 

Matlaging er ikke like godt dokumentert. De innsatte får middag fra eget kjøkken ved Ila, og 
behovet for å lage egen mat er således ikke fremtredende. Enkelte lager allikevel mat til seg 
selv, eller sammen med andre på avdeling, på kvelder/ helger. De som liker å lage mat eller 
har oppgave som ”ganggutt” lager / baker til alle på avdelingen innimellom. Det kan se ut til 
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at det ikke registreres systematisk hvilken kompetanse den enkelte har, men blir 
dokumentert i de tilfeller hvor det i større grad legges merke til om kompetansen er god, 
eller dårlig. Ca 45 % har god til middels kompetanse når det gjelder å lage mat, 30 % 
dokumenteres som å ha dårlig kompetanse. Når det gjelder de resterende 25 % er det ikke 
dokumentert ferdigheter på dette området. Det er mulig å jobbe på kjøkkenet på Ila under 
soning og således styrke sine kunnskaper på dette feltet. Videre kan man ta kokkeutdannelse 
og fagbrev via skolen, med praksis på kjøkkenet ved Ila. Man kan også ta matkurs i regi av 
skolen.  

Helse: 

Innsatte i fengsel er statistisk sett sykere enn andre. De har større behov for helsetjenester 
enn den øvrige befolkningen i landet. Det er en opphopning av sosiale og helsemessige 
problemer blant de forvaringsdømte. Vår undersøkelse viser at få har en god helse. 35 % har 
en dårlig helse ut i fra det som er dokumentert. Her vil helseavdeling ved Ila ha sine egne 
tall. Litt over 60 % har en helse som gjør at de står i arbeid med lite til middels fravær. Det vil 
også kunne bety at man har fravær i perioder hvor helseproblemer gir 
sykemeldingsrettigheter. Det undersøkelsen ikke har sett på er den psykiske helse hos den 
enkelte. Det kommer frem i undersøkelsen gjort av B. Westin (2011) at 79 % av de 
forvaringsdømte var diagnostisert før de kom til Ila. Undersøkelsen viser at hovedandelen av 
forvaringsdømte har en psykiatrisk diagnose. 

Rus: 

Undersøkelsen boligkonsulent på Ila har gjort viser at 70 % hadde rusproblem ved 
arrestasjon. 30 % hadde ingen rusproblemer eller opplyser å ha kontroll over eget rusbruk. 
Få har erfaring fra behandling, og da over korte perioder. Westin sin undersøkelse sier at 75 
% av de forvaringsdømte har eller har hatt et rusproblem (B. Westin 2011).  

Innsatte tilbys rusmestringsprogram under soning. Det finnes flere typer programmer de 
innsatte kan velge mellom innen rusmestring. Det gis også mulighet for rusbehandling ved 
Sosialmedisinsk Poliklinikk i Bærum.  Rusmestring er et av de områdene det knyttes store 
utfordringer til for den enkelte etter løslatelse. I fengsel er det begrensede muligheter til å 
skaffe seg rusmidler, selv om det er kjent at det finnes tilgang til narkotika, i første rekke, i 
norske fengsler. Tilgangen etter soning vil være stor, og anledningene til å ruse seg 
”påtrengende” da rusmidler, som alkohol, nytes i mange sammenhenger i samfunnet. De 
innsatte kan mestre en rusfri tilværelse i fengsel, men vil møte utfordringene i en styrket 
dimensjon ved løslatelse.  

 

Familie / kontakt: 

Litt over 50 % opplyses å ha god eller middels god kontakt med familie, enten med 
enkeltpersoner i familien, eller flere. Det vil si at de har kontakt pr telefon eller via besøk i 
fengslet. Ila er et landsfengsel, som innebærer at det kan være lang avstand geografisk til 
familie. Mange opprettholder derfor kontakt med familie via telefon eller brev/kort. De 
resterende prosentene, litt i underkant av 50 prosent, har dårlig eller ingen kontakt med 
familie under soning. 
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Nettverk: 

Mangel på mellommenneskelig kontakt og sosial involvering fører til mistrivsel og 
tilpasningsvansker. Sosial tilknytning og tilhørighet er av stor betydning for oss mennesker. 
Det er sannsynligvis ekstra viktig for mennesker som er isolert fra den vanlige 
samfunnsdeltagelse. En problemstilling som også er høyst aktuell i en løslatelsesprosess. 
Mange av de forvaringsdømte har ikke hatt stabile netteverk før soning og er da sårbare i 
utgangspunktet. Et nettverk å støtte seg til gir fellesskapsfølelse, anerkjennelse, trygghet og 
forankring.                                                                                                                                               
Det er manglende opplysninger for to av de undersøkte. Bildet er allikevel tydelig og viser at 
litt under 80 % av de innsatte har dårlig eller intet nettverk under soning. Få, under 15 %, har 
et middels eller godt nettverk. Det er konkret opplyst at 1 innsatt har et godt nettverk 
utenom familie. 

 

Sosial kompetanse / relasjoner: 

”Sosial kompetanse er relativt stabile kjennetegn i form av kunnskaper, ferdigheter og 
holdninger som gjør det mulig å vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk 
oppfatning av egen kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for sosial mestring, 
og for å oppnå sosial akseptering eller etablere nære og personlige vennskap” (Ogden 2001, 
s.196). 

Ferdigheter blir målt på avdeling overfor andre innsatte og ansatte. Her fordeler gruppen seg 
ca. likt dersom man skal se ut fra et skille mellom god / middels god og dårlig til ingen 
kompetanse. Vi ser allikevel at hovedtyngden på ca 75 % ligger på en middels til dårlig 
kompetanse. Dette er viktige observasjoner og ta med videre etter som et utgangspunkt 
hvor man mestrer de sosiale arenaer dårlig lett kan føre til isolasjon og ensomhet etter 
løslatelse, og regnes som risikofaktorer i forhold til gjentagelse av kriminalitet. 

Gjeld: 

Her er ikke dokumentasjonen tilstrekkelig da det ikke finnes dokumentasjon på vel 30 % av 
de undersøkte. Vi vet imidlertid at de aller fleste innsatte har forholdsvis store 
erstatningskrav de må forholde seg til når de løslates, og får inntekt igjen. Kravene vil 
komme. I undersøkelsen er det 3 stk som har en ”god” økonomi, hvilket vil si at de er uten 
gjeld, slik det er dokumentert. 2 stk har så stor gjeld at det ikke vil være overkommelig å 
nedbetale den. Vel 50 % sitter med dokumentert gjeld som vil prege deres økonomi i mange 
år fremover.  

Inntekt:  

9 stk er tilkjent uførepensjon, eller hadde uførepensjon ved arrestasjon. For de øvrige er det 
uavklart hvilket inntektsgrunnlag de vil ha ved løslatelse. Utdannelse under soning kan bidra 
til jobbmuligheter etter løslatelse. Hovedtyngden må sluses ut i arbeidslivet via NAV-tiltak og 
midler. Mange vil leve med lav inntekt og svak økonomi. 

Mestrer bruk av penger: 

Tallene her er høyst usikre. De innsatte har butikken på Ila som sin arena for å bruke penger 
og disponere de midlene de får via sysselsetting ved anstalten. Sysselsetting gir en lønn pr 
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dag på 59,- kr pr 2012. Det er derfor begrensede midler de har å råde over. Butikken er 
allikevel en arena for å øve seg på hvordan disponere de midlene man har slik at man får 
kjøpt seg det man ønsker seg. I den første tiden butikken var i drift var det innsatte som 
klagde på butikken. Dette fordi de så at pengene ikke strakk til når det selv skulle gå og 
plukke ut varer de ville ha. De mente den tidligere ordningen var bedre, der de satte opp en 
liste over hva de ønsket å kjøpe, listen ble sendt til butikken ved Oslo fengsel, og varene ble 
kjørt til Ila. I dokumenter, som miljørapporter, fokuseres det lite på hvordan de innsatte 
disponerer sine midler. For 40 % er det ikke data på hvordan de disponerer sine midler, for 
de øvrige i undersøkelsen er opplysningene innhentet for det meste fra samtaler med 
betjenter og tidligere gitt informasjon fra innsatte. Ca 35 % har god til middels ferdighet når 
det gjelder disponering av egne midler. Dette gjelder blant annet innsatte som har egne 
midler fra før de ble dømt. Ca 25 % disponerer de midlene de har dårlig. Et fengselsopphold i 
seg selv gir begrenset tilgang til penger og arenaer for å forvalte de midlene man har. Ved en 
løslatelse vil man møte store utfordringer i å disponere egne midler. De fleste vil møte en 
hverdag med svak økonomi og begrensede muligheter når det gjelder å bruke penger. En del 
av de innsatte har hatt en økonomi som har basert seg på kriminell aktivitet, og tilvenning til 
et liv hvor man må leve med svak økonomi er utfordrende. 

Fritidsaktiviteter før soning: 

Opplysningene baserer seg på hva den innsatte har fortalt om sitt liv før soning.  70 % ligger 
innenfor nivåene middels til dårlige erfaringer når det gjelder fritidsaktiviteter. De 
aktivitetene det henvises til er fra barne- og ungdomsår, under skolegang. Noen få henviser 
til interesser på mer enn et felt i oppveksten. For vel 20 % foreligger det ikke dokumentasjon 
på fritidsaktiviteter. 

Fritidsaktiviteter under soning: 

 Det finnes en egen fritidsavdeling ved Ila som arrangerer aktiviteter av kulturell og fysisk art. 
Det finnes former for individuell trening som styrke og utholdenhetstrening og gå-aksjonen. 
Det er organisert fotballtrening og kamper. Dagsturer på sykkel, kano, fiske, ski, klatring, 
bowling, besøk på museer og messer. Det arrangeres overnattingsturer for små grupper. 
Fellesaktiviteter som kino, bingo, musikkaktiviteter, kor, bibelundervisning og gudstjenester. 
Det betyr at det er et rikholdig tilbud, uten at det betyr at det er stor oppslutning. Vel 20 % 
har en god mestring og deltagelse, 35 % middels, 40 % dårlig og under 5 % har ingen 
deltagelse.  

 

Teknisk kompetanse: 
Med teknisk kompetanse menes kunnskaper/erfaringer med PC/ internett/nettbank, mobiltelefon, 

betalingssystemer og offentlig transport, kredittkort, m.m. 

En arena man ikke har store muligheter for utprøving i en fengselskontekst. Man er fratatt 

mulighet for å mestre ny teknologi innen for data, telefoni etc. Derfor også vanskelig 

målbart. For vel 60 % finnes ingen dokumentasjon. Ca 35 % god til middels ferdigheter, og 

under 5 % har dårlig kompetanse.  
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Skole/utdanning før soning: 

19 stk – over 80 % har et dårlig grunnlag og mange behov knyttet til utdannelse før 
innsettelse i fengsel. Det vil si at de ikke har fullført noen utdannelse. Mange har 
ungdomsskole som eneste fullførte skolegang, og noen har ikke fullført ungdomsskolen 
heller. Tallene samsvarer med tidligere undersøkelser (B. Westin, 2011) som også viser at 
ungdomsskole er høyeste utførte skolegang.  I underkant av 20 % har god til middels 
ferdigheter. Skolegang som gir den enkelte kvalifikasjoner som studiekompetanse, 
utdanning på høyere nivå eller fagbrev vil være av betydning for adekvat sysselsetting etter 
endt soning. 

 

Skole/utdanning under soning: 

Tallene viser at utdanning under soning øker ferdighetene til de innsatte. Litt under 50 % gis 
en god til middels god kompetanse under soningsforløpet. Skolen gir muligheter og 
rettigheter til å fullføre ungdomsskole og videregående.  Litt over 50 % har allikevel en dårlig 
mestring som skyldes at de bl.a. ikke starter skolegang under soning. Hele 35 % av gruppen 
har store behov knyttet til utdannelse. Det legges til rette for å gi de innsatte skolegang ut 
ifra individuelle forutsetninger og behov. 

”Forvaringsanstalten bygger på et sentralt prinsipp om at ulike tiltak – til sammen- skal 
hjelpe domfelte med endringsarbeidet. Utgangspunktet er en tiltakskjede bestående av 
strukturert miljøarbeid, programvirksomhet, samtalegrupper, skole, arbeid, fritid, 
behandlingsprogram, metodisk sosialfaglig arbeid og tilbud om somatisk og psykisk 
helsetjeneste. Intensjonen er å tilby en helhetlig og sammenhengende tiltakskjede. Målet er 
at dette skal føre til økt åpenhet, forståelse, motivasjon, vilje, kunnskaper, ferdigheter og 
muligheter for den domfelte” (Prosjekt ”Løslatelse fra forvaring” Olsen og Sørlie, 2005). 

 

Fellestrekk ved forvaringsdømte: 

Sammenligning av B. Westin sin rapport (2011) og de undersøkelser som boligkonsunlent S. 

Orvik  (2012) har gjort gir et sammenfallende resultat på flere viktige  områder når det 

gjelder en reetablering av forvaringsdømte ute i samfunnet. Westins rapport viser at 3 av 4 

har hatt problemer knyttet til sysselsetting, og ikke hatt et stabilt yrkesliv før soning. 

Undersøkelsen gjort av Orvik viser den samme tendens, der 2/3 av de undersøkte har få eller 

ingen erfaring fra arbeidslivet før soning. Den viser også at de aller fleste har mange 

boforhold bak seg. De har levd et liv preget av mange forflytninger og ustabilitet.  

Når det gjelder Westin sin rapport viser den at 6 av 10 har ungdomsskole som høyeste 

fullførte utdannelse. Orvik sin undersøkelse viser noe av det samme bildet. Samt at 50 % ikke 

starter opp skolegang under soning.   

Når det gjelder rusproblematikk er viser begge undersøkelser at 70-75 % hadde et 

rusproblem ved arrestasjon. Kunnskap om rus viser at de innsatte vil møte utfordringer på 

dette området etter løslatelse.   
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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 
samfunnet kan ikke sikres gjennom enkelttiltak, men må ta utgangspunkt i en helhetlig 
forståelse av marginaliseringens omfang i denne gruppen”. 

Som de undersøkelser det her henvises til ser vi at de forvaringsdømte har hatt en oppvekst 
preget av opphopning av levekårsproblemer. Dårlige levekår er en viktig medvirkende faktor 
til kriminalitet. Ved å belyse de forskjellige faktorer som spiller inn kan arbeidet med 
reintegrering styrkes.  

Resultater bekrefter at forvaringsdømte trenger en helhetlig oppfølging under soning, og 
minst like viktig, etter løslatelse. 

Dårlige økonomiske og sosiale rammebetingelser kan forplante seg videre gjennom 
interaksjonelle prosesser, som for eksempel mellom foreldre og barn. Noe vi kan se at 
undersøkelser av levekårene for forvaringsdømte viser (B. Westin 2011).  

Relasjonen til arbeidslivet kan sees som en vesentlig faktor i forståelsen av fattigdom for 
tidligere innsatte i Norge. Man kan anta at innsatte med lav utdannelse, vil havne i en 
arbeidssituasjon hvor inntekten oftest er lav, eller at man ender uten arbeid etter endt 
soning. 

Fattigdom fører til lav sosial interaksjon, viser forskning. I rike land, som Norge, synes de 
fattige i høyere grad å savne personlig og intim kontakt. De deltar i mindre grad i ulike 
sosiale nettverk og foreninger (Harsløf og Seim, 2008). Nettverk kan sees på som en sosial 
kapital og en ressurs i seg selv. I land med høy levestandard, som her i landet, er det særlig 
vanskelig for folk med dårlig råd å delta i ulike kostnadskrevende aktiviteter som kanskje må 
til for å bygge opp og bevare personlige relasjoner ( Harsløf og Seim, 2008). Lever man da 
med en økonomi tilnærmet livsoppholdssatsene NAV opererer med, vil det si at mange av de 
løslatte er forhindret fra å delta på mange sosiale arenaer. Det kan være kafébesøk, middag 
på restaurant, kino, konserter, ferier etc. De vil også møte utfordringer som fredags- eller 
lønningspils, etter endt arbeidsuke.   
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6. Hva ligger i begrepet å være fengselsskadet:  

 Hva mister man underveis: 

Studier av norsk og internasjonal karakter viser at det produseres betydelige sosiale, fysiske 
og psykiske belastninger i et soningsforløp. Yngve Hammerlin har sammenfattet noen av 
disse i det han betegner som en ”Fangenes tapsliste”, her er noen av de momenter han 
trekker frem;  

 

 Tap av frihet; avmakt/maktesløshet. 

 Sosial svekkelse og sosial avsondring. Institusjonalisering/ prisonisering; den enkelte 
får institusjonskompetanse, ikke ”livs”kompetanse. 

 Marginalisering, isolering/ sosial isolasjon, anonymisering. 

 Inkapasitering, inaktivisering, passivisering, monotoni. 

 Tap av grunnleggende og normale livsvirksomheter i samfunnet; tap av muligheter til 
å bruke visse varer og tjenester, tap av kompetansegivende muligheter, tap av 
kvalifiserende erfarings- og kunnskapskapital for produktive og sosiale virksomheter i 
samfunnet. 

 Midlertidige, eller varige, tap av sosiale forhold, asosialisering, fremmedgjøring, tap 
av seksualitet, kjærlighet, forhold og omsorg. 

 Stigmatisering, avvikerkarriere, fattigdom. 
 (Yngve Hammerlin, 1987, forelesningspresentasjon) 

Dette er bare noen av momentene Hammerlin trekker frem, og ikke hele listen over de tap 
innsatte opplever gjennom et soningforløp. Det må også poengteres at de enkelte faktorene 
oppleves forskjellig fra individ til individ, og legger variert vekt på dem. ”Fengselssosiologien 
viser at maktstrukturer og maktrelasjoner produserer avmakt og maktesløshet. Måten den 
enkelte fangen forholder seg til omstendighetene på, er selvsagt forskjellig”(Y.Hammerlin 
s.86, 2009). For noen leder dette til depresjon og passivitet. 

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. 

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, 
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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?  

 

7. Hva kan gjøres under selve soningen for å forberede løslatelsen 
Det foretas en grundig kartlegging ved innkomst, også på områder som omhandler viktige 
arenaer det trengs kompetanse på for å ha større kunnskap om den forvaringsdømtes 
mulighet for å lykkes ved en løslatelse. Slike områder kan være boerfaring, håndtering av 
økonomi, eksisterende nettverk, kriminalitet, rusproblematikk, med mer. 

Kunnskap om områder den enkelte mangler ferdigheter kan bidra til at det jobbes målrettet 
for å styrke den enkeltes kompetanse på disse områdene.  

Det skal også jobbes med å motivere de innsatte under soning. Motivasjon til å jobbe med 
de utfrodringer og mål den enkelte innsatte har for livet etter soning. Vi kan starte prosesser 
ved blant annet å spørre den innsatte om hva som er meningsfylt i hans liv, samt ha fokus på 
livsstilsendring, så de innsatte er bedre rustet til et liv uten kriminalitet etter endt soning.  

For at forvaringsdømte skal ha en god mulighet til å lykkes med en god og trygg tilbakeføring 
til samfunnet, anser Kriminalomsorgen det som viktig at de blir utsluset fra fengsel med høyt 
sikkerhetsnivå til fengsel med lavt sikkerhetsnivå, for til sist å ta opphold i en overgangsbolig, 
en såkalt optimal soningsprogresjon. 

Fengsel med høy sikkerhet 

Innsatte som påbegynner straffegjennomføringen i fengsel med høyt sikkerhetsnivå, plasseres 

normalt i en ordinær avdeling. Slike avdelinger består som regel av en rekke celler, et kjøkken og et 
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fellesareal der de innsatte kan se på fjernsyn eller drive fritidsaktiviteter. Det varierer om det er 

toalett på den enkelte celle eller om den innsatte må dele dette med de andre på gangen. 

Så langt det er praktisk mulig skal innsatte ha adgang til fellesskap under arbeid, opplæring, program 

eller andre tiltak, og i fritiden. Kriminalomsorgen skal legge til rette for at innsatte for et 

aktivitetstilbud på dagtid. De vil også få tildelt en kontaktbetjent, som er en tjenestemann med et 

særlig ansvar for å følge opp den enkelte innsatte under straffegjennomføringen. 

Fengsel med lavere sikkerhet 

Fengselstraff skal som hovedregel påbegynnes i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Innsatte 
kan, etter å ha gjennomført en del av straffen, deretter overføres fra fengsel med høyt 
sikkerhetsnivå til fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Innsatte skal ikke overføres dersom 
formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å 
anta at innsatte vil inndra seg gjennomføringen. 

Kriminalomsorgen skal vurdere overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå når det 
gjenstår ett år til innsatte skal løslates på prøve. Overføring er begrunnet i behovet for 
gradvis tilbakeføring fra fengsel til full frihet. Innsatte kan også selv søke om overføring til 
annet fengsel med høyt sikkerhetsnivå eller fengsel med lavere sikkerhetsnivå. 

I fengsel med lavere sikkerhetsnivå vil innsatte som regel dele hus eller rom med andre. Det 
legges stor vekt på muligheten for kontakt med et øvrige samfunn gjennom ulike typer 
utgang, besøksordninger og lempelige kontrolltiltak. Det vektlegges også utstrakt kontakt og 
åpenhet mellom innsatt og tilsatt. 

Overgangsbolig 

Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot 

det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen. Overføringen må være 

hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny kriminalitet. 

Overgangsboliger er et ledd i den gradvise tilbakeføringen til samfunnet, med faglig kompetanse som 

særlig ivaretar behovet for bo-, arbeids- og sosial trening. Det legges stor vekt på individuell 

oppfølging av innsatte og tilbakeføring til samfunnet i form av nettverksarbeid og samarbeid med 

øvrige forvaltningsorganer. Frigang og permisjoner vil også være et ledd i den sosiale treningen og 

planleggingen av løslatelse. 

Noen av de utfordringene vi møter i løslatelsesprosessen: 

Fremstillinger og permisjoner som øvelsesarenaer for mestring av en tilværelse i frihet er 
sentrale virkemidler som vanskeliggjøres ved mangel på ressurser og strenge vurderinger av 
innvilgelse av permisjoner for de forvaringsdømte. 

Utfordringene i en løslatelsesprosess er mange. Fra fengslet sin side jobbes det med å 
fremskaffe blant annet bolig og sysselsetting, som for øvrig også ofte blir satt som vilkår for 
prøveløslatelse i begjæring om prøveløslatelse fra forvaring. Kommunen er kontaktet og 
orientert om at innsatte kan begjære seg prøveløslatt ved oppnådd minstetid, og et 
samarbeid mellom fengsel og kommune må opprettes. § 3 i Lov om sosiale tjenester i Nav 
fastsetter kommunens ansvar etter løslatelse. Overgangen for den enkelte løslatte er svært 
sårbar og utfordringene knyttet til dette trenger et sterkere fokus. 
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Forventninger knyttet til denne prosessen er et viktig område å belyse knyttet til en 
løslatelse.  Hva er den løslattes forventninger? Hva forventer samfunnet? Hva er et realistisk 
forventningsnivå? Det kan være stor avstand mellom de forventninger den innsatt har ved 
innsettelse, før løslatelse, og de forventninger vedkommende vil sitte med etter endt soning. 

Nettverk vil, som tidligere nevnt, også være en stor utfordring som møter den enkelte. 
Finnes det svært få, eller ingen, som venter på deg den dagen man løslates vil opplevelsen av 
ensomhet og ekskludering fra samfunnet forsterkes hos den enkelte. Sosial tilknytning og 
tilhørighet er viktige faktorer for oss mennesker.  

Ensomhet og isolasjon er utfordringer den enkelte kan møte etter endt soning. For de som 
etablerer seg i ny kommune vil ensomhet kunne føre til lite mobilitet og isolasjon. Man 
kjenner ikke til mulighetene i kommunen/nærmiljøet, og tørr kanskje ikke dra ut på 
egenhånd for å finne frem. Særlig er dette aktuelle problemstillinger i større byer der det å 
gjøre seg kjent med kommunikasjonsmidler og eksisterende tilbud kan oppleves uttrykt å 
gjøre på egenhånd. Derfor lar man det være. 

Bevissthet og arbeid for å legge til rette på flere arenaer ved en løslatelse er nødvendig. Det 
er en sammenheng mellom beskyttelsestiltak og samfunnsbeskyttelse. 

Ansvarsgruppemøter i fengselet: Det er viktig å tilrettelegge for at kommune/ bydel kommer 
på samarbeidsmøter og sammen med den innsatte og fengselet planlegger prøveløslatelsen. 
Å få til et tverrfaglig/ etatlig samarbeid blir viktig da problemstillingene er sammensatte og 
ofte komplekse rundt en løslatelsesprosess. Det er flere problemstillinger som griper inn i 
hverandre og påvirker løslatelsesarbeidet. Det er viktig å belyse situasjonen fra flere vinkler 
for å kunne se sammenhenger både fengsel og kommune må forholde seg til. Da blir det 
lettere å samordne innsatsen og fordele ansvar ut fra en helhet. I et tverrfaglig samarbeid vil 
man kunne synliggjøre at man sammen har en høyere kompetanse enn om man skal jobbe 
frem løsninger hver for seg. For den innsatte kan det være viktig at kommunen / bydelen 
starter arbeidet med en individuell plan (IP) mens han fortsatt soner. Det kan gjøre at 
løslatelsesprosessen blir mer konkret og gir motivasjon for den enkelte.  

Boligkurset ”Veien hjem” i fengsel: Kurset skal være en arena for å ta opp problemstillinger 
som kan bli aktuelle etter at man er løslatt. Deltagerne på kurset kan definere egne 
utfordringer og få disse belyst sammen med andre. Temaer på kurset er rettet inn mot det å 
kunne bo og leve godt etter endt soning. Overgangen er stor fra et liv i fengsel, til å skulle ta 
ansvar for de initiativ og gjøremål som er nødvendige i hverdagen. For å få økonomien til å 
fungere, og ha penger hele måneden, må det planlegging til. Hvordan få de midlene man 
disponerer til å holde måneden ut? Hvor stor er de faste utgiftene man må regne med går ut 
hver måned for å bo? Hvilke støtteordninger finnes for de med lav inntekt? Andre temaer 
kan være å lære å lage enkle matretter, hva finnes av fritidsaktiviteter, møtet med de 
offentlige kontorer o.a. 

Hvordan tilføre kunnskap til samarbeidspartnere: 

Undersøkelsen gjort av boligkonsulent Orvik ved Ila, samt tidligere presentert rapport fra 
Westin, viser at de forvaringsdømte har store behov for bistand ved løslatelse. De enkelte 
kommuner innehar ikke nødvendigvis nok kompetanse om forvaring og de dømtes behov. 
Utfordringene kan være store for kommunen som skal ta imot den enkelte ved løslatelse. 
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Prosjektgruppen foreslår å lage en veileder for kommunene, der det informeres om 
forvaring og om hvilke behov de løslatte kan ha?  

Nye tiltak for å forbedre løslatelsesprosessen: 

Den ideelle løslatelse handler, på mange områder, om kjernen i boligsosialt arbeid. ”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 livsstiuasjonen” (Rundskriv U-10/2002 s. 5). Hovedmålet 
er å bidra til at grupper som stiller svakt på boligmarkedet skal kunne forbedre sin situasjon. 

Det er ressurskrevende å gjennomføre straff for forvaringsdømte både økonomisk og 
personalmessig. Hovedmålet med forvaring er samfunnsbeskyttelse, kortvarig som langvarig. 
Den kortsiktige samfunnsbeskyttelsen ligger i å holde de forvaringsdømte borte fra 
samfunnet. Den langsiktige beskyttelsen ligger i det endringsarbeidet som igangsettes i 
anstalt og som må videreføres gjennom utslusings- og prøveløslatelsesperioden. Det er 
derfor et paradoks at det ikke bevilges like store ressurser til utslusing og prøveløslatelse 
som til selve fengslingen. 

Slik det er i dag, koster en forvaringsdømt 2-3 ganger så mye som en ordinær domsinnsatt. 
Paradokset er at det ikke avsettes ressurser til denne gruppen også etter at fengselsstraffen 
er gjennomført. Som undersøkelser viser, vil spesielt de forvaringsdømte trenge stor grad av 
oppfølging etter en løslatelse, både når det gjelder å kunne bo, håndtere personlig økonomi, 
etablere nytt nettverk, være i stand til å stå i et arbeid/ eller en form for aktivitet, finne frem 
i det offentlige hjelpeapparatet, følge opp et eventuelt behandlingstilbud, m.m. Etter et 
fengselsopphold har man miste mye av kunnskapen om det normale liv, og det å kunne 
håndtere sin egen hverdag uten innblanding av betjenter er for flere en vanskelig ”verden" å 
møte. I fengselet er de avskåret fra det å klare seg selv og håndtere utfordringer da det alltid 
vil være mennesker tilgjengelig som bistår de innsatte. Dette være seg alt fra 
avdelingsledere, avdelingsbetjenter, driftsbetjenter, prest, helsepersonell, skolepersonell, 
sosialkonsulent og NAV konsulent. De blir vekket hver morgen, mat får de fra kjøkkenet, de 
følges til sysselsettingssteder, får lege- og tannlegetime raskt ved behov, sengetøy vaskes, 
fritidspersonell gjør innkjøp for dem i diverse butikker, blir minnet om forskjellige avtaler de 
har osv. I løpet av soningstiden fratas de innsatte muligheten til å leve selvstendige liv, og 
det er mye forlangt å tro at de kan løslates ”på porten” uten noen form for tilrettelegging og 
oppfølging en periode etter løslatelse. Innsatte opplever nok av verden står stille når de 
soner sin dom, men sannheten er at samfunnsutviklingen går fremover i rekordfart, og 
således er det mye innsatte må lære seg når de skal tilbakeføres og leve i dagens samfunn. 

Prosjektgruppen foreslår å utarbeide en startpakke som skal følge den enkelte ved løslatelse. 
Startpakken skal inneholde tiltak det skal jobbes etter for å gjennomføre en best mulig 
løslatelse for den enkelte forvaringsdømte. Startpakken vil innebære kostnader som i hvert 
tilfelle må beregnes og øremerkes tiltakene. 

 Tilrettelagte tjenester fra kommunen og NAV (se forslag til løslatelsesveileder for 
forvaringsdømte) 
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 En individuell plan. Det skal etableres en individuell plan for den løslatte. Arbeidet startes i 
god tid før løslatelse. Kommunen inviteres inn i ansvarsgruppen i fengselet, hvor man starter  
arbeidet med en individuell plan.  

 Øremerket tilskudd avsatt til løslatelse av forvaringsdømte. Tilskuddet skal dekke lønn eller 
en godtgjørelse inntil annet permanent livsopphold er etabler. Det skal også inneholde en 
etableringsstøtte til nødvendige innkjøp ved en etablering i bolig, samt dekning av 
fritidsaktiviteter og behandling m.m. Det vises her til en ordning lik integreringstilskudd til 
flyktninger.  

 lønn til booppfølger / støttekontakt/ veileder/koordinator/oppfølgingsteam. 
 

Det er knyttet usikkerhet til en løslatelsesprosess for forvaringsdømte. Å bli dømt til 

forvaring innebærer tidsubestemthet knyttet til løslatelse. Isolert sett medfører en 

tidsubestemthet en ekstra utfordring i arbeidet rundt løslatelsen. Boligfremskaffelse er et av 

de områdene som blir påvirket av at det ikke foreligger en dato for løslatelse en tid i 

forveien. Når boligløsninger skal finnes i kommunen vil det være behov for en viss smidighet 

for å etablere et egnet botilbud. En garanti, i form av f. eks. en ventegaranti, må gis i så 

måte. Ventegarantien innebærer at det stilles garanti for husleie i en periode hvor boligen 

blir stående ubebodd i venteperioden før løslatelse.  

Sysselsetting kan være et vilkår i dommen ved en løslatelse. Ved løslatelse er det viktig å ha 

en aktivitet, eller et arbeid, å gå til. De aller fleste forvaringsdømte har vært i skolegang eller 

sysselsetting ved anstalten, og sysselsetting må være en del av startpakken. 

Det kan også være et vilkår om å følge videre behandling besluttes ved dom. Den innsatte 

har gått i behandling over tid under soning. Videreføring av behandling ved løslatelse må 

prioriteres. I en overgang til livet utenfor fengselet kan kontinuitet hos behandler være en 

viktig støtte. 

Fritidsaktiviteter er av stor betydning for å få nye nettverk og å føle seg inkludert. Det er 

viktig å kunne drive med noe som er av interesse og gir tilfredsstillelse i hverdagen. I en 

startpakke kan det ligge midler som et bidrag til å komme i gang med aktiviteter som den 

enkelte ønsker å delta i. Mange fritidsaktiviteter koster penger og det kan være vanskelig å 

prioritere bruk av penger til deltagelse i noe man interesserer seg for når økonomien er 

stram i utgangspunktet. Fritidsaktiviteter kan også sees i sammenheng med etableringen av 

nytt nettverk. Opprettholdelsen av eksisterende nettverk er viktig, men også fokus på 

etablering av nytt nettverk kan være av stor betydning for et meningsfylt liv.  Undersøkelsen 

gjort ved Ila viser at de aller fleste forvaringsdømte ikke har et nettverk de kan vende tilbake 

til. Noen har familie de har jevnlig kontakt med, men få eller ingen andre.   

Aktiviteter og et godt nettverk kan være faktorer av stor betydning og forebyggende i 

forhold til rusmestring.  

Det vil foreligge et behov for oppfølgingstjenester ved løslatelsen. Behovet må vurderes 

individuelt og avklares i en løslatelsesprosess. Det er viktig å jobbe med å etablere en god 
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relasjon mellom partene for et godt samarbeid etter løslatelse. Arbeidet med å etablere en 

relasjon bør derfor ideelt sett starte før løslatelse ved besøk i fengsel, og/ eller eventuelt ved 

permisjoner.  

En løsning kan være å ha ansatte i tjeneste ved fengselet som følger den enkelte ut i 

hjemstedskommunen og bidrar i overgangsfasen hvor kontakter og relasjoner bygges 

mellom de kommunale tjenester og den enkelte løslatte.  Eller man kan gjøre som i 

Danmark. Kriminalomsorgen i Danmark har etablert en mentorordning for unge lovbrytere 

som har bruk for støtte og veiledning fra en positiv rollemodell til å strukturere hverdagen i 

forbindelse med løslatelse. Det er Friomsorgen som har ansvar for etablering og styring av 

mentorforløpene. En mentor er en støtteperson som møter den innsatte inne i fengselet og 

som følger ham på hans vei ut i samfunnet. Mentoren skal veilede og støtte den løslatte slik 

at han oppnår de mål som er oppsatt i en felles handlingsplan. Hjelpen fra mentor deles 

gjerne inn i tre områder: praktisk hjelp i å strukturere hverdagen, kommunikasjonshjelp er 

f.eks. å hjelpe den løslatte i kontakten med offentlige myndigheter og personlig hjelp 

handler om rådgivning og samtaler med hensyn til nettverk, rus, følelseslivet, mm. 

Ordningen er lagt opp som en hjelpefunksjon og ikke som en kontrollforanstaltning. Det 

heter i ”Veiledning om Kriminalforsorgens mentorordning, av 4.4.2011, at: - Det skal 

utarbeides en handlingsplan, - Det skal være et forandringsperspektiv ved igangsettelse av 

mentorforløpet, - Tilknytning av mentor under avsoning forutsetter at det er tale om et 

utslusingsperspektiv. 

Kriminalforsorgen i Danmark har gjennom et 3-årig EU-prosjekt ”Afradikalisering – Tilbage på 

sporet” (2011 – 2014), utvidet målgruppe og mentorrolle. Representanter fra Ila har vært til 

stede på et seminar i København i juni 2012 der Kriminalforsorgen redegjorde for prosjektet. 

Vi bør følge dette prosjektet og se om forvaringsdømte i målgruppen kan omfattes av en slik 

ordning. Vi siterer fra prosjektets faktaark: 

”Projektets mål er dels at reducere risikoen for, at indsatte i danske fængsler, der er dømt 

under den danske antiterrorlovgivning, recidiverer til ulovlig adfærd eller genoptager 

kontakten til ekstremistiske miljøer. For at nedbringe den risiko tilbydes længevarende 

individuel støtte i udslusningsfasen til personer i de danske fængsler, som er sårbare over for 

ekstremisme herunder personer, som er dømt for ekstremistisk kriminalitet, samt 

inddragelse af familie og netværk. Projektets centrale aktiviteter omhandler udvælgelse og 

træning af mentorer med fokus på mentorrollen, samtaleteknik og kognitive færdigheder 

samt gennemførelse af mentorforløb. Derudover fokuseres der i projektet på udveksling af 

viden og erfaringer bl.a. gennem deltagelse i studierejser og konferencer.” 

Bolig med oppfølging: 

Boligsosialt arbeid består av ”å bistå individene i å erverve nødvendige ressurser og redusere 

hindringene i boligsituasjonen, slik at flest mulig kan skaffe og opprettholde en bolig og en 

god boligsituasjon” (Ulfrstad 2011,s. 95). Boligsosialt arbeid handler om å tilføre ressurser av 
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rent materiell karakter som bolig, i samarbeid med kommunen, bostøtte, etablering og 

eventuell annen bistand som abonnement på strøm etc. Boligsosialt arbeid omhandler også 

den mellommenneskelige relasjonelle siden som inneholder et samarbeid, 

erfaringsutveksling, samtaler, kompetanseutvikling og bistand. Ved å jobbe for å tilføre 

ressurser og senke terskler bistår man den enkelte i å mestre sitt boforhold. Booppfølging er 

et mangesidig begrep, og ikke alltid så lett å definere. Det kan være et bredt spekter av 

tiltak. Arbeidet starter oftest der den enkelte beboer trenger bistand og støtte. For mange 

som har levd uten egen bolig over tid, vil noe av arbeidet kunne omhandle motivasjon til å ta 

vare på sitt leieforhold over tid. En viktig faktor er da å se betydningen av å betale husleie 

fast hver måned, og overholde de økonomiske forpliktelsene ved å bo. Videre å ta vare på 

naboskap og oppgaver som å overholde husordensregler.  

Å disponere en bolig muliggjør at du får, eller kan skape et hjem. Å skape et hjem er for de 
fleste av oss selve målet med å få en bolig. Det å skape et hjem innebærer en emosjonell 
tilknytning til boligen. Vi identifiserer oss med boligen og stedet. For at det skal skje må vi 
bruke stedet over tid. Vi vil også gi boligen/ hjemmet et personlig preg ved å tilføre ting som 
viser vår personlige stil. Har man ikke hatt en bolig tidligere, eller har få erfaringer med å bo i 
egen bolig, kan det ta tid eller være vanskelig å se nytten av et hjem. Man har kanskje heller 
ikke så mange ideer om hva det er, eller betyr, å ha et hjem. Med en trang økonomi kan det 
oppleves som dyrt og unyttig å sitte i en leilighet, når man kan bo på en hybel på størrelse 
med en celle, til en billigere husleie og der man har en seng å sove i. Boligen blir ”tak over 
hodet”. 

For de som har sonet lange dommer, isolert fra livet utenfor, kan det være vanskelig å tenke 

igjennom hva man selv ønsker i hverdagen og tiden etter soning. Man kan være opptatt av at 

man skal løslates og kanskje treffe familiemedlemmer, eller flytte inn i en bolig og starte i en 

sysselsetting. Man vet man må avstå fra handlinger som fører til ny kriminalitet, man må 

følge opp de krav som er stilt som vilkår for løslatelse, men hva man skal fylle dagene og livet 

sitt med av aktiviteter som gir mening er noe annet. Det viser seg å være vanskelig å få 

innsatte til å starte et bevisstgjøringsarbeid før han har opplevd utfordringene og 

problemene i det daglige. Den kanskje viktigste siden av utslusingsarbeidet er treningen ved 

å møte samfunnet i kontrollerte former. Oppfølgingsarbeidet vil derfor kunne bestå av 

motivasjons- og bistandsarbeid for at den enkelte skal finne, og mestre, meningsfylte 

aktiviteter og takle problemer og utfordringer man ikke ser for seg fra en fengselstilværelse. 

Fokus på rusmestring, og støtte fra de som følger opp den enkelte, kan vise seg å være viktig 

for at man skal greie å takle de utfordringer man møter.  
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8. Hva finnes av tjenester og virkemidler i dag 

Samarbeidsavtalen mellom Kriminalomsorgen og kommunene: 

Samarbeidsavtalene som har blitt inngått mellom Kriminalomsorgen og flere kommuner har 

vært et virkemiddel for samarbeid mellom Kriminalomsorg og kommune der den har vært 

tatt i bruk. 

Bakgrunnen for avtalen: 

”I stortingsmelding nr. 23 (2003 – 2004) Om boligpolitikken er det et av målene at ingen skal 
løslates til midlertidig husvære etter fengselsopphold, jf. også strategien På vei til egen bolig.  
Mange bostedsløse vil i tillegg til en bolig ha behov for oppfølgende tjenester for å mestre 
bosituasjonen. Det vil være behov for tverrfaglig og helhetlig bistand til personer som har 
vansker med å skaffe seg en bolig og å mestre bosituasjonen, eksempelvis gjennom å se 
boligetablering, tjenesteyting og økonomisk råd og veiledning i sammenheng. ” 

Formålet med avtalen: 

”Formålet med avtalen er å sikre god bosetting ved løslatelse av innsatte og domfelte.  
 
 Avtalen skal styrke samarbeidet mellom fengsel og kommune for å sikre god bosetting av 
løslatte. Avtalen skal sikre gode samarbeidsrutiner og klare ansvarsforhold mellom 
kriminalomsorgen og kommunen om målgruppen domfelte/innsatte som løslates fra 
fengsel. Avtalen vil også sikre samarbeid med staten representert ved kriminalomsorgen, 
Husbanken og Sosial- og helsedirektoratet. Blant annet skal det sikres at formål innenfor 
avtalen skal prioriteres innenfor Husbankens og Sosial- og helsedirektoratets låne- og 
tilskuddsordninger.  Avtalen skal bidra til at kriminalomsorgen og kommunen sammen 
oppfyller målet i boligmeldingen og de forpliktelser som følger av gjeldende regelverk.”  
 
Det har vist seg vanskelig, og ressurskrevende, å etablere avtaler i nye kommuner, 
opprettholde og vedlikeholde inngåtte avtaler, samt å holde fokus oppe på at avtalen 
eksisterer. Det kreves at noen gis ansvar for at arbeidet med avtalene opprettholdes. Slike 
avtaler bør inngås på sentralt hold, på departementsnivå (KSF, helse og kommunaldept). 
 

Tilbakeføringsgarantien 

Tilbakeføringsgarantien er ingen garanti i juridisk forstand. Den innebærer at regjeringen 
erkjenner en forpliktelse til å bistå straffedømte til å få utløst de rettighetene de allerede har 
som norske borgere. Kriminalomsorgen skal legge til rette for at dette kan skje. 
Samarbeidende etater er forpliktet til å yte sine tjenester i forhold til de straffedømte på en 
slik måte og lokalisert slik at de kan ha en rimelig mulighet til å gjøre seg nytte av dem. 
Tilbakeføringsarbeidet har tre hovedaktører: den straffedømte selv, kriminalomsorgen og 
samarbeidende etater. Straffedømte skal ansvarliggjøres og aktivt delta i sin egen 
rehabilitering. Det endelige valget om en tilværelse uten kriminalitet ligger hos den domfelte 
selv. Samtidig må det være rom for å feile uten at den innsatte skal måtte «rykke tilbake til 
start» ved mindre alvorlige brudd (St.meld. 37 (2007-2008)). 
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Det viktigste elementet i tilbakeføringsgarantien er forpliktende samarbeidsstrukturer 
mellom den domfelte, kriminalomsorgen og øvrige etater. Kommunene har en nøkkelrolle i 
tilbakeføringsarbeidet. 
 

Samhandlingsreformen: 

Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Samhandlingsreformen bygger på et overordnet 
mål om å redusere sosiale helseforskjeller, og at alle skal ha et likeverdig tilbud av 
helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og 
den enkeltes livssituasjon. 
”Innsatte i fengsler har de samme pasientrettigheter som befolkningen for øvrig. Nettopp for 
å oppnå best mulig oppfølging av den enkelte innsatte under soning og i forberedelsene til 
løslatelse, er det særlig viktig at kriminalomsorgen og helsetjenestene samarbeider og 
samhandler til beste for den enkelte soningdømte”(Samhandlingsreformen, St.meld. nr 47 
(2008-2009)). Knyttet til samhandlingsreformen foreligger det nå nytt lovverk, Lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
 

Tjenester innenfor Sosialtjenesten / Nav: 

Nytt lovverk, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m. m. har trådt i kraft fra 

1.1.2012. Forskriftene til deler av lovverket er ennå ikke ferdige. 

Lov om sosiale tjenester i NAV, fra 1.1.2010;  

§ 1. Lovens formål:” Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til 

sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo 

selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i 

samfunnet.” 

§3. Kommunens ansvar: ”Kommunen er ansvarlig for å utføre oppgavene etter denne loven 

som ikke er lagt til et statlig organ, og å yte tjenester etter loven til alle som oppholder seg i 

kommunen. For den som oppholder seg i institusjon eller bolig med heldøgns 

omsorgstjenester, skal tjenestene likevel ytes av den kommunen som var 

oppholdskommune forut for inntaket i institusjonen eller bolig med heldøgns 

omsorgstjenester. Dette gjelder også tjenester før utskriving i forbindelse med utskriving og 

etablering.” 

Etter utskriving skal de sosiale tjenestene ytes av den kommunen der vedkommende tar 

opphold. Tar vedkommende opphold i den kommunen om institusjonen eller boligen ligger i, 

kan utgiftene kreves refundert av oppholdskommunen forut for inntaket.” 

§ 15. Boliger for vanskeligstilte: ”Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal 

medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sien interesser 

på boligmarkedet.” 
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§ 27. slår fast at kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud. § 28 sier at den som 

har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan. 

§ 29. omhandler Kvalifiseringsprogrammet for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig 

nedsatt arbeids- og inntektsevne. 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. sier at: ”lovens formål er særlig å bl.a. 

fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og 

likestilling og forebygge sosiale problemer, sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo 

selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre”. 

§3-7. Boliger til vanskeligstilte: ”Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer 

som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.”  

§ 3-2. Punkt 6.b: ”personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 

støttekontakt.” Tjenesten som leveres kan bl.a. være hjemmehjelp, husmorvikar, 

hjemmekonsulent, boveiledning, vaktmestertjeneste, opplæring i dagliglivets gjøremål. Både 

praktisk hjelp, hjelp til egenomsorg og personlig stell i dagliglivets gjøremål inngår i 

tjenesten. Søknad behandles av Nav/ kommunen. Støttekontakt er en tjeneste som særlig 

skal hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Støttekontakten kan også gi råd i dagliglivets 

gjøremål, for eksempel i forbindelse med små innkjøp og fornuftig bruk av penger, men skal 

ikke ha omfattende opplæringsoppgaver. Støttekontaktens hovedoppgave er kontakt og 

støtte etter brukerens ønsker. 

Kapittel 7 omhandler individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og 

koordinerende tjenester.  

Helsedirektoratet orienterer om en tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester. 

Tilskuddsordningen skal gi delvis kostnadsdekning i de tilfeller der kommunen har fattet 

enkeltvedtak og yter omfattende tjenester til enkeltbrukere. Det er ikke knyttet 

begrensninger opp mot diagnose/ lidelse for å komme inn under ordningen. Det kan ytes 

tilskudd til og med det året tjenestemottaker fyller 67 år. Flere forvaringsdømte er 

diagnostisert med en eller flere psykiske lidelser.  

Husbankens virkemidler: 

Husbankens virkemidler omfatter bl.a. bostøtte. Bostøtte skal bidra til å redusere 

boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og kommunen samarbeider om 

bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere. Søker sender 

søknad til kommunens boligkontor eller NAV/kommune. 

Startlån gis til økonomisk vanskeligstilte som ønsker å kjøpe seg sin egen bolig. Vilkår for å få 

lån er blant andre at: 

 Du har undersøkt med egen bank og fått avslag på lån. 
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 Du må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler 
igjen til livsopphold. Det kreves som oftest fast inntekt som arbeidsinntekt eller varig 
uførepensjon. 

 Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der 

du skal bo.  

 En hovedregel er at boligen skal ligge i den kommunen som gir lån. 

Tilskudd: Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig. Tilskudd til etablering kommer 

gjerne inn som en toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir 

gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige 

støtteordninger, som for eksempel bostøtte. 

 

9. Hva er en ideell løslatelse  

Overgangsboliger: 

Etter år hvor de innsatte har blitt skjerma fra et liv ute i samfunnet er det viktig å bruke tid i 

tilrettelagte omgivelser til å møte de utfordringer den enkelte vil stå overfor ved en 

løslatelse. Overgangsfasen må fokusere på individet og gi den enkeltes muligheter til å være 

aktør i å tilrettelegge for en tilværelse ute i det fri. Under soning opplever mange å bli fratatt 

makt og myndighet, dagene styres av rutiner og rammer og man mister initiativ og ansvar for 

avgjørelser knyttet til ens egen hverdag. Man mister også perspektivet på hva utfordringene 

kan være. Derfor blir det viktig å gi den enkelte mulighet til å ta skrittene inn i dagligdagse 

situasjoner via en gradvis tilvenning. Overgangsboligen blir en arena for å prøve seg i 

arbeidslivet eller på skole, gå på kjøpesenteret i nærheten og kjøpe det man trenger, holde 

orden på de pengene man har til disposisjon, forholde seg til at rusmidler finnes rundt en i 

mange sammenhenger uten at en selv skal benytte seg av de mulighetene, og finne måter å 

håndtere den utfordringen på. Innarbeide daglige rutiner ved å stå i jobb er en viktig del av 

tilbakeføringsarbeidet.  

Domfelte kan også jobbe med å finne aktiviteter han vil delta på i fritiden. Lære seg bruk av 

pc, mobiltelefoner og nye elektriske utstyr en ikke kjenner til etter soning i lukket anstalt, å 

få trening i å håndtere sosiale relasjoner og mennesker som ikke har en fortid i et kriminelt 

miljø. 

Ved å tilby støtte via samtaler og deltagelse fra ansattes side vil den enkelte stadig kunne ta 

nye avgjørelser for å skape en best mulig fremtid. Ved samtidig å tro på at de aller fleste kan 

endre adferd og måte og tenke på legges det til rette for at forvaringsdømte gjennom støtte 

og oppfølging kan tilpasse seg et liv i frihet uten rus og kriminalitet.  
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Undersøkelsen av forvaringsdømte ved Ila (2012) viser at de aller fleste har store 

utfordringer på mange områder for å oppnå generell livsmestring. Sees dette i et 

samfunnsperspektiv er det godt samfunnsbevarende arbeid å satse midler og ressurser på å 

skape gode overganger for den som skal løslates.  

En overgangsbolig er viktig av flere grunner: 

 Trygge overgangen mellom isolasjon i fengsel og livet i frihet 

 Være et ledd i avinstitusjonaliseringen – starte og ta selvstedige valg og gis større 

innflytelse over eget liv 

 Treningsarena i hverdagslige gjøremål og ferdigheter 

 Fra passivitet til aktivitet. ”Ikke få alt opp i hendene.”  

 Eksponeres for situasjoner og avgjørelser man ikke ville møtt under soning 

 Overgangsboligen kan være en mulig permisjonsadresse for innsatte som ikke har 

egnet sted å dra til 

Samfunnets støtte: 

Nilsson (2003) skriver: ”Muligheten til å klare seg utenfor fengsel dreier seg ikke bare om 

hvilke ressurser og livsvilkår den enkelte har – i like stor grad dreier det seg om hvilke 

betingelser samfunnet ellers kan tilby” (Etter Levekår blant innsatte 2004,s.85).  

Vi vet at overgangen fra fengsel til frihet er en meget kritisk fase. Er det ingen som er der for 

å støtte deg når du løslates er faren stor for tilbakefall til blant annet rus. Et forebyggende 

tiltak er derfor å hente eller møte den løslatte ved selve løslatelsen, og følge vedkommende 

dit han skal bo. Et tilbud om bistand og støtte ute i bolig bidrar til å gi den løslatte trygghet 

og mestringsfølelse. 

En rekke av henholdsvis risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer vil være avhengig av 

samfunnets tilbud, det kan være støtte, hjelp eller tilbud om bolig, arbeid, inntekt, 

behandling og hjelp/ opplæring til nettverksbygging. ”Stolper” i livet som er avgjørende 

dersom man skal lykkes. Andre faktorer vil være avhengig av psykologiske og 

erfaringsmessige egenskaper ved individet, samt mestringsstrategier man har tilegnet seg.  

”Straffegjennomføring som virker, innebærer samfunnsbeskyttelse både på kort og lang sikt. 

Dette krever avveining av ulike hensyn. Risikoen for ny kriminalitet under 

straffegjennomføringen er lav når sikkerhetsnivået er høyt. Imidlertid vil et langt 

fengselsopphold med høyt sikkerhetsnivå og en brå overgang til frihet medføre en høy risiko 

for tilbakefall etter løslatelsen. Straffegjennomføring ute i samfunnet er mer effektivt for 

rehabilitering enn fengsel og gir derfor på lang sikt den beste samfunnsbeskyttelsen. 
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Regjeringen mener straff som gjennomføres i frihet er forebygging av ny kriminalitet og 

bygging av et bedre samfunn for alle” (Stortingsmeld. 37, s94 punkt 8.1). 

Friomsorgen  utøver de kontollfunksjoner de er satt til. Mange har vilkår om videre 

behandling etter løslatelse. Et vilkår som kan ha stor betydning for den løslatte. 

 

Ideell løslatelse: 

Fra Stortingsmeld. 37 s.105: ”Boks 9.1 Kriminalomsorgens fagstrategi:                      

Målet for vår faglige virksomhet er en straffedømt som når dommen er sonet:  

– er stoffri eller med kontroll over sitt stoffbruk  

– har et passende sted å bo  

– kan lese, skrive og regne 

 – har en sjanse på arbeidsmarkedet  

– kan forholde seg til familie, venner og samfunnet for øvrig  

– evner å søke hjelp for problemer som måtte oppstå etter løslatelsen  

– kan leve uavhengig.”                                                                                                                               
Kilde: Fagstrategi for Kriminalomsorgen 2004–2007 

 

Ved en ideell løslatelse vil et passende sted å bo bety at den enkelte løslatte har en egnet 

bolig den dagen han løslates. En bolig han har en underskrevet husleiekontrakt til, og som 

han vet skal være hans over tid, og med et miljø rundt seg som det er godt å leve i. Den 

løslatte skal ha hatt permisjoner med mulighet for å forberede innflytting slik at innkjøp og 

det å bli kjent i boligen allerede er prosesser som er i gang. På sikt kan det være at noen kan 

kjøpe seg sin egen bolig via Startlån og tilskudd fra husbankfinansierte midler.  

Det bør finnes støttepersoner som følger deg relativt tett den første tiden, slik at man kan 

rådføre seg og få bistand til de praktiske ting som skal løses og settes i gang. Konto må oftest 

opprettes, man trenger id, strøm, orden på husleieinnbetalinger, organisere avtaler med 

offentlige innstanser etc.  

Et nettverk bestående av nær familie man har hatt god kontakt med, støtteorganisasjoner og 

enkeltpersoner/ venner er viktig og av betydning for fritid og aktiviteter. Noen å gjøre 

aktiviteter med, og søke forståelse og støtte hos gjør at en lettere skaper en trygghet i 

hverdagen. Organisasjoner som bl.a. Røde Kors og Way Back har et utbygd nettverksarbeid 

med aktiviteter og fellesskap det kan være nyttig å knytte seg til, i byer der de finnes. Andre 
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kommuner kan ha andre former for nettverksgrupper. Dette bør undersøkes, og det kan 

være viktig å ha tatt kontakt før løslatelse. Interesser og fritidsaktiviteter kan det settes 

fokus på før en løslatelse, og permisjoner kan brukes med mål om å opprette kontakter og 

skaffe informasjon slik at man er forberedt og vet om mulighetene når man løslates. 

Sysselsetting er et viktig ledd i å styrke tilbakeføringen til samfunnet etter løslatelse. Det 

brukes både opplæring og arbeid under soningen og arbeidsmarkedstiltak etter soning for å 

nå dette målet. Det å ha en jobb å gå til er viktig for å strukturere hverdagen, gi sosiale 

kontakter og kanskje et nettverk, sosial status og ikke minst en legal inntekt.  

Det er kjent at forvaringsdømte har en lav utdanning og derfor vil møte begrensninger i 

arbeidsmarkedet. Utdanningsnivå og jobbmuligheter, og ikke minst den erstatningsgjeld de 

sitter med, vil føre til at de forblir en gruppe med lav inntekt. Allikevel er det av stor 

betydning at den enkelte er i sysselsetting. Det må også jobbes med at den enkelte får 

benyttet seg av de støtteordninger som finnes for å styrke økonomien, slik som 

tilskuddsordninger via Nav, bostøtte og tildelinger fra fond og legater.  

Et tilfredsstillende behandlingstilbud for den løslatte er viktig i oppfølgingen av egen 

kriminalitet. Ved en løslatelse vil den enkelte bli utfordret i tilbakeføringsarbeidet, og da vil 

behandler og muligheten for å kunne jobbe med egne utfordringer være av stor betydning. 

Timer hos en behandler vil kunne være den arenaen den enkelte løslatte kan legge frem 

tanker og følelser han ikke kan snakke med venner og nettverk om.  

Ansvarsgruppen med aktuelle aktører må være satt i gang før løslatelse, hvor det blant annet 

fokuseres på et arbeid med en individuell plan med mål for den videre overgang til 

samfunnet. Fokus på utfordringer som blant annet bolig, jobb, økonomi og rusmestring vil 

kunne være forebyggende for den som skal ”stå i hverdagen” og møte situasjoner som må 

håndteres av den løslatte. 

 

10. Hva er gapet: 
For å oppnå en ideell løslatelse mener prosjektgruppen at de forvaringsdømte må sluses ut fra lukket 

fengsel , til fengsel med lavere sikkerhetsnivå og over i en overgangsbolig i god tid før løslatelse. 

Etablering av en overgangbolig for forvaringsdømte, vil kunne være en treningsarena hvor 

man retter fokus på motivasjon og mestringsevne. Der målet er et selvstendig liv for den 

løslatte. 

 Gapet mellom de ressurser som knyttes til selve soningen, og de midler som ytes til 

den forvaringsdømte som løslates er for stort i dag. En bevisst satsning på 

overgangsboliger for forvaringsdømte kan gi en marginal gruppe de ressurser som er 

nødvendige for at løslatelsen skal lykkes. Med god faglig oppfølging og tilrettelegging 
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fra kriminalomsorgen i hele utslusingsprosessen, vil overgangen til total frihet i egen 

bolig bli mindre utfordrende enn hva tilfellet er i dag. 

 

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 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. 

 Det er altså et stort gap mellom den ideelle prøveløslatelse og det som skjer i dag når 

det gjelder anskaffelse av bolig til forvaringsdømte. 

Manglende motivasjon: 

Mange har sonet over flere år og ønsker å vise at de kan få til livet utenfor, ber derfor ikke 

om adekvat støtte. Selv om mange trenger bistand over tid, er det få som selv setter fokus 

på det i forkant av en løslatelse. Dette fordi de ikke vet hva de vil eller trenger støtte til. 

 Soningsskader og opplevelse av mangel på medvirning i egen løslatelsesprosess fører 

til lav motivasjon hos innsatte. 
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Økonomisk garanti: 

Samarbeid mellom kriminalomsorg og kommunen rundt prøveløslatelser vanskeliggjøres av 
at en forvaringsdom er en tidsubestemt dom. Der det ikke foreligger dato for løslatelse er 
det ikke lett/ønskelig for kommunen å sette i gang tiltak. Kommunen dekker ikke løpende 
utgifter for en bolig som ikke benyttes. 

Noen kommuner sier de ikke vil være med å tilrettelegge for en prøveløslatelse og gir derfor 

ikke tilbud før retten har avsagt dom om at løslatelse skal skje.  

Tilskuddsorninger for kommunene ville kunne gi muligheter for å etablere egnede tilbud til 

den enkelte løslatte. 

 Mangel på økonomiske muligheter til å sette i gang med forberedende arbeid i den 

enkelte kommune når det er stor uforutsigbarhet vedrørende løslatelse. En 

ventegaranti eller tilskuddsordninger kan gi mulighet for å bedre et samarbeid 

mellom kriminalomsorg og kommune i en løslatelsesprosess. 

Bistand og tilretteleggelse: 

” 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 (Friestad og Hansen s.9, 
2004). Dette sitatet er noe av den kunnskapen vi sitter med.  

Forvaringsdømte har større problemer på de aller fleste områder enn innsatte for øvrig (B. 
Westin, 2011). Resultatene B. Westin og S. Orvik viser til gir et bilde som tilsier at det må tas 
utgangspunkt i en helhetlig forståelse av de utfordringene denne gruppen sliter med.  

 Forvaringsdømte har behov for tilretteleggelse på flere sentrale områder for å gis 
mulighet til livsmestring. I dag finnes det ikke midler i kommunene til å kunne yte 
løslatte den ideelle bistand. Det er et gap mellom eksisterende muligheter og de 
innsattes behov og den bistand som er nødvendig for å gi den enkelte muligheter for 
et stabilt liv og støtte på områder som oppfølging i bolig, utdanning, sysselsetting og 
arbeid. 

Teknologiske utfordringer: 

Den teknologiske tidsepoke, i vår vestlige velstandskultur, setter snevre rammer for 
menneskesynet. Vårt teknologiske samfunn må være et velutdannet samfunn dersom det 
skal være levedyktig. Mennesker skal fungere hurtig, problemløst, effektivt, sikkert og 
hensiktsmessig. Vi skal ha evne til å være tilpasningsdyktige, intelligente, målbevisste, 
hurtige, kreative, fleksible og sunne. De som yter ut i fra disse vilkår skal belønnes, hvilket 
betyr at menneskets livsvilkår skal stå i forhold til deres innsats i samfunnet. De som ikke 
lever opp til disse vilkår må akseptere dårligere livsvilkår. Disse verdiene har vokst seg frem 
og vil kunne gi den enkelte en større opplevelse av fremmedgjøring fra samfunnet, ved en 
løslatelse.   Under soning har man levd et relativt isolert liv preget av monotoni og 
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passivisering, uten mulighet til å ta initiativ og utfordringer. De fleste har lav utdannelse, og 
liten eller ingen kunnskap om den teknologiske utvikling og bruken av de tekniske 
hjelpemidler vi omgir oss med og bruker i hverdagen. Den løslatte vil oppleve 
fremmedgjøring og maktesløshet i svært mange situasjoner i møte med samfunnet. 

 De innsatte gis for få muligheter til en tilnærming til samfunnet, et samfunn som er i 
rask utvikling. Gapet mellom den fremmedgjøringen innsatte utsettes for ved å være 
isolert over tid, og den endring som skjer i samfunnet er reell og bidrar til en 
opplevelse av å være utenfor. Forvaringsdømte gis få muligheter for en gradvis 
tilbakeføring og tilvenning til livet ute. 

 

11. Konklusjon. 
Sannsynlighet for ny kriminalitet og ny soning er til stede de første timer/ dager etter 
løslatelse dersom ikke løslatelsen er forberedt både fra innsattes, fengselets og 
samarbeidende instansers side. 

Resultatene av undersøkelsen gjort av S. Orvik (2012) og rapport av B. Westin (2011) viser at 
forvaringsdømte har omfattende behov på flere avgjørende områder for å kunne bedre sine 
levekår ved en løslatelse.  

Prosjektgruppen foreslår flere nødvendige tiltak for å gjennomføre en best mulig løslatelse 
for den enkelte. Vellykket reintegrering i samfunnet kan ikke sikres gjennom enkelttiltak, 
men må ta utgangspunkt i en helhetlig forståelse av marginaliseringens omfang i denne 
gruppen.  

Kommunene må gis kunnskap om forvaring, og gis muligheter til å ivareta den enkelte ved 
en løslatelse.  

For å gjennomføre en ideell løslatelse er det nødvendig at alle aktører bidrar i arbeidet. De 
aktørene er Kriminalomsorg, Ila fengsel, den innsatte, kommunen og NAV. 
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