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Forord

Det å ha et godt sted å bo og en økonomi til å leve av etter

straffegjennomføringen er et nødvendig grunnlag for videre

rehabilitering og muligheten til å kunne leve et liv uten å begå nye

straffbare handlinger.

Norsk institutt for by – og regionforskning (NIBR), Byggforsk og

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) utga i 2006 en

samarbeidsrapport om bolig og bostedsløshet for domfelte etter

fengselsoppholdet. Rapporten viser at minimum 4000 domfelte blir

løslatt til midlertidig eller usikkert/manglende botilbud hvert år.

Dersom en tar med domfelte som oppgir at de skal bo hos andre i

forbindelse med løslatelsen, og dermed mest sannsynelig er

bostedsløse, kommer tallet opp i 6000 løslatelser fra norske fengsler til

bostedsløshet hvert år.

Kriminalomsorgen region sørvest består av fylkene Rogaland, Vest-

Agder og Aust Agder.

Boligsamarbeidet mellom Kriminalomsorgen region sørvest og

kommunene i Rogaland ble påbegynt i 2006 i forbindelse med en

konferanse i regi av Husbanken region vest i Stavanger.

Det ble etablert en arbeidsgruppe med representanter fra fengsel og

friomsorg, regionadministrasjonen og kommunene Klepp, Time,

Sandnes, Sola og Stavanger. I tillegg deltok en representant fra

Husbanken region vest. På bakgrunn av den sentrale samarbeidsavtalen

som var inngått mellom Kommunenes sentralforbund og

Justisdepartementet (2005) utarbeidet arbeidsgruppen en regional

samarbeidsavtale.

Det ble etter hvert etablert en styringsgruppe for boligsamarbeidet hvor

også Karmøy kommune er representert. Det ble videre etablert et

nettverk av kontaktpersoner i enhetene i kriminalomsorgen og i de

kommunene som underskrev samarbeidsavtalen. Kontaktpersonene

skulle ha et særlig ansvar for boligsamarbeidet i egen enhet i nært

samarbeid med lokal ledelse.
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I løpet av 2006 og 2007 ble det inngått 13 samarbeidsavtaler med

kommuner i Rogaland.

I Aust-Agder var det inngått samarbeidsavtale mellom Arendal

kommune og Kriminalomsorgen Arendal fengsel og Arendal

friomsorgskontor. I desember 2008 ble det inngått samarbeidsavtale med

Kristiansand kommune.

Våren 2009 søkte Kriminalomsorgen region sørvest Husbanken region

vest og Husbanken region sør om kompetansetilskudd for å opprette to

stillinger som prosjektledere for boligsamarbeidet mellom

kriminalomsorgen og kommuner i Rogaland, Vest-Agder og

Aust-Agder. Målsettingen var å kunne vedlikeholde – og videreutvikle

organiseringen av boligsamarbeidet samt å inngå samarbeidsavtaler med

flere kommuner.

Det er i seg selv positivt at det inngås samarbeidsavtaler mellom

kriminalomsorgen og viktige samarbeidspartnere både på sentralt og

regionalt nivå. Imidlertid vil denne type samarbeidsavtaler ha liten

praktisk verdi dersom en ikke får samarbeidet til å fungere i praksis på

lokalt nivå. Dette forutsetter nærhet, relasjonsbygging, etablering av

samarbeidsnettverk, tydelig ansvars – og oppgave fordeling, vedlikehold

og ikke minst stå på vilje og engasjement.

Vårt prosjekt har ikke vært rettet inn mot å etablere noe nytt, men

snarere å få det som allerede er kriminalomsorgens og kommunenes

ansvar når det gjelder å skaffe bolig for domfelte til å fungere bedre

gjennom en bedre organisering av samarbeidet.

Vårt ambisiøse mål er at vi gjennom god organisering av

boligsamarbeidet kan legge til rette for at domfelte kan disponere egen

eid eller leid bolig etter endt straffegjennomføring, og ikke være henvist

til tilfeldige bo alternativer.

Prosjektperioden nærmer seg slutten. Mye godt arbeid er lagt ned i å

videreføre boligsamarbeidet av de to prosjektlederne som begynte i

stillingene henholdsvis i september 2009 i Rogaland og i mars 2010 i

Agder.

Som et ledd i innføring av regjeringens tilbakeføringsgaranti (St. meld.
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Som et ledd i innføring av regjeringens tilbakeføringsgaranti (St.

meld. nr. 37 (2007 – 2008)) har Kriminalomsorgen region sørvest

tilsatt fire tilbakeføringskoordinatorer i inneværende år. Disse vil

blant annet få ansvar for videreføring av boligsamarbeidet mellom

kriminalomsorgen og kommunene i Rogaland, Vest-Agder og Aust-

Agder. Medlemmene i styringsgruppene for boligsamarbeidet både i

Agder og Rogaland har besluttet å fortsette arbeidet etter at

prosjektet avsluttes ut inneværende år. Tilbakeføringskoordinatorene

skal tiltre som faste representanter i disse gruppene.

Boligsamarbeidet har ført til bedre samarbeid mellom

kriminalomsorgen og kommunene om bolig for domfelte. Flere

domfelte har bolig ved løslatelse. I tillegg mister færre enn tidligere

boligen som en konsekvens av straffegjennomføringen.

Mange ansatte både i kommunene og i kriminalomsorgen bidrar

konstruktivt til boligsamarbeidet. Det er imidlertid enkelt å få øye på

vansker og hindringer i dette arbeidet. Derfor er det viktig å være

løsningsfokusert og se etter de gode mulighetene. Vi kan konkludere

med at vi ikke er i mål, dette viktige arbeidet må derfor fortsatt gis

høy prioritet.

Sandnes 28.11.2011

Jorunn Molvær
rådgiver Kriminalomsorgen region sørvest

Samarbeidsmøte mellom Kriminalomsorgen region sørvest, Husbanken Region
vest og kommuner i Rogaland 2007

Første rekke fra venstre:
Marit S. Haakensen Rogaland Friomsorgskontor
Britt Stabell Klepp kommune
Brit Haukland Time kommune
Anne Øyri Åna fengsel
Lise Waage Stavanger kommune
Rune Moen Sandnes kommune

Bakerste rekke fra venstre:

Første rekke fra venstre:
Marit S. Haakensen Rogaland
Friomsorgskontor
Britt Stabell Klepp kommune
Brit Haukland Time kommune
Anne Øyri Åna fengsel
Lise Waage Stavanger kommune
Rune Moen Sandnes kommune

Bakerste rekke fra venstre:
Christian Moe Husbanken Region vest
Gunvor Holmen Klepp kommune
Wiggo Wiborg Stavanger kommune
Egil Larsen Sola kommune
Jorunn Molvær Kriminalomsorgen region
sørvest
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Bakgrunn

 Soningsdømte er en marginalisert gruppe. Undersøkelser

har vist at de har betydelig dårligere levekår enn

normalbefolkningen. Soning i fengsel fører ofte til at

levekårene deres blir ytterligere forverret.

 Innsatte i fengsel kjennetegnes av løs tilknytning til

arbeidsmarkedet, lavt utdannelsesnivå, vanskelige

oppvekstforhold, høy grad av rusmiddelavhengighet, dårlig

helse og at en stor del lever under fattigdomsgrensen. Når

det gjelder bostedsløshet ser det ut som om selve

fengselsoppholdet genererer bostedsløshet. I følge

Kriminalomsorgsmelding nr.37 (2007 - 2008) mangler 3

av 10 innsatte bolig ved innsettelse i fengsel, på

løslatelsestidspunktet gjelder dette 6 av 10.

 Kriminalomsorgen region sørvest har arbeidet aktivt i

forhold til regjeringens strategi ”På vei til egen bolig” hvor

et av resultatmålene er at ingen skal måtte benytte

midlertidige botilbud ved løslatelse fra fengsel. Det er en

kommunal oppgave å skaffe boliger til vanskeligstilte på

boligmarkedet. Men for at kommunene skal kunne ivareta

den oppgaven er man avhengig av et fungerende samarbeid

mellom Kriminalomsorgen og kommunene. Det er dette

Boligsamarbeidet har arbeidet med å få til.
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Samarbeid og nettverk

 Grunnlaget for samarbeid mellom kommunene og

Kriminalomsorgen legges ved at man inngår regionale

samarbeidsavtaler med hver enkelt kommune og

Kriminalomsorgen region sørvest. Avtalene blir

underskrevet av regionsdirektøren og rådmannen i den

enkelte kommune. På denne måten forplikter hele

organisasjonen seg. Det har vært prosjektledernes oppgave

å ta kontakt med den enkelte kommune, informere om

prosjektet, tilrettelegge for og gjennomføre

avtaleinngåelsen.

 Når avtalen er på plass utpeker kommunen en, eller to

kontaktpersoner for boligsamarbeid. Kontaktpersonene blir

en del av nettverket bestående av kontaktpersoner fra

samtlige kommuner og enhetene hos Kriminalomsorgen.

Prosjektlederne i Rogaland og Agder fylkene har hatt

ansvar for å vedlikeholde arbeidet som har vært gjort på

dette området, etablere nye avtaler og videreføre

organiseringen av samarbeidet i praksis. Prosjektlederne

har også hatt til oppgave å etablere og vedlikeholde

nettverket. Vedlikehold og oppfølging av nettverk har dels

dreid seg om å ajourføre listene over kontaktpersoner,

arrangere årlige nettverkssamlinger og personlig kontakt.

 Selve samarbeidet foregår ved at fengsel, friomsorgskontor

eller overgangsboligen kartlegger og registrerer den

innsattes behov for bistand i forhold til bolig. Dette skal

skje så snart som mulig etter innsettelse.

Registreringsskjemaet blir deretter underskrevet av den

innsatte og sendt direkte til kontaktperson i den innsattes

hjemstedskommune. Det forutsettes der at

hjemstedskommunen gir tilbakemelding til

kontaktpersonen i fengselet og samarbeidet kan starte.
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Prosjektet formål

 Hovedmålet er å redusere bostedsløshet blant løslatte, samt

videreføre og videreutvikle samarbeidet mellom

Kriminalomsorgen region sørvest og kommunene i

Rogaland og Agder. Herunder ansvar for etablering og

vedlikehold av nettverk av kontaktpersoner i kommunene og

kriminalomsorgen

Prosjekt organisering

 Prosjektene er finansiert av Husbanken region vest (og

Husbanken region sør (Aust- Agder og Vest Agder) med

kompetansemidler.

 Det har vært ansatt 2 prosjektledere 100 % stilling. De har

begge ansatt i Kriminalomsorgen region sørvest.

Prosjektleder Rogaland har kontorplass på regionskontoret,

prosjektleder Agder har kontorplass hos Agder

friomsorgskontor i Kristiansand.

 Begge prosjekt har hatt styringsgrupper.  Husbanken,

henholdsvis region vest og region sør samt

Kriminalomsorgen region sør vest har vært representert i

begge styringsgruppene.

 I styringsgruppa for Rogaland har det vært med

representanter fra Karmøy, Stavanger og Sandnes

kommune.  Åna fengsel, Rogaland friomsorgskontor og

Husbanken region vest.

 I styringsgruppa for Agder har det vært med representanter

fra Arendal, Froland og Kristiansand kommuner. Arendal

fengsel, Agder friomsorgskontor og Husbanken region sør.

 Styringsgruppene har hatt to møter pr. år.

Prosjektlederne Kristin Maaseide, Agder
og John Magne Aas, Rogaland
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Gjennomførte tiltak

Samarbeidsavtaler

 Samarbeidsavtalen tar utgangspunkt i avtalen mellom

KS og regjeringen, tiltak for å forebygge og bekjempe

bostedsløshet, og avtalen KS og Justis – og

politidepartementet, om bosetting ved løslatelse fra

fengsel. (vedlegg)

 Ved oppstart av prosjektet i Rogaland, 1.september

2009, var det inngått avtale med 13 kommuner. Ved

prosjektslutt er det avtale med 18 av 26 kommuner.

 Ved oppstart av prosjektet i Agder, 1.mars 2010, var

det inngått avtale med 1 kommune. Ved prosjektslutt

er det avtale med 19 av 30 kommuner.

Nettverkssamlinger

 Hvert år har det blitt arrangert nettverkssamlinger i

Agder og Rogaland. Målsettingen har vært

nettverksbygging og utveksling av erfaringer. Det har

vært gitt rom for faglig påfyll. Målgruppen har vært

kontaktpersoner i kommuner og kriminalomsorg.

Informasjonsarbeid

 En av oppgavene til prosjektlederne har vært å høyne

kunnskapsnivået om boligsamarbeidet og

intensjonene i samarbeidsavtalen.

 I kriminalomsorgen har mer kunnskap om hvordan

kommunene er organisert vært etterspurt. Dette er det

like mange svar på som det er kommuner. Måten

boligsamarbeidet er organisert på er med på å

forenkle samarbeidet med kommunene. Samtidig er

det viktig å ha god kjennskap til muligheter og

rettigheter.

Rådgiver Jorunn Molvær holder innlegg på nettverkssamling
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 Vi har arrangert kurs for ledere og kontaktpersoner i

kriminalomsorgen. Foredragsholdere har vi hentet fra

Husbanken, kommunene og egen etat. Ut fra hensynet

til forankring i den enkelte enhet har lederne deltatt på

dette.

 Vi har deltatt på ulike personalsamlinger i

kriminalomsorgen.

 I kommunene er det en betydelig interesse for å øke

kunnskapsnivået om kriminalomsorgen. Vi har deltatt

på ulike personalmøter for informere om

boligsamarbeidet spesielt og kriminalomsorgen litt mer

generelt.

 Vi har vært invitert inn i Bolignettverk i regi av

Husbanken og fylkesmannen både som deltagere og

foredragsholdere. Helse Fonna (Nord Rogaland og

Sunnhordland) arrangerer årevis Rusdag med 350

deltagere. Der vi fått anledning til å presentere

Boligsamarbeidet.

 Kriminalomsorgen region sørvest har til enhver tid

mellom 30 og 40 personer som soner sin straff i ulike

institusjoner. Dette er hjemlet i

Straffegjennomføringsloven, § 12.  Høsten 2011

inviterte vi alle § 12 institusjonene i Agder og

Rogaland til 2 dagers seminar der vi satte fokus på

Boligsamarbeidet og det boligsosiale arbeidet. Vi

hadde 70 deltakere fra kriminalomsorg og § 12

institusjonene. Kompetansemidler fra Husbanken

region vest muliggjorde denne samlingen.

Avdelingsdirektør i Husbanken
 Lars Marius Ulfrstad var foredragsholder

Spesialsykepleier Espen Grunnaleite
Rusteamet Haugesund kommune
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Botrening/ boligskole

 Ikke alle mestrer de praktiske og sosiale ferdighetene

rundt det å bo. For å avhjelpe dette har man både i og

utenfor kriminalomsorgen utviklet ulike

botreningstilbud. Fordelen med å systematisere et

botreningstilbud er at man ved et modulbasert

kursopplegg kan gjennomgå de fleste aspekter ved det

problematiske med å bo, i tillegg får kursdeltagerne

dokumentasjon på det de har lært. Gruppebasert

undervisning og diskusjon fører til variasjon og

mangfold rund ulike boligrelaterte tema.

 Den første Boligskolen ble etablert av SAFIR. SAFIR

er en frivillighetssentral som drives i samarbeid med

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors.

Siden oppstart 2002 har de vært ett nettverkssenter og

en sosial møteplass for personer som holder på å

etablere seg som rusfrie eller som går på

legemiddelassistert rehabilitering.

 Ideen med Boligskole er videreført i kommuner og

institusjoner. Deriblant i noen fengsler. Vi har hatt et

forprosjekt i Åna fengsel, avdeling Rødgata for å se på

muligheten for å etablere Boligskole. Prosjektgruppa

har bestått av prosjektleder boligsamarbeidet Rogaland,

avdeligsleder i Rødgata, Avdeligsleder Time

videregående skole og programkoordinator på Åna.  I

siste fase kom sosialkonsulent i Rødgata med. Det som

gjenstår er å få på plass rammebetingelser og deretter

fengselsbetjenter i Rødgata til å være med.

 Temakveld med innsatte på Solholmen planlagt felles

boligskole for domfelte fra Agder friomsorg og

Solholmen overgangsbolig 2012.
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Registreringsverktøy
Boligregistrering.

 Hittil har ulik registreringspraksis når det gjelder

løslatelser til kommunene gjort det umulig å

skaffe en samlet oversikt over antall løslatelser til

den enkelte kommune. Det har heller ikke vært

mulig å innhente valide tall på hvor mange som

løslates til et ordnet boforhold eller til eventuell

bostedsløshet. For å kunne dokumentere resultater

for boligsamarbeidet har det vært maktpåliggende

å registrere løslatelser og boligsamarbeid på en

slik måte at Kriminalomsorgen region sørvest i

ettertid kan føre statistikker på dette området.

 Bruken av dette registreringsverktøyet er

fremdeles i startfasen, men vi antar at det fra 2012

vil være mulig å uthente data på følgende

områder:

o Antall registreringsskjemaer sendt til hver
enkelt kommune

o Antall tilbakemeldinger på
registreringsskjema fra hver enkelt
kommune

o Om den domfelte har bolig på
løslatelsestidspunktet

o Domfeltes boforhold på
løslatelsestidspunktet

o Hvorvidt domfelte har anmodet
kommunene om bistand til å beholde eller
skaffe bolig

 Tallene for hver enkelt enhet og kommune, samt

samlet oversikt for alle kan hentes ut.

  Programvare og manual er utarbeidet av Kristian

Resset, Sandeid fengsel.Rådgiver Kristian Resset
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Nettverket
 For å lykkes med samarbeidsprosjekter er

nettverksbygging helt essensielt. Samarbeidsavtalen gir

grunnlag for å bygge det formelle nettverket. I dette

nettverket inngår det:

o 5 fengsler med sine underavdelinger

o 2 friomsorgskontor med underkontorer

o 37 kommuner

 Både Husbanken, kommunene og kriminalomsorgen har

tradisjoner for å samarbeide med private, frivillige og

andre offentlige organisasjoner. I prosjektperioden har vi

har samarbeidet med:

o Fylkesmennene i Rogaland, Aust – og Vest Agder

o HUSK, Høgskole og universitetetssosialkontor i

Agder og i Stavanger regionen

o Helse Fonna

o Helse Stavanger

o Kirkens sosialtjeneste, Crux oppfølgingssenter

o Blå Kors

o Frelsesarmeen

o Wayback

o Kirkens bymisjon
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Tilbakemeldinger
 I forbindelse med sluttrapportering ønsket vi å undersøke

kontaktpersonenes vurdering av boligsamabeidet.

Svarprosenten var på 53 % for kommunene og 70 % for

enheter. Vi ba om deres synspunkter på nytteverdien av

registreringsskjemaet, samarbeidet mellom

kontaktpersonene kommune / kriminalomsorg, evt. endring i

samarbeidet etter prosjektstart og nytteverdien av

samarbeidskonferansene.

 De fleste av kommunene som svarte hadde behandlet

mellom 1 og 5 saker om boligsamarbeid, 4 kommuner

hadde mer en 5 saker. Hovedvekten av respondentene

vurderer verdien av registreringsskjemaet som middels til

god. Kommunene er noe mer positivt enn

kriminalomsorgen.

 (Prosentvis fordeling)

 De som stiller seg positive til registreringsskjemaet

fremhever betydningen av at kommunene får beskjed om

boligsituasjonen til domfelte på et tidlig tidspunkt, og på

den måten får kommunen bedre anledning til å planlegge for

å unngå dyre og dårlige løsninger. De som vurderer

nytteverdien som dårlig/ middels etterlyser tilbakemeldinger

fra kommunene og at skjemaet bør inneholde mer

informasjon. Når det gjelder det sistnevnte må det bemerkes

at registreringsskjemaet ikke er ment som en fullstendig

kartlegging, men som kort informasjon mellom

samarbeidspartnere, og at en videre kartlegging kommer på

et senere tidspunkt.
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 Videre ble kontaktpersonene bedt om å vurdere kvaliteten

på samarbeidet mellom kontaktpersonene i kommune og

kriminalomsorg.

(Prosentvis fordeling)

 Tilbakemeldingene tyder på at samarbeidet er i positiv

utvikling, men at lange avstander og geografisk spredning

fremdeles representerer en utfordring. Erfaringer gjort i

prosjektperioden viser at denne type samarbeid trenger en

kontinuerlig oppfølging og et fokus fra alle parter for å

kunne fungere og utvikle seg.

 Vi ba også om en tilbakemelding på om hvorvidt

samarbeidet hadde bedret seg etter at boligsamarbeidet ble

etablert som et eget prosjekt. Svarene fordelte seg på denne

måten:

(Prosentvis fordeling)

 Igjen er kommunene noe mer positive enn

kriminalomsorgen. Ikke desto mindre er det her grunnlag for

å konkludere med at prosjektet har hatt sin berettigelse, og

at man ved å fokusere på boligsamarbeid kan oppnå positive

resultater i forhold til samarbeid.
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 Samarbeidskonferansene har vært en sentral sel av

nettverksbyggingen og kompetanseheving for

kontaktpersonene. Vi ba respondentene om å vurdere

nytteverdien av disse:

(Prosentvis fordeling)

 Dette viser at også samarbeidskonferansene har hatt en

berettigelse, og det anbefales at disse videreføres etter

prosjektets avslutning.

Avsluttende bemerkninger

Soningsdømte er den største enkeltgruppen av vanskeligstilte på

boligmarkedet. Siden 2006 har Kriminalomsorgen region sørvest

hatt et spesielt fokus på denne problematikken. Prosjektmidler fra

Husbanken muliggjorde en mer systematisk og målrettet satsing på

boligsamarbeid.

Bolig er den del av tilbakeføringsgarantien, sammen med arbeid,

inntektssikring og andre offentlige tjenester. Det å ha et trygt og

godt sted å bo er helt nødvendig for en vellykket tilbakeføring. Det

er vanskelig å fokusere på arbeid, rehabilitering og bygge nettverk

når man er mangler dette.

To prosjektledere har arbeidet i to år for å etablere og vedlikeholde

strukturer for boligsamarbeid. Avtaler er inngått, nettverk etablert

og rutiner for registrering er på plass. Vi har hatt som en målsetning

å etablere varige strukturer som skulle fungere også etter

prosjektslutt, den målsetningen er til en viss grad oppnådd.
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VEDLEGG
- Regional samarbeidsavtale
- Registreringsskjema boforhold
- Kontaktpersoner

Imidlertid har boligsamarbeid det til felles med husarbeid at man aldri blir

helt ferdig. Kontaktpersoner skifter jobb og må erstattes, engasjementet

hos de involverte daler og krever påfyll for å stige igjen, og en domfelt

skal løslates til en kommune som ikke har inngått samarbeidsavtale.

Alt dette krever at noen har boligsamarbeid som en del av sitt

hovedansvarsområde. Kriminalomsorgen region sørvest har fått fire nye

stillinger, tilbakeføringskoordinatorer. Disse fire vil blant

annet videreføre boligsamarbeidet og sørge for fortsatt implementering

i både kriminalomsorg og kommuner.

Kristiansand/Sandnes desember 2011

Kristin Maaseide  og John Magne Aas



SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KRIMINALOMSORGEN
REGION SØRVEST OG XXXXX KOMMUNE FOR Å
FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET

Samarbeidsavtalen tar utgangspunkt i avtalen mellom KS og regjeringen, tiltak for å
forebygge og bekjempe bostedsløshet, og avtalen KS og Justis – og politidepartementet, om
bosetting ved løslatelse fra fengsel.

A. Målsetting med avtalen

Avtalen skal bidra til å skape trygge og gode boforhold for domfelte og varetektsinnsatte. Det
skal særlig legges vekt på domfelte som skal løslates fra fengsel eller som er i
straffegjennomføring i regi av friomsorgen.

Avtalen skal legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunen og enhetene i
Kriminalomsorgen region sørvest, jfr. St.mld. nr. 23 (2003/2004) om boligpolitikken og
regjeringens strategiplan ”På veg til egen bolig”.

B. Lovgrunnlag

Straffegjennomføringsloven: Lovens § 4 sier at ”Kriminalomsorgen skal gjennom
samarbeid med andre offentlige etater legge til rette for at domfelte og innsatte i varetekt får
de tjenester som lovgivningen gir dem krav på. Samarbeidet skal bidra til en samordnet
innsats for å dekke domfelte og innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet.”

Etter § 41 skal ”Kriminalomsorgen […] i god tid forberede og bidra til at forholdene legges
til rette for prøveløslatelse. Dette gjelder så langt mulig også overfor innsatte som
gjennomfører kortere fengselsstraff. Det skal i nødvendig utstrekning tas kontakt med
offentlige myndigheter, organisasjoner eller privatpersoner som kan yte bistand for å oppnå
ordnede boligforhold, arbeid, opplæring eller andre tiltak som kan bidra til en lovlydig
livsførsel etter løslatelse.”

Lov om sosiale tjenester: § 3-2 sier at ”sosialtjenesten skal medvirke til at sosiale hensyn
blir ivaretatt av andre offentlige organer som har betydning for sosialtjenestens arbeid.
Sosialtjenesten skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra
til å løse de oppgaver som den er pålagt etter denne loven.”

Etter § 3-4 skal ”sosialtjenesten […] medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv
kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med
hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av
andre årsaker.”

Videre er ”Sosialtjenesten […] forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke
klarer det selv”, jfr. § 4-5.
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Kommunehelsetjenesteloven:
Av rundskriv 1-34/2001 til lov om sosiale tjenester framkommer det i kapittel 5.1.3.4 at loven
”gjelder for domfelte og varetektsinnsatte under kriminalomsorgen på lik linje med andre.”

Rundskriv I-11/2000: Rundskriv fra Justisdepartementet og Sosial - og helsedepartementet
klargjør forventninger til samarbeid og ansvarsforhold mellom fengsler og kommuner.
”Dersom den innsattes situasjon er slik at det kan være behov for assistanse fra sosialtjenesten
ved løslatelse, plikter fengselet i samråd med den innsatte, å etablere samarbeid med den
innsattes sosialkontor så snart som mulig etter innsettelsen med sikte på hjelp til etablering
etter løslatelse”.

C. Ansvarsfordeling

Kriminalomsorgen:
 skal kartlegge behovet for bolig og annen bistand for domfelte og varetektsinnsatte. Dette

må gjøres så snart som mulig etter innsettelse i fengsel eller etter iverksetting av annen
straffereaksjon som gjennomføres i regi av friomsorgen

 skal sammen med den domfelte inngå samarbeid med sosialtjenesten i hjemkommunen
med henblikk på et helhetlig bolig- og bistandstilbud som er individuelt tilrettelagt

 skal bidra til en samordnet innsats for å forebygge ny kriminalitet ved å presentere
domfeltes behov for bolig og annen bistand for hjemkommunen i god tid før løslatelse

 skal bidra til å etablere gode samarbeidsrutiner mellom kriminalomsorgen og kommunene
 har ansvar for oppfølging av domfelte så lenge domfelte er under straffegjennomføring
 skal sørge for at denne avtalen er kjent i hele organisasjonen

Kommunen:
 skal inngå i et forpliktende samarbeid med kriminalomsorgen for videre arbeid når

sosialtjenesten mottar henvendelse fra kriminalomsorgen om domfeltes eller
varetektsinnsattes behov for bolig og annen bistand

 skal arbeide for en helhetlig bistand gjennom boligetablering, tjenesteyting, økonomisk
rådgiving og eventuelt oppfølging i bolig. Tilbudet som gis må være individuelt
tilrettelagt for at domfelte skal kunne nyttiggjøre seg de tilbudene som gis over tid. Et
helhetlig tilbud skal kunne bidra til å forebygge nye straffbare handlinger.

 skal vurdere behov for å etablere ansvarsgrupper og følge opp domfelte så lenge det
vurderes å være behov for slik bistand

 skal bidra til å etablere gode samarbeidsrutiner med de ulike fengslene og
friomsorgskontorene i kriminalomsorgen

 har ansvaret for at det blir utarbeidet en individuell plan dersom domfelte har behov for
langvarige og koordinerte tjenester

 skal sørge for at denne avtalen er kjent i hele organisasjonen

D. Organisering av samarbeidet

Etablering av styringsgruppe:
 Det skal etableres en styringsgruppe for samarbeidet mellom Kriminalomsorgen

region sørvest og kommunene i Rogaland. Styringsgruppen skal bestå av
representanter fra Kriminalomsorgen region sørvest, representanter fra kommunene og
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Husbanken. Styringsgruppen kan utvides med aktuelle samarbeidspartnere.
Kriminalomsorgen har ansvaret for å etablere styringsgruppen.

 Styringsgruppen møter minst 2 ganger årlig

 Det utarbeides et mandat for styringsgruppen

 Det utarbeides skriftlige samarbeidsrutiner mellom styringsgruppen og lokale
kontaktpersoner

 Styringsgruppen skal følge nøye med på hvordan det lokale samarbeidet utvikler seg,
og iverksette tiltak dersom det er behov for det

 Styringsgruppen skal evaluere samarbeidet mellom kommunene i Rogaland og
Kriminalomsorgen region sørvest regelmessig

 Styringsgruppen rapporterer til regiondirektøren i Kriminalomsorgen region sørvest
og til ledelsen i kommunene som har inngått avtale om samarbeid

Organisering av det lokale samarbeidet:

Det lokale samarbeidet mellom kommunen og enhetene i kriminalomsorgen må tilpasses de
ulike lokale forhold.
Samarbeidet skal organiseres på en slik måte at målsettingen for avtalen blir nådd.

Det bør etableres faste samarbeidsmøter med årlige evalueringer av samarbeidet. På denne
måten kan samarbeidspartnerne bli kjent med hverandre og deres respektive kulturer,
rammebetingelser og lovverk, gi hverandre gjensidig informasjon og bygge viktige
samarbeidsrelasjoner.

Oversikt over lokale kontaktpersoner:
Kommunene og kriminalomsorgen har ansvar for at det lages en oversikt over hvilke personer
i kommunene, fengslene og friomsorgen som har et definert ansvar for gjennomføring og
oppfølging av samarbeidsavtalen (lokale kontaktpersoner). Oversikten skal gjøres tilgjengelig
for alle involverte parter.
Kriminalomsorgen oppretter og ajourfører listene og gjør dem tilgjengelig.

Avtalen er utstedt i to – 2 – eksemplarer.

Dato:

____________________ ____________________
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KONTAKTPERSONER FOR SAMARBEIDET MELLOM
KRIMINALOMSORGEN OG KOMMUNER I ROGALAND OG AGDER

Arbeidssted: Kontaktperson: e-post og adresse: Tlf.:
Kriminalomsorgen:
Region sørvest Jorunn Molvær jorunn.molvar@kriminalomsorg.no

Gjesdalv.34, Sandnes Po.674, 4305 Sandnes
59973900
97562661

Rogaland:
Region sørvest John Magne

Aas
Prosjektleder
Boligsamarbeid

John-Magne.Aas@kriminalomsorg.no
Gjesdalv. 34, Sandnes
Po.674, 4305 Sandnes

51973900
99715376

Sandeid fengsel Henriette Prytz sandeid.fengsel@kriminalomsorg.no
Po. 694  4305 Sandnes

52767210

Haugesund
fengsel

Åsmund Ohm
Børretzen

asmund.borretzen@kriminalomsorg.no
Po. 694  4305 Sandnes

52705400

Åna fengsel Anne Øyri Anne.Oyri@kriminalomsorg.no
Po. 694  4305 Sandnes

51799162

Stavanger fengsel Mette Sande mette.sande@kriminalomsorg.no
Po. 694  4305 Sandnes

51733100
51733122

Auklend
overgangsbolig

Gunvor Helle
Eiane

Gunvor-Helle.Eiane@kriminalomsorg.no
postmottak-8405@kriminalomsorg.no
Po. 694  4305 Sandnes

51906690

Rogaland
friomsorgskontor
Stavanger

Hanne Berit
Skjefstad

Hanne-Berit.Skjefstad@kriminalomsorg.no
Po. 694, 4305 Sandnes

51846600

Rogaland
friomsorgskontor
Haugesund

Jan
Kvalevaag

Jan.kvalevaag@kriminalomsorg.no
Po. 694, 4305 Sandnes

52700890

Agder:
Region sørvest Kristin

Maaseide
Prosjektleder
Boligsamarbeid

Kristin.maaseide@kriminalomsorg.no
Po. 674, 4305 Sandnes
Tordenskjoldsgt. 16, Kristiansand

38104960
95722501

Solholmen
overgangsbolig

Greta
Birkeland

greta.birkeland@kriminalomsorg.no
Po. 694  4305 Sandnes

38120943
48105003

Kristiansand
fengsel

Øyvind
Haraldstad

oyvind.haraldstad@kriminalomsorg.no
Po. 694  4305 Sandnes

38120054

Evje fengsel Dag Henning
Ness

dag.henning.ness@kriminalomsorg.no
Po. 694  4305 Sandnes

37931770

Arendal fengsel Bjørn Terje
Stoveland/
Hans- Petter
Jacobsen

bjorn-terje.stoveland @kriminalomsorg.no

hans-petter.jacobsen@kriminalomsorg.no
Po. 694  4305 Sandnes

37076700
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Agder
friomsorgskontor
Avd. Kristiansand

Kristin
Maaseide

Kristin.maaseide@kriminalomsorg.no
Po. 694, 4305 Sandnes

38104960
95722501

Agder
friomsorgskontor
avd. Arendal

Tove Løvik
Johansen

tove-lovik.johansen@kriminalomsorg.no
Po. 694  4305 Sandnes

37009854/
41534753

Kommuner i Rogaland som har underskrevet samarbeidsavtalen:
Stavanger 1 Dersom domfelte ikke har kontakt med sosialkontor

kontaktes Eiganes/Tasta helse – og sosialkontor.
Madla Ingunn Skretting ingunn.marie.haaland.skretting@stavanger.kommune.no

Postboks 737, Madla 4090 Hafrsfjord
51508400
51508445

Eiganes/Tasta Tor Grude tor.grude@stavanger.kommune.no
Eiganes og Tasta HSK v/ Tor Grude
p.b. 55 4001 Stavanger

51508200
51508243

Hilllevåg/Hinna Knut Harald
Olsen

knut.h.olsen@stavanger.kommune.no
Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor v/Knut H. Olsen,
Gullspennetunet 1,4032  Stavanger.

51912250
51912174

Hundvåg/Storhaug Jens Olafson Jens.olafson@stavanger.kommune.no
Hundvåg/Storhaug helse og sosialkontor v/ Jens Olafson,
Klubbgaten 1, 4013 Stavanger

51508611
51508910

Sandnes Anne Brit Kvia Anne.Brit.Kvia2@nav.no
Gravarsveien 32, 4306 Sandnes

52049075

Sola Gunn Helene
Neset

Gunn.Helene.Neset@nav.no
Po. 94, 4097 Sola

51653300

Time Torhild Egeland Torhild.Egeland@time.kommune.no
Postboks 38, 4349 Bryne

51776184
95872662

Strand Kirsten Holta kirsten.holta@nav.no
Kvalshaugveien 1, 4100 Jørpeland

52047231

Hjelmeland Kristian
Hausken

Kristian.Hausken@hjelmeland.kommune.no
4130 Hjelmeland

51757040
98259450

Gjesdal Eldbjørg Tolo nav.gjesdal@nav.no mrk. Eldbjørg Tolo
Nav. Rettedalen 11 4330 Ålgård

Hå Inghild
Grøsfjeld

inghild.grosfjeld@ha.kommune.no
Etat for helse- og sosialsaker, Lyngveien 14, 4365 Nærbø

51436018
41532759

Forsand Elsa Løland elo@forsand.kommune.no
4110 Forsand

51700000
51700141

Klepp Gerny Kjørmo
Klungland

Gerny.Kjormo.Klungland@klepp.kommune.no
4358 KLeppe

51429900
47456437

Karmøy Hanne Mannes hanne.mannes@karmoy.kommune.no
Rådhuset, 4250 Karmøy

52811630

Tysvær Øyvind Måge Oyvind.mage@nav.no
Po.53, 5575 Aksnes

95119811

Rennesøy Inger Lise Bru inger.lise.bru@nav.no
4150 Rennesøy

52048609

Haugesund Oddrun
Sandtorv

oddrun.sandtorv@nav.no
Postboks 353, 5501 Haugesund

52047810

Randaberg May Sidsel
Habbestad

may.sidsel.habbestad@nav.no
NA V Po. 78, 4096 Randaberg

52047913

Egersund Cathrine Sørdal cathrine.sordal@nav.no
Postboks 23 4379 Egersund

52047646
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Sauda Svein Fløgstad Svein.flogstad@nav.no
Brugata 2. 4200 Sauda

90834384

Vindafjord Laila Thorsen laila.thorsen@nav.no
Po.3, 5589 Sandeid

99535719

Kommuner i Vest-Agder som har underskrevet samarbeidsavtalen:
Kristiansand Lisbeth Bergstøl

Ida Hodnemyr
post.ebt@kristiansand.kommune.no
Dronningensgt. 23, 4610 Kristiansand
Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

38075749
38075769

Lindesnes
Tone Hilde Faye tone-hilde.faye@nav.no

Po. 163 4524 Sør-Audnedal
38530960

Farsund Ingeborg Caspara
Flokenes

Ingeborg.caspara.flokenes@nav.no
Po. 134  4552 Farsund

38530376

Kvinesdal Terese Vidringstad terese.vidringstad@nav.no
Po. 141  4490 Kvinesdal

38530993

Sogndalen Ingeborg Løvås Ingeborg.lovas@nav.no
Sogndalsvn. 54, 4645 Nodeland

46892544
38530907

Vennesla Gry L. Sørensen Gry.l.sorensen@nav.no
Po. 54, 4701 Vennesla

38530425

Søgne Anne Lise Stedjan Anne.Lise.Stedjan@nav.no
NAV- Søgne, PB. 1043, 4682 Søgne

95188489

Lyngdal Thorvald R.
Tusvik/

Susanne Ø.
Pettersen

thorvald.riise.stusvik@nav.no

susanne.orner.pettersen@nav.no
NAV Lyngdal, Pb. 344, 4577 Lyngdal

38530320/
95929549
(privat)
38530319/
94506097

Mandal Solfrid Homestad/

Eirin Bruskeland
Hinna

Solfrid.homestad@mandal.kommune.no
Mandal kommune helse og sos., Pb. 905, 4509 Mandal
Eirin.bruskeland.hinna@nav.no
Nav pb. 218, 4503 Mandal

48 999598

38531000

Kommuner i Aust-Agder som har underskrevet samarbeidsavtalen:
Arendal Thomas Ravnå

Stein Sodeland
Thomas.Ravna@nav.no
Stein.sodeland@nav.no
Po. 1853, Stoa, 4858 Arendal

37419416
37419427

Froland Aase Roland
Jarle Knutsen

Aase.roland@froland.kommune.no
Jarle.Knutsen@froland.kommune.no
Osedalen 4820 Froland

37235626
37235590/
48997925

Iveland Gyro Heia gyro.heia@nav.no
Po. 1853 Stoa, 4858 Arendal

37419521

Grimstad Vidar
Gabrielsen

Vidar.gabrielsen@grimstad.kommune.no
Po. 123, 4891 Grimstad

37250319/
91359212

Birkenes  Kontaktperson
sluttet Pb. 100, 4795 Birkeland
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Lillesand Guri Slungård Guri.slungard@nav.no
Nav – Lillesand, pb. 193, 4792 Lillesand

37419827/
90533232

Risør Marit Moe
Wroldsen

Gjerstad James Darren

Jens Jacob
Aasbø

james.darren.fry@nav.no

jens.jacob.aasbo@nav.no
Pb. 1853 Stoa, 4858 Arendal

37419465/
48067104

37419464/
97191581

Tvedestrand Helene Tveide helene.tveide@tvedestrand.kommune.no
Pb. 38, 4901 Tvedestrand

37199612/
47454276
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