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Sammendrag. 

 
- Prosjektet «Fra stykkevis til helt-bosetting av domfelte på rett sted, til rett tid, med rett tje-

nesteyting» var støttet av kompetansetilskudd fra Husbanken Region-Midt. Formålet med 
prosjektet var å kartlegge boligsosialt samarbeid vedrørende domfelte i kommunene Åle-
sund, Molde og Kristiansund. Med bakgrunn i kartleggingen og andre utvalgte boligprosjekt 
skulle det formuleres en samhandlingsmodell for boligsosialt arbeid vedrørende domfelte. 
Denne modellen skulle videreformidles til relevante instanser.  

- Begrepene «samarbeid», «samordning» og «koordinering», gjerne kombinert med «helhetlig 
tilnærming», er gjennomgående i boligsosiale styringsdokument på sentralt, regionalt og lo-
kalt styringsnivå. De sier noe om at ulike faggrupper og etater skal framstå som ett i boligso-
sialt arbeid. Begrepene er mye brukt, men lite definert og konkretisert. 

- Ålesund, Molde og Kristiansund kommune har samarbeidsavtale med kriminalomsorgen i 
Møre og Romsdal. Deler av kommunene med boligsosialt arbeid som ansvarsområde, hadde 
liten kjennskap til kriminalomsorgen og hadde ingen kjennskap til samarbeidsavtalen. Det 
boligsosiale samarbeidet innad i kommunene og med andre etater er personavhengig og der- 
for varierende. Prosjektkommunene har ikke innlemmet domfelte som gruppe i deres bolig-
sosiale handlingsplaner. Kommunene hadde mottatt svært få, eller ingen søknader om kom-
munal bolig fra domfelte i fengsel.  

- En kartlegging av innsatte ved alle fengselsenhetene i region vest viser at 22% var bostedslø-
se og 14% oppga behov for oppfølging i bolig. Intervju av ni gjengangere viser at boligen har 
avgjørende betydning i tilbakeføringsarbeidet.  

- Prosjektkommunene har ulik organisering i boligsosialt arbeid, men framhever samordning 
og samarbeid som nøkkelen i problemløsningen. De tre kommunene oppgir å ha boligmang-
el.  

- «Wicked problems» og «PINCOM» er relevante akademiske utgangspunkt for å forstå bolig-
sosialt samarbeid og tilbakeføringsarbeid.  

- Etableringsprogram for domfelte er en samhandlingsmodell som sammenfatter aktuell teori 
og kunnskap i et program for å etablere domfelte i bolig med tilknyttet tjenesteyting. Pro-
grammet bygger på «introduksjonsprogram for flyktninger».      
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1 Bakgrunn for prosjektet. 
 

«Vær ikke ett i dag, i går, og noe annet om ett år. Det som du er, vær fullt og helt, og ikke stykkevis 

og delt». 

 

De som kjenner offentlig forvaltning vet at den framstår stykkevis og delt, både i stat og kommune. 

NOVA (2008) presenterte i sin rapport om organisering av boligsosialt arbeid i kommunene et 

uoversiktlig bilde, hvor ingen kommuner er like i sin organisering, og hvor tilfeldigheter og 

enkeltpersoner kan være avgjørende for hvordan organiseringen og fokuset blir. Ny nasjonal 

boligsosial strategi ble lansert i mars 2014. Strategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen 

ovenfor vanskeligstilte på boligmarkedet under visjonen; «Felles ansvar-felles mål (Bolig for velferd 

2014)».  

 

De siste 10 årene, og vel så det, har begrepene samordning, samarbeid, samhandling og koordinering 

vært gjennomgående generelt i offentlig forvaltning politisk, i sentrale styringsdokument, rapporter 

og samarbeidsavtaler på sentralt, regionalt og lokalt styringsnivå, samt i boligsosiale prosjekter. 

Begrepene er noen av organisasjonsteoriens mest anvendte. På tross av det er klare definisjoner en 

mangelvare (Helgøy og Aars 2008). Begrepene er vanskelig å argumentere mot, men kan dekke til 

noe som er vanskelig og uhåndterbart. Meads og Ashcroft (2005) mener at slike «buzzwords» kan 

maskere en kompleks og, til tider, smertefull virkelighet. I en stadig mer kompleks og faglig 

spesialisert offentlig forvalting er det å samhandle på tvers av etater og profesjoner ikke uten 

utfordringer. Ulike profesjoner, organisasjonskulturer og spesialiseringer skal ”snakke samme språk”, 

samt forstå problemer og oppgaver på samme måte. Videre skal en finne veien til en felles 

tilnærming slik at en kommer fram til de beste løsningene for de hjelpetrengende. Samarbeid på 

tvers av forvaltningsnivå og fag er en forutsetning for godt boligsosialt arbeid, det vet vi. Ulfrstad 

(2012) hevder derimot at aspirasjonsnivået er større enn prestasjonsnivået når det gjelder 

boligsosialt samarbeid.  

 

Møre og Romsdal har i en årrekke hatt større utflytting enn innflytting, men blant annet på grunn av 

arbeidsinnvandring har det de siste årene vært en netto befolkningsvekst. Veksten er størst i 

Ålesunds-regionen, men Molde og Kristiansund opplever også vekst (Hungnes, Stambø og Eika 2012). 

Å skaffe egnet bolig er en utfordring. Både å leie og eie. Et lite regulert eie og leiemarked fører til at 

enslige med normal inntekt sliter med å etablere seg på boligmarkedet. Utfordringen med å bosette 

seg øker i takt med graden av vanskeligstilt livssituasjon. Å være domfelt på vei ut av fengsel, å ha en 

kriminell bakgrunn, samt kanskje også ha problemer med rus og/eller psykiatri er et dårlig 

utgangspunkt i jakten på bolig. Kommunale boliger skal være et tilbud i slike tilfeller. I de største 

kommunene i Møre og Romsdal er det kø for å få tildelt kommunal bolig, og i mange tilfeller ender 

det med en midlertidig løsning i form av campinghytte eller hospits.  FAFO gjorde i 2004 en 

levekårsundersøkelse blant et representativt utvalg innsatte i norske fengsler. Det ble her avdekket 

at 30% av de spurte var bostedsløse, mens andelen bostedsløse generelt i landet varierer mellom 1 

og 2%. Dette er et bilde som bekreftes av NIBR sin rapport «Løslatt og hjemløs» (Dyb m.fl. 2006). Det 
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blir løslatt mellom 10-12 000 domfelte hvert år i Norge (ibid). Fra fengslene i Møre og Romsdal 

(Hustad og Ålesund fengsel) ble det løslatt 2921 personer i 2012 i Møre og Romsdal. Det er vanskelig 

å overføre tallene far FAFO og NIBR sine undersøkelser til dagens situasjon i Møre og Romsdal, men 

basert på nevnte tall kan en forsiktig anta at mellom 40 og 80 personer blir løslatt til Møre og 

Romsdal uten bolig hvert år, og disse har ofte behov for offentlig tjenester.       

 

Kriminalomsorgens enheter i Møre og Romsdal har inngått samarbeidsavtale med Ålesund 

kommune, Molde kommune og Kristiansund kommune. Dette er i stor grad allerede lovfestede 

retningslinjer for at etatene skal stå samlet i blant annet spørsmålet om bosetting av domfelte i 

fylket. 

 

Blir boligsituasjonen bedre for domfelte på grunn av samarbeidsavtaler? Hvilke faktorer har vist seg å 

fremme mest samarbeid i andre boligsosiale prosjekter? Hva innebærer egentlig tverretatlig 

samarbeid? Nysgjerrighet rundt disse spørsmålene var på mange måter utgangspunktet for 

boligprosjektet «Fra stykkevis til helt». Prosjekttittelen kommer fra en NOU om 

samhandlingsreformen innenfor helsesektoren, og har sin opprinnelse fra teaterstykket «Brand» av 

Henrik Ibsen.  

 

Prosjektet hadde til hensikt å framskaffe kunnskap om boligsosialt samarbeid innad i Husbankens 

programkommuner Ålesund, Molde og Kristiansund, samt mellom kriminalomsorgen og 

kommunene, knyttet til løslatte fra fengsel. Videre var målet å trekke ut det som fungerer av 

samarbeid i tidligere eller eksiterende boligprosjekt.  Dette skulle danne grunnlag for utvikling av en 

tverretatlig samhandlingsmodell.  

 

  

                                                           

1
 Tall hentet fra internt saksbehandlingsverktøy i Kriminalomsorgen (KOMPIS KIA). 

Boligsosialt arbeid; 
Boligsosialt arbeid er 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 

2012).  
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2 Prosjektorganisering og ansvar. 

Kriminalomsorgen, Møre og Romsdal friomsorgskontor har vært ansvarlige for prosjektet. Det 

innebærer at prosjektleder har hatt base og kontor ved Møre og Romsdal friomsorgskontor i Molde. 

Regiondirektør Per Sigurd Våge og friomsorgsleder Annhild Viken Sunde har hatt et overordnet 

personalmessig og budsjettmessig ansvar for prosjektet. 

Prosjektet har inngått i Kriminalomsorgen region vest sitt tilbakeføringsteam bestående av Willy Giil 

(tilbakeføringskoordinator region vest), Magnhild Welde (tilbakeføringskoordinator i Møre og 

Romsdal), Asle Tonstad (tilbakeføringskoordinator i Hordaland) og Kjersti Nesset (prosjektleder «Rom 

for alle»). Prosjektleder har hatt et ukentlig samarbeid med Kjersti Nesset, som leder tilsvarende 

prosjekt for Hordaland og tilbakeføringskoordinator i Møre og Romsdal, Magnhild Welde.  

Prosjektet har ikke hatt en fast struktur i form av arbeidsgruppe, referansegruppe og styringsgruppe. 

Disse funksjonene har blitt ivaretatt av nevnte samarbeidskonstellasjoner. Prosjektleder har hatt 

ansvar for framdrift, faglig innhold og resultat av prosjektet. Sett i ettertid burde prosjektet hatt en 

fast samarbeidskonstellasjon med representanter fra de tre prosjektkommunene. Dette for å 

forebygge at prosjektet ble orientert innad i egen etat og de boligsosiale utfordringene der. Det skal 

nevnes at det har til tider vært utfordrende for prosjektleder «å få fotfeste» i prosjektkommunene. 

Det er forståelig ettersom kommunene har mange andre grupper enn domfelte å prioritere. I tillegg 

vil det ta tid å forankre et, i praksis, godt fungerende samarbeid med kommunene som instans. Det 

er store instanser, og samarbeidet blir ofte mellom enkeltpersoner.      
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3 Prosjektgjennomføring. 
  

Prosjektet var delt inn i tre faser med tilhørende mål. Prosjektgjennomføringen kan illustreres på 

følgende måte; 

 

Aug-des 2013                                   Jan-april 2014                                   Mai-juli 2014 

  

  

  

 

 

 

 

I løpet av prosjektperioden har prosjektfasene ikke fulgt hverandre kronologisk slik som 

illustrasjonen over viser. Prosjektleder har beveget seg mellom fasene etter hva som har vært 

naturlig der og da. Eksempelvis har kartleggingsfasen på mange måter gått over hele 

prosjektperioden i form av at det kontinuerlig dukket opp ny kunnskap gjennom møter, samtaler, nye 

utredninger og styringsdokument.  

  

3.1 Kartleggingsfase 
 

MÅL: Få oversikt over lovreguleringer, rapporter, rundskriv og samarbeidsavtaler generelt, samt 

samhandlingsrutiner og samhandlingspraksis i kommunene Ålesund, Molde og Kristiansund 

knyttet til boligsosialt arbeid med innsatte og løslatte fra fengsel.  

 

Jeg ville her få kunnskap om hvordan overgangsfasen fra fengsel til samfunnet håndteres på sentralt 

og regionalt styringsnivå, og spesielt i prosjektkommunene Ålesund, Molde og Kristiansund.  

 

Prosjektleder gjorde i denne fasen søk ved bruk av, Google, Google Scholar og på andre relevante 

nettsider. Jeg forhørte meg videre meg kolleger på flere nivå i ulike etater som eksempelvis 

Kriminalomsorgsdirektoratet, Kommunal og Moderniseringsdepartementet, Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal og flere representanter fra kommunene. Jeg hadde et samarbeid med Høgskolen i Molde i 

søk etter relevant teori, samt også en dialog med Møreforskning og deres daværende prosjekt 

innenfor samme tema.   

 

3.2 Utviklingsfase. 
 

MÅL: På grunnlag av kunnskap fra kartleggingsfasen å utvikle en tverretatlig samhandlingsmodell 

knyttet til bosetting og oppfølging av løslatte fra fengsel.  

 

KARTLEGGINGSFASE 
Studie av lovregulering, 

utredninger, rapporter,etc. 

Skaffe oversikt over 

samarbeidspraksis i 

prosjektkommunene. 

 

 

   

UTVIKLINGSFASE 
På grunnlag av 

kartleggingsfasen utvikle en 

samhandlingsmodell knyttet til 

bosetting og oppfølging av 

løslatte.  

 

 

 

FORMIDLINGSFASE 
Formidle modellen internt i 

Kriminalomsorgen, i 

prosjektkommunene og i 

andre relevante etater.  
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I denne fasen hadde jeg tett kontakt med prosjektleder Kjersti Nesset for å samkjøre arbeidet med 

hennes prosjekt «Rom for alle». Dette er et prosjekt som også skal utvikle en samhandlingsmodell 

knyttet til bosetting av bostedsløse domfelte, men nedslagsfeltet er Hordaland. Videre hadde jeg 

samtaler med programkommunene i fylket, samt Karmøy kommune som hadde erfaringer fra 

prosjektet «Boligsosial brobygging», som var et prisvinnende samarbeidsprosjekt om boligsosialt 

arbeid mellom Karmøy og Haugesund kommune. Til sist hadde jeg en dialog med flyktningtjenesten i 

Molde kommune om introduksjonsprogrammet for flyktninger.  

 

3.3 Formidlingsfase.  
 

MÅL: Formidle samhandlingsmodellen internt i Kriminalomsorgen, i prosjektkommunene og i 

andre relevante etater.  

 

I denne fasen av prosjektet valgte jeg å arrangere samarbeidsmøter med prosjektkommunene hvor 

modellen ble presentert. Jeg presenterte også modellen i andre relevante fora som jeg vil komme 

tilbake til.   
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4 Kartlegging av boligsosialt samarbeid. 
 

Jeg vil her gjennomgå funn fra kartleggingsfasen i prosjektet. Funnene fyller ikke kravene til 

vitenskapelig metodikk. Oppdragsgiver har heller ikke bestilt en vitenskapelig rapport. De bygger på 

min egen erfaring fra fagområdet, uformelle samtaler med representanter innenfor boligsosialt 

arbeid i offentlig forvaltning, møter, internettsøk, samt studie av dokument og litteratur.  

 

Jeg vil videre se kort på organiseringen av prosjektkommunene i lys av de boligsosiale aspektene som 

innebærer selve bosettingen og tjenesteyting etter bosetting.  

 

 4.1 Ålesund kommune. 
 

Ålesund kommune er definitivt den største av prosjektkommunene, med over 45.000 innbyggere. 

Kommunen har et lite fengsel som i år hadde 150 års jubileum. Ålesund fengsel har en kapasitet på 

27 plasser. Fengselet er en enhet med høyt sikkerhetsnivå, og har ingen åpen avdeling. Dette fører til 

at mange fra Ålesund og omegn soner andre steder i landet. Det kan vanskeliggjøre 

tilbakeføringsarbeidet. Fengselet har også de siste årene hatt mange utlendinger ved enheten. Det 

arbeides med å etablere et nytt større fengsel i Ålesund.  

  

 
                                 Organisasjonskart hentet fra aalesund.kommune.no 

 
Det boligsosiale samarbeidet innad i kommunen oppgis å være noe fragmentert og personavhengig. 

Informasjonsflyten er varierende, eksempelvis mellom tildelingskontoret og helse og 

omsorgstjenestene. Ålesund kommune har ikke noe fast struktur og rutiner på samarbeidet med 

kriminalomsorgen, bortsett fra inngåtte samarbeidsavtale. Gjennom denne er det opprettet en fast 

kontaktperson i nav kommune, samt et utvalgt bestående av partene som undertegnet avtalen som 

skal evaluere den en gang i året. Ellers oppga representanter fra tildelingskontor, samt folkehelse og 

velferd å ha liten kontakt med kriminalomsorgen. De forteller at det har kommet inn svært lite, eller 

ingen søknader på kommunale boliger og tjenester i bolig fra Kriminalomsorgen. Videre hadde de 

ved avdeling for utleie og Husbank ikke kjennskap til inngåtte samarbeidsavtale. De oppgir at 

samhandling og samkjøring er problemet. Det er ikke system for samhandling. Ressursene er der, 
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men de må knyttes sammen. Et eksempel; psykiatritjenesten kommer ikke inn i en leilighet og får 

ikke utført sin jobb. Det er da tilfeldig om avdeling for utleie og Husbank får denne informasjonen.  

 

4.2 Molde kommune. 
 

Molde kommune har passert 26.000 innbyggere og er nest størst av prosjektkommunene. Ved nav-

reformen trakk en del av tjenestene som lå i sosialtjenesten seg ut av nav. Disse delene av gamle 

sosialtjenesten er i dag en egen enhet i Molde kommune som heter Ressurstjenesten. 

 

 
                                                                  Organisasjonskart hentet fra molde.kommune.no  

 

Det lokale fengselet er Hustad fengsel som ligger i nabokommunen Fræna. Hustad fengsel har en 

kapasitet på 60 plasser, med lukket og åpen avdeling. Fengselet etablerte i 2012 en 

rusmestringsenhet som har tett samarbeid med Molde behandlingssenter.  

 

Det boligsosiale samarbeidet innad i kommunen oppgis både å være fragmentert og samordnet. Det 

finnes en boligsosial ressursgruppe bestående av avdeling for plan og utvikling, Molde Eiendom, 

kontor for tildeling og koordinering og Nav Molde. Noen kommuneansatte sier det er tett boligsosialt 

samarbeid mellom virksomhetene, mens andre sier det lite samarbeid og kjennskap til hverandres 

virksomhet. Det forklares blant annet som en følge av New Public Management og flat 

kommuneorganisering. Molde kommune har ikke en fast struktur på samarbeidet med 

Kriminalomsorgen, bortsett fra inngått samarbeidsavtale. Representanter fra plan og 

utviklingsavdelingen, samt fra kontoret for tildeling og koordinering (som ikke framgår av 

organisasjonskartet) oppgir å ha liten kjennskap til Kriminalomsorgen, og ingen kjennskap til 

samarbeidsavtalen; 
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”Kriminalomsorgen har alltid vært suverene. De kjører sitt eget løp. Vi har aldri hørt noe fra dem 

(kommuneansatt)”.  

  

Det ble videre sagt at av de statlige instansene, er det kontakt og samarbeid med IMDI og Bufetat, 

ikke Kriminalomsorgen. 

 

4.3 Kristiansund kommune. 
 

Kristiansund kommune er noe mindre enn Molde kommune med litt over 24.000 innbyggere.  

 

 
Organisasjonskart hentet fra kristiansund.kommune.no 

Hustad fengsel er nærmeste fengsel. Kristiansund kommune har alltid hatt kontor for tildeling og 

tjenester. Det er mulig en omorganisering på gang nå. En representant fra kommunen sier det ikke er 

tradisjon for å samarbeide med Kriminalomsorgen. Han har kun personlige erfaringer gjennom sin 

tidligere jobb i nav. Det er ikke et interkommunalt samarbeid innenfor boligsosialt arbeid. Avdelingen 

for bygg og eiendom har noen treffpunkt med de to andre store kommunene i fylket. Videre er 

samarbeidet både internt i kommunen, interkommunalt og statlig veldig personavhengig.  

Kristiansund kommune har en intern boligsosial arbeidsgruppe bestående av ledere innenfor 

relevante virksomheter.  

 

4.4 Samarbeidsavtaler på regionalt og lokalt nivå i Møre og Romsdal. 
 

25.04.14 signerte Nav Møre og Romsdal og Kriminalomsorgen region vest en samarbeidsavtale med 

tilhørende handlingsplan. Samarbeidsavtalen beskriver de ulike etatenes ansvar og felles ansvar. Det 

ble opprettet kontaktpersoner i hver etat. Handlingsplanen legger vekt på gjensidig 

kunnskapsutveksling og deltakelse på felles møter på ledernivå. Avtalen legger også grunnlag for 

lokale samarbeidsavtaler. Som nevnt har Kriminalomsorgen i Møre og Romsdal samarbeidsavtale 
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med de tre prosjektkommunene. Det har vist seg utfordrende å implementere avtalene. Ofte blir det 

aktiv prosess i forkant av underskriving, og deretter går aktivitetskurven rundt avtalen gradvis ned, 

og sentrale personer får ikke kjennskap eller eierskap til avtalene.   

 

4.5 Boligsosiale handlingsplaner med fokus på tverrfaglig samarbeid.  
 

Etter påtrykk fra sentralt styringsnivå har de fleste kommuner egne boligsosiale handlingsplaner i 

dag. Utformingen av disse planene er ulik fra kommune til kommune. Når det gjelder 

prosjektkommunene er de ulike vedrørende lengde, konkretisering og innhold. Den boligsosiale 

organiseringen er også ulik mellom prosjektkommunene. Boligsituasjonen er for øvrig lik i form av 

mangel på kommunale boliger. Det rapporteres om behov for flere boliger generelt i de tre 

prosjektkommunene, og flere tilrettelagte og egnede boliger. Det som også er felles for de tre 

boligsosiale handlingsplanene er fravær av ordene ”løslatt”, ”fengsel”, ”Kriminalomsorg” og 

”tilbakeføring”.  

 

Molde kommune har en kort (4 sider), punktvis og konkret boligsosial handlingsplan med en 

tiltaksdel som strekker seg til 2020. Den har lagt vekt på kommunal samordning og tverrfaglig 

koordinering; 

 

Boligsosial handlingsplan for perioden 2011-2020:4; 

 

”Molde kommune må sørge for en overordnet samordning og koordinering av alle innholdstjenester 

knyttet til vanskeligstilte med mangelfull-, eller manglende boevne”.  

 

Og videre (ibid); 

  

”Samordning og koordinering av alle kommunale innholdstjenester må skje i tråd med utarbeidelse 

og implementering av nye retningslinjer og tildelingskriterier for kommunale boliger”. 

 

I Kristiansund kommune oppnevnte formannskapet i november 2009 et planutvalg som fikk i mandat 
å revidere kommunens boligsosiale handlingsplan. Mandatet inneholdt blant annet 4 sentrale opp-
gaver:  
 

 Ajourføring av behov og justering av endrede forutsettinger.  

 Utarbeide forslag til helhetlig plan for de kommunale boligene i Tollåsenga.  

 Kartlegge støtte og tilskuddsordninger samt drifts og investeringsutgifter knyttet til nye tiltak.  

 Foreslå tiltak for god samordning og koordinering.  
 

Den boligsosiale handlingsplanen i Kristiansund kommune er lang mer omfattende enn i Molde 

kommune. Den inneholder 76 sider. Den har også fokus på samordning og tverrfaglighet gjennom 

hovedmålet. 
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Boligsosial handlingsplan for Kristiansund kommune for perioden 2011-2014:7; 

 
”Samordne og utvikle tjenester og boveiledning slik at flest mulig kan leve et selvstendig og verdig 
liv”.   
  

Ålesund kommune sin boligsosiale handlingsplan blir også behovet for samarbeid framhevet. 

 

Revidert boligsosial handlingsplan Ålesund kommune 2009-2015:3; 

 

”Kompleksiteten mange av kommunens brukere opplever krever tverretatlig tilnærming og samarbeid 

på tvers av virksomheter. Virksomheter må ha kjennskap til hverandres eksisterende tjenester for å 

skape grobunn for et godt samarbeid til gunst for brukerne”.  

 

4.6 Samtaler og samarbeidsmøter med prosjektkommunene – Gjensidig 

kunnskapsutveksling. 
 

For å få en oversikt av samhandlingsmønstre i programkommunene var det nyttig å studere 

styringsdokumenter på alle tre styringsnivå, som eksempelvis kommunal boligsosial handlingsplan. 

Det viktigste tiltaket for å få en bedre oversikt har vært å snakke med ansatte innenfor relevante 

deler av prosjektkommunene. Prosjektleder valgte innledningsvis å ta kontakt med en del av 

kommunene det viste seg at Kriminalomsorgen ikke har samarbeidet med tidligere. I Molde, avdeling 

for plan og utvikling, I Ålesund, avdeling for utleie og Husbank og i Kristiansund, boligsosial 

koordinator. Jeg valgte å starte med et uformelt møte, og fortsatte med et større og mer formelt 

møte i januar og februar. Disse avdelingene hadde som nevnt ikke kjennskap til eksisterende 

samarbeidsavtaler Kriminalomsorgen har med disse kommunene, og det kom fram at denne delen av 

kommunene hadde generelt lite kjennskap til Kriminalomsorgen og problematikken knyttet til 

boligsosialt arbeid med domfelte. Prosjektleder fikk også inntrykk av at det var lite kjennskap til 

kommunenes tjenesteapparat og organisering blant ansatte i Kriminalomsorgen. Prosjektet dreide 

derfor i løpet av høsten mye i retning av kunnskapsutveksling mellom kommunene og 

Kriminalomsorgen. Dette som en viktig del av det å etablere et samarbeid mellom disse instansene.  

 

4.7 Nav kommune og andre kommunale tiltak.  
 

Ut fra samtaler med ansatte i fengsel, friomsorg og ansatte i den kommunale delen av nav, så 

kommer det fram at den kommunale delen av nav oppleves som det mest naturlige kontaktpunktet 

for kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen i Møre og Romsdal har faste kontaktpersoner i Nav Ålesund 

og Nav Molde, samt også Nav Møre og Romsdal. Disse har blitt opprettet i forbindelse med inngåtte 

samarbeidsavtaler. I Molde er samarbeidsavtalen inngått med Nav Molde og Ressurstjenesten i 

Molde. Plan og utviklingsavdelingen i Molde kommune er tydelige på at alle eksterne 

samarbeidsavtaler skal inngås på rådmann-nivå. Molde kommune er også tydelig på at det skal være 

èn dør inn til tjenesteapparatet i Molde kommune, og den døren er tildelingskontoret. I praksis har 
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kontakten fra Kriminalomsorgen vært med veiledere i Nav og enkeltpersoner i Ressurstjenesten i 

Molde. Ressurstjenesten i Molde er som nevnt et kommunalt tiltak som har ansvar for en rekke 

tjenester som LAR, ambulant oppfølgning, rustesting og nærbehandling for alkoholisme og 

avhengighet. Kristiansund og Ålesund kommune har ikke tilsvarende virksomhet. I Kristiansund er 

tilsvarende tjenester lagt under tjenester for psykisk helse, og hvor rustjenestene i følge en ansatt i 

Kristiansund kommune utgjør ca 4 årsverk.  

 

4.8 Kartlegging av boligsituasjonen ved alle enhetene i region vest. 
 

Undertegnede og Kjersti Nesset, som er prosjektleder for boligprosjektet ”Rom for alle” gjorde i uke 

3 2014 en kartlegging av boligsituasjonen og tjenestebehov for alle innsatte med planlagt løslatelse 

innen 01.07.14 ved enhetene i Kriminalomsorgen region vest. Totalt 194 innsatte svarte på 

undersøkelsen vi gjorde. En må ved slike undersøkelser ta høyde for at innsatte kan ha insentiver for 

å oppgi noe annet enn det som er den reelle situasjonen.  I undersøkelsen oppga 14% å ha behov for 

oppfølgning i bolig, 24% oppga ikke å ha tilfredsstillende bolig, og 22% var pr definisjon bostedsløse. 

Tallene fra denne undersøkelsen viser at endringen er liten sett i forhold til eksempelvis 

undersøkelsen ”Løslatt og hjemløs” fra 2006, som avdekket at en tredjedel mistet boligen under 

fengselsoppholdet, og bare unntakene klarer å finne seg ny bolig før løslatelse.  

 

  

 

 

 

4.9 Intervju av gjengangere. 

 
I forbindelse med arbeidet med en empirisk artikkel (se vedlegg) om boligsosialt arbeid gjorde jeg 

intervju av ni gjengangere med tilknytting til de tre prosjektkommunene. Jeg spurte om 

boligsituasjonen pr i dag og de siste årene. Jeg spurte videre om erfaringene knyttet til 

overgangsfasen fra fengsel til samfunnet, men også overgangen fra behandlingsinstitusjon til 

samfunnet. Alle de spurte hadde i perioder stått uten bolig. Alle hadde også flere ganger blitt løslatt 

fra fengsel uten bolig. De beskrev blant annet boligens betydning, og hvordan det er å være uten 

bolig; 

 

«Har du ikke bolig, så greier du ikke å finne innstillingen til å gjøre noe riktig heller. Du er nødt til å 

forholde deg til plasser hvor du egentlig ikke burde ha vært». 

 

«Et hjem er den plassen hvor du er trygg. Hvor du kan låse døra, og hvor det din jobb å holde huset 

slik det er.»  

 

 

Kommunal utleiebolig 

Foretakets formål er å leie ut boliger til prioriterte grupper, d.v.s vanskeligstillte, ressurssvake, eldre, 

psykisk utviklingshemmede, ungdom i etableringsfasen med mer (molde.kommune.no).  
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Ja, i mange år. Da har jeg bodd ute. Bodde i Mølleråsen i et skur. Det er pillråttent å ikke ha noe sted 

å bo».  

 

Alle ni trakk fram fengselet som avbrekk, hvor en kan hvile og orientere seg. En av respondentene 

gikk så lang å si at fengselet hadde reddet livet hans. Han sa han nærmest ble arrestert med vilje for å 

komme i fengsel, fordi han var lei livet på kjøret.  

 

Flere av respondentene var opptatt av tjenesteytingen både i fengselet og i boligen når de kommer 

ut. Jeg spurte dem hva som ideelt sett må være på plass når de kommer ut fra fengsel, om de skal 

klare et kriminalitetsfritt liv;  

 

«Når jeg er begrenset helsemessig med mentale sperrer for å treffe folk og sånne ting, så er det ikke 

så kjekt å sitte til kl åtte om kvelden før en klarer å bygge opp nok krefter, før en føler nye tap». 

 

«Dersom en skal greie seg, må en ha et stort system å støtte seg på». 

 

Personen bak utsagnet ovenfor var noe skeptisk til hvordan systemet er organisert; 

 

«Vi må liksom tenke på at vi er mennesker, og har forskjellige utfordringer. Vi er jo like forskjellige 

som alle andre. Og det å bare putte alle inn i en type modell, og forvente at den skal passe alle, og 

viss en ikke følger den, så får dere ikke noe tilbud liksom (ibid)». 

 

4.10 Samarbeid med forskningsmiljøene i Møre og Romsdal. 
 

Som en del av kartleggingsfasen ble det innledet et samarbeid med Høgskolen i Molde og Møre 

Forskning AS i Volda. Høgskolen i Molde har kompetanse på tverretatlig samarbeid ved Atle Ødegård 

som er professor i tverrprofesjonelt samarbeid. Møre Forskning AS i Volda har sammen med 

Høgskolen i Volda lang sosialfaglig tradisjon. Møre Forskning AS hadde også et pågående prosjekt 

som skal kartlegge og utvikle bedre samhandlingsstrukturer i flere av programkommune i Husbanken 

Region Midt, blant annet Ålesund, Molde og Kristiansund.  

 

I kjølvannet av dokument og litteraturstudiene i kartleggingsfasen av prosjektet, valgte prosjektleder 

å starte arbeidet med å skrive en empirisk artikkel i samarbeid med professor Atle Ødegård (se 

vedlegg). Dette for å framheve og formidle temaet generelt, men også som en del av prosjektleders 

kompetanseheving, og senere formidling av kunnskap. Prosjektleder intervjuet ni gjengangere ved 

Midlertidig bolig 

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne 

et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant 

annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (molde.kommune.no).  

molde.kommune.no 
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kriminalomsorgens enheter i Møre og Romsdal under artikkeltittelen «Resettling after prison: A pilot 

study». 

 

4.11 Hva er tverrfaglig/ etatlig samarbeid?  
 

Samarbeid og samordning er et utalt mål og middel på alle styringsnivå i offentlig forvaltning. Det er 

gjennomgående i nyere dokument som omhandler boligsosialt arbeid, eksempelvis i de boligsosiale 

handlingsplanene i prosjektkommunene. Hva er det, og hva innebærer det? Begrepene brukes om 

hverandre og klare definisjoner er fraværende. Samordning framstilles ofte som spesialiseringens 

organisatoriske motsats (Mintzberg 1979). Rambøll (2011) listet blant annet opp; tid og ressurser, 

mangel på felles plattform og mangel på kommunikasjon på tvers av avdelinger og tjenesteenheter 

som utfordringer for tverrfaglig samhandling i boligsosialt arbeid.  

 

Den internasjonale forskningslitteraturen viser at det fortsatt er behov for mer kunnskap omkring 

fenomenet samarbeid (Barr 2005; D`Amour et al, 2005 i Ødegård og Willumsen 2011). Paynes (2005) 

definerer samarbeid som open teamwork; 

 

«The professional and multiprofessional teams and the network of people we link with in the 

community and teamworking and networking togehter as an integrated form of pratice». 

   

I sin doktorgradsavhandling presenterte Atle Ødegård (2006) modellen PINCOM, som er en 

forkortelse for ”perception of interprofesional collaboration”.  

 
Figur 1 (Ødegård 2006) 

 

Denne modellen kan blant annet fungere som en bevisstgjøring av kompleksiteten i et tverrfaglig 

samarbeid hvor faktorer som blant annet motivasjon, rolleforventning, personlighet, profesjonsmakt, 

gruppedynamikk og organisasjonskultur er avgjørende for resultatet av samarbeidet. Dette er 

sentrale faktorer i alt samarbeid. Hva forventer den enkelte aktør av samarbeidet? Er noen 

faggrupper viktigere enn andre? Hvem og hvordan defineres viktigheten av en fagperson eller 

instans? Er noen mer samarbeidsinnstilt rent personlighetsmessig? Har noen samarbeidskoalisjoner 
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bedre kjemi enn andre? Hvem definerer målet med det tverretatlige samarbeidet? Mange, men 

sentrale spørsmål som kanskje bør besvares, eller i alle fall tenkes gjennom, før under og etter 

samarbeid. Tverrprofesjonelt samarbeid er et relativt nytt fagområde, men Høgskolen i Molde, ved 

Alte Ødegård, har kommet langt på dette, og publisert flere artikler i ”Journal of Interprofessional 

Care”. 

 

4.12 Boligsosiale problemstillinger som «wicked problems».  
 

Lars-Marius Ulfrstad argumenter i boken «Velferd og bolig (2011)» at boligsituasjonen for løslatte må 

sees på som wicked problems. I 1973 skrev Horst Rittel og Melvin Webber, begge ved University of 

Berkley i California, artikkelen «Dilemmas in a General Theory of Planning». En på den tiden politisk 

ukorrekt artikkel om at linær tenkning og klassisk problemløsning i fasene; samle informasjon-forstå 

problemet-løse problemet, ikke fungerer. Noen problemer er så komplekse at en klar definisjon 

finnes ikke. Det finnes ikke en gal eller riktig løsning, derimot en bedre eller verre. Videre kan 

problemet forklares på mange forskjellige måter, ansvaret er fragmentert og problemene påvirker 

hverandre gjensidig.     

Figuren nedenfor gir et bilde av kompleksiteten i boligsosiale problemer. Årsakene til at en mangler 

bolig, eller ikke klarer å beholde bolig kan være alt fra skilsmisse, somatisk helse og gjeld til rus, 

psykiatri og vold/mishandling. Tilnærmingen og løsningen varierer ut ifra hvilken etat eller faggruppe 

en representerer. Videre påvirker problemene hverandre gjensidig i form av at rus fører til psykiatri, 

psykiatri til rus og skilsmisse til gjeld.  

  

 

 

 

Figur 2 (Ulfrstad 2011) 
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Ulfrstad (2011) hevder videre at dette krever en annen tilnærming til problemene, og presenterer 

autorative løsningsstrategier, konkurransestrategier og samarbeidsstrategier. Førstnevnte innebærer 

at `en aktør tildeles ansvaret for problemet, og samarbeidspartnerne må tilslutte seg løsningen 

denne aktøren har på problemet. Konkurransestrategier innebærer at alle parter er likestilt og 

konkurrerer om makten til å definere problemene og løsningene. Sistnevnte, samarbeidsstrategien, 

betyr at makten til å definere og løse problemene er fordelt mellom deltakerne. Som nevnt 

innledningsvis preges dagens håndtering av boligsosiale problemer av samarbeidsstrategien. Jeg vil 

også hevde at den preges av en strategi i form av «prøve og feile-metoden», eller med elementer fra 

den klassiske Garbage Can- modellen (Olsen, March, Cohen 1972). Da med tanke på en mengde 

boligprosjekter som har blitt framhevet som løsninger, for så å bli forkastet, og hvor problemer søker 

løsninger og løsninger søker problemer.    

 

 

  

“Some problems are so complex that you  have to be highly intelligent and well 

informed just to be undecided about them. Laurence J. Peter.”  
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5 En samhandlingsmodell. 
 

For et godt tilbakeføringsarbeid anbefaler Dyb (m.fl. 2006) blant annet større fleksibilitet både hos 

Kriminalomsorgen og kommunene, tenke bredt og helhetlig, utarbeide klare rutiner, samt at 

løslatelsesarbeidet starter på et tidligere tidspunkt, både innad i Kriminalomsorgen og i kommunene.  

I rapporten ”Samhandlings som kilde til økt boligsosial handlingskapasitet” (Rambøll 2011) trekkes 

det fram en felles plattform og kultur, samt åpenhet og fleksibilitet som suksessfaktorer. Snertingdal 

og Bakkeli (2013) legger fokus på systemutfordringer i tilbakeføringsarbeidet, hvor for tette skott 

mellom etatene skaper problemer for samordning av tjenester og samarbeid med boligframskaffelse.  

Ulfrstad (2011) omtaler boligsosialt arbeid med innsatte som ”wicked problems”, hvor det 

forutsettes innovasjon, tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i tilnærmingen.  

 

I regi av boligprosjektet ”Rom for alle” ble 25.10.13 arrangert et ”flaskehalsseminar” i Bergen, hvor 

en stilte spørsmålene om hva som er flaskehalsene, og hva som er løsningene i 

tilbakeføringsarbeidet. Her var det 50 representanter fra mange ulike instanser som daglig jobber 

med tilbakeføring av domfelte.  Deltakerne trakk blant annet fram følgende som løsninger på bedre 

tilbakeføring (Nesset 2014); 

 

 Behov for nye og tydeligere samarbeidsavtaler. 

 Behov for bedre samhandlingsverktøy. 

 Ønske om felles arbeidsmodell for tilbakeføring. 

 Evaluering og kunnskapsdeling mellom aktører. 

 

Gjennom prosjektet ”Mulighetenes hus”(2012) trakk undertegnede i sin sluttrapport fram et stabilt, 

fleksibelt, handlekraftig og tverretatlig team som suksessfaktorer i tilbakeføringsarbeidet med 

prosjektdeltakerne. Dette kan ligne et ACT-team innenfor Housing First, hvor et tverrfaglig team 

følger brukerne døgnet rundt i ordinær bolig, en del av Housing First som for øvrig ikke har blitt 

adoptert til Norge. Videre hadde ”Mulighetenes hus” en helhetlig tilnærming med arbeid, fritid, hjem 

og kognitive ferdigheter i fokus.  

 

Det er ingen enkel øvelse å sammenfatte kunnskapen om hva som boligsosialt virker i 

tilbakeføringsarbeidet. Det foreligger en mengde kunnskap hvor det er utfordrende å få oversikt. 

Undertegnede vil likevel forsøke seg på noen nøkkelfaktorer; gjensidig tverretatlig kunnskap, 

innovasjon, fleksibilitet, relasjoner og planlegging.     

 

Enhver ansatt i offentlig forvaltning har et ansvar for å orientere seg i sin egen organisasjon, men 

også andre virksomheter som er relevante for at vedkommende skal kunne utføre sin jobb. For 

ansatte i Kriminalomsorgen sin del vil det innebære nav, kommunene og helseforetak. Det viser seg 

ofte at ansatte har en tendens til å rette blikket innover i egen etat, hvor en mister helhetsbilde som 

kan være nødvendig for å løse sine oppgaver. Det kan være nødvendig å skape flere arenaer for 

deling av kunnskap.  
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Innovasjon er et massivt fagområde som offentlig forvaltning i form av byråkrati og regelstyrte etater 

ikke har tradisjon for å bevege seg i, men det har blitt mer og mer relevant de siste årene. Begrepet 

har forøvrig sin opprinnelse fra Schumpeter og økonomisk teori. Det kan, også i offentlig forvaltning, 

være nødvendig å ta to skritt tilbake og velge en annen tilnærming enn den en til daglig ”tråkker i”. 

Eller som den klassiske formuleringen til Russel L. Ackoff (i Ulfrstad 2011);  

 

”Man kan ikke løse problemene vi har skapt med dagens tankemønstre uten å forandre våre 

tankemønstre”. 

  

Fleksibilitet kan være alt fra å møte domfelte på en raus og fordomsfri måte, altså relasjonelle 

faktorer, til å gjøre det lille ekstra som kanskje en annen etat skulle gjort for å få bedre flyt i det 

offentlige systemet. Det finnes mye forskning som peker på viktigheten av relasjonen, enten det er 

mellom fengselsbetjent og innsatt, eller mellom behandler og pasient. Hjelperelasjoner preget av 

medmenneskelighet, forståelse og åpenhet skaper bevegelse i positiv retning. 

  

Dyb (2006 og 2010) legger vekt på viktigheten av planlegging i tilbakeføringsarbeidet. En må starte 

løslatelsesarbeidet ved innsettelse. Her er det nok stor variasjon blant fengselsenhetene i landet. 

Mange fengsler er gode på dette, og har godt etablerte rutiner. Andre fengselsenheter har 

utfordringer knyttet til ”å tenke utenfor murene”. Forklaringen kan være innenfor ledelse og 

organisasjonskultur.  

 

5.1 Etableringsprogram for bostedsløse domfelte. 
 
Formålet med programmet er å styrke domfeltes integrering i samfunnet etter endt soning gjennom; 

selvstendig bo over tid, og hvor arbeid og fritid er sentrale stabiliserende faktorer. 

 

Innhold: 

Programmet vil ha en varighet på ett år. Programmets innhold skal være tilpasset den enkeltes behov 

og forutsetninger, og skal utformes i samråd med vedkommende. Det betyr at kommunen bør ha et 

fleksibelt opplærings- og kvalifiseringstilbud.  

 

Det må utarbeides en programmanual som skal fungere som en veileder både for programrådgiver 

og programdeltaker.  

 

Før løslatelse: 

Programstart vil være minimum fire måneder før planlagt løslatelse fra fengsel eller institusjon (§12). 

Før løslatelse vil programmet bestå i å etablere et tverrfaglig team rundt domfelte bestående av 

relevante etater som kommune, nav og arbeidsmarkedsbedrift. Videre vil det være en dag pr uke 

med veiledning innenfor relevante tema som privatøkonomi, offentlig forvaltning, praktiske ting 
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rundt det å bo og arbeide, samt kognitive ferdigheter basert på ulike program i Kriminalomsorgen 

som stressmestring og sinnemestring.  

 

Etter løslatelse: 

Programmet vil ha en varighet på ca seks måneder etter løslatelse. Det vil inneholde krav om 

minimum 28 timer sysselsetting ukentlig i form av arbeid, samtaler, behandling eller andre 

rehabiliterende tiltak. Videre vil det være individuelle samtaler med programrådgiver minimum en 

gang pr uke. Samtalene vil finne sted ved friomsorgens kontor, men kan også avholdes i domfeltes 

bolig.   

 

Individuell plan:  

Alle som deltar i Etableringsprogram for domfelte har rett til individuell plan. Individuell plan kan 

være et godt redskap for å koordinere og fordele ansvar etatene i mellom. Prosjektkommunene har 

pr i dag ikke brukt Sampro knyttet til individuell plan. I Etableringsprogram for domfelte bør det 

legges opp til bruk av dette programmet. Sampro er et nettbasert samarbeids- og 

koordineringsverktøy for individuell plan.  

 

Programrådgiverens rolle: 

Veiledning og oppfølgning av programdeltakeren, koordinering av samarbeidet mellom ulike aktører 

blir programrådgiverens kjerneoppgaver. Mer konkret vil det dreie seg om;  

 

 Utvidet kartlegging av programdeltakeren.  

 Utarbeidelse av eventuell individuell plan. 

 Gi veiledning. 

 Sikre progresjon og kvalitet i deltakerens program. 

 Samtale med deltakeren og relevant samarbeidspartner, for å sikre videre oppfølging når del-

takeren avslutter programmet.  

 

Programrådgiver vil også være ansvarlig for å innkalle og avholde ansvarsgrupper. I den forbindelse 

vil programrådgiver bruke elektronisk samhandlings verktøy utviklet og Kriminalomsorgen region 

vest. Elektronisk samhandlingsverktøy forenkler ansvarsgruppene i den forstand at fastlege, veileder 

i nav og eventuelle andre kan delta i møter og dele informasjon ved å sitte på sitt kontor og samtidig 

”være til stede” i fengselet hvor programdeltaker befinner seg.   

 

Målgruppe: 

Etableringsprogram for domfelte bør rettes mot den gruppen bostedsløse som har store utfordringer 

knyttet til å bo og som har levd lenge/ofte som bostedsløs, samt har behov for omfattende 

tjenesteyting. Denne gruppen vil i mange tilfeller ha behov for livslang oppfølging, og utgjør den 

største samfunnsøkonomiske kostnaden blant annet i form av stadig å vende tilbake til fengsel og 

behandling.  
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På mange måter er det vanskeligere å integrere bostedsløse domfelte i samfunnet enn flyktninger. 

Gruppen har ofte i tillegg til en kriminell bakgrunn, både rusproblemer og psykiske lidelser. 

 

5.2 Etableringsprogram for domfelte og soning med elektronisk 

kontroll.  
 

I mai 2014 med ordningen soning med elektronisk kontroll landsomfattende i Norge. Mange land i 

Europa, inklusive våre naboland, har hatt ordningen i mange år. Måten denne formen soning foregår 

på er veldig ulikt fra land til land. Norge har lagt seg på en løsning hvor de domfelte har tett 

oppfølgning fra Kriminalomsorgen og/eller andre relevante instanser i offentlig forvaltning. Det er 

krav til minimum 20 timer sysselsetting pr uke, rusforbud og at en skal ha en egnet bolig. Fotlenken 

registrerer inne og utetid. De vil si det blir elektronisk registrert om domfelte befinner seg i boligen 

sin eller ikke. Soningsformen gis både som hel – og delgjennomføring. Som delgjennomføring er 

soning med elektronisk kontroll en gunstig soningsform knyttet ti etableringsprogram for domfelte. 

Soningsformen betinger at det blir jobbet med bolig og sysselsetting før løslatelse, og det er et 

vesentlig kontrollregime i soningsperioden. Sysselsettingstiltakene kan være alt fra ordinært arbeid 

til poliklinisk behandling.    

   

5.3 Er etableringsprogram for bostedsløse domfelte gammelt nytt? 
 
Et etableringsprogram for domfelte bygger på eksisterende kunnskap og eksisterende tiltak. Slik sett 

kan det framstå som gammelt nytt. Programmet sammenfatter og integrerer erfaringer og kunnskap 

fra tidligere studier og boligprosjekt, samt ny teknologi. Videre har det ikke tidligere blitt prøvd ut en 

programmanual etter modell fra Introduksjonsprogram for flyktninger, med en programrådgiver som 

er ansvarlig for innhold og progresjon i programmet.  

 

Det er ingen tvil om at det lønner seg å bruke ressurser på denne gruppen på sikt. Det viser seg å 

være vanskelig å overbevise politikere om langsiktige besparelser fordi de kortsiktige er umiddelbart 

mer attraktive. Krami-prosjektet, som startet i Malmø i 1980, har som kjent tallfestet ressursbruken 

på denne gruppen domfelte.  For hver investerte krone får samfunnet igjen mellom 13 og 18 kroner 

(Jess 2005).  

 

Som Krami-prosjektet er i Sverige, er TAFU en etablert modell i tilbakeføringsarbeidet I Norge. 

Tiltakets mål er å redusere gjengangerproblematikk og forbedre tilbakeføring til samfunnet for 

straffedømte. I likhet med Krami i Sverige bygger TAFU på konsekvenspedagogikk. Den pedagogiske 

holdningen er at mennesket utvikler seg gjennom samspillet med andre mennesker, og gjennom 

prosesser og aktiviteter hvor sosiale normer er vanlig for alle og binder mennesket til samfunnet. I 

evalueringen av TAFU konkluderes det med at TAFU lønner seg både ut fra en mer pessimistisk 

samfunnsøkonomisk analyse, men også vurdert ut fra et normativt medmenneskelig ståsted. Hvorfor 

trenger vi da Etableringsprogram for bostedsløse domfelte?  
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TAFU og Etableringsprogram for bostedsløse domfelte har mye til felles, og det er lite hensiktsmessig 

”å finne opp kruttet på nytt”. Etableringsprogrammet skiller seg fra TAFU på følgende måte; 

 

 Bruk av ny teknologi. 

 Starte arbeidet i fengselet i god tid før løslatelse.  

 Bruk av eksisterende tiltak og kunnskap.  

 Bruk av kognitiv teori. 

 Spesielt innrettet mot de mest marginaliserte gruppene.  

 

Et av inntakskriteriene til TAFU er å ha ordnede boforhold. Dette vet vi ikke er situasjonen for 

målgruppen i dette prosjektet. Arbeidet med bolig må starte i fengsel, minst fire måneder før 

planlagt løslatelse. Videre er målgruppen straffedømte menn mellom 18 og 40 år. Et 

etableringsprogram har ikke til hensikt å ekskludere kvinner.  

 

Et verktøy i dette programmet kan være det elektroniske samhandlingsverktøyet som er utviklet 

gjennom et samarbeid mellom Kriminalomsorgen region vest og EPSIS. Dette verktøyet har vært 

prøvd ut i Bergen fengsel en periode og har oppnådd gode resultat. Systemet er videokonferanse 

konsept hvor en sikkert kan dele dokument mellom møtedeltakerne i eksempelvis et 

ansvarsgruppemøte. Systemet er spesielt egnet for fengsel i og med fengselet ofte oppleves som 

vanskelig tilgjengelig for andre etater. Sosialkonsulent ved Bergen fengsel, Marit Bjørge, uttalte; 

 

”Jeg bruker Epsis TeamBox på hvert ansvarsgruppemøte. Agendaen er satt og sakslisten står på 

skjermen. Møtene er mer effektive, tar mindre tid og vi blir i stand til å fokusere på sakene som skal 

drøftes. Feedbacken fra andre etater har vært positiv. Vi fyller ut skjema og søknader sammen med 

domfelte på møtene der og da”.  

 

Det er ingen tvil om at kriminalomsorgen har mye å hente på teknologi som er tilrettelagt for optimal 

kommunikasjon og samhandling. Kriminalomsorgen har utdaterte saksbehandlingsverktøy som ikke 

er tilpasset dagens samfunn.  
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6 Formidling av prosjektet.  
 

Prosjektet og «Etableringsprogram for bostedsløse domfelte» har blitt presentert i følgende fora;  

 

- Samarbeidsmøter med prosjektkommunene. 

- Samarbeidsmøte med fylkeskommunen Møre og Romsdal. 

- Innlegg på møte om ny nasjonal boligsosial strategi ved Kommunal og 

Moderniseringsdepartementet. 

- Høringsuttalelse til ny nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (se vedlegg).  

- Innlegg på samarbeidsmøte mellom Husbanken og Kriminalomsorgen region Nord.  

- Møter med fengslene i Møre og Romsdal.  

- Samling for Husbankens programkommuner i regi av Møreforskning AS.  

- Møter internt i friomsorgen. 

- Møter i forskningsgruppen for psykisk helse ved Høgskolen i Molde.  

- Innlegg ved samhandlingskonferansen «Som ringar i vatn» i Ålesund.  

- Empirisk forskningsartikkel (se vedlegg). 

- Artikkel i lokalavis. 

- Innlegg ved Møreforskning AS i Volda. 

 

Som nevnt innledningsvis har det vært samtaler og samarbeidsmøter med prosjektkommunene. På 

samarbeidsmøtene har det vært representanter fra kommuneledelsen, ledelsen i nav og 

saksbehandlere ved boligkontor og tildelingskontor. Fra kriminalomsorgens side har der vært 

representanter både fra fengsel og friomsorg. Møtene har vært arena for gjensidig 

kunnskapsutveksling.   

 

På møte ved Kommunal og Moderniseringsdepartementet var det fire statssekretærer til stede, i 

tillegg til ledelse og rådgivere ved flere statlige organ. 

 

Filmen fra prosjektet «Mulighetenes hus» har også vært en del av prosjektet. Den har i løpet av 

prosjektperioden blitt distribuert og vist i flere ulike sammenhenger. Eksempelvis er den lagt ut på 

regjeringen.no, på Kommunal og Moderniseringsdepartementet sine nettsider. Filmen har fått mye 

fokus i arbeidet med ny nasjonal boligstrategi. Videre ble filmen vist for 300 kommuneansatte på 

samhandlingskonferansen «Som ringar i vatn» i Ålesund. Prosjektleder presenterte også i forbindelse 

med denne visningen «Etableringsprogram for domfelte».  

 

Både filmen fra «Mulighetenes hus» og inneværende prosjekt har hatt et bredt nedslagsfelt 

formidlingsmessig i form av presentasjoner for sentralt, regionalt og lokalt styringsnivå i offentlig 

forvaltning, innenfor forskningsmiljøet i Møre og Romsdal og i lokal presse.   
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