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FRI

METODE SOM FØLGER
INNSATTE FRA FENGSEL UT
TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

JUSTISMINISTEREN
HAR ORDET...
							
”Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap. De oppnår resultater gjennom tett oppfølging ved å følge
innsatte fra fengsel til løslatelse, tilbud om bolig, jobb og nytt nettverk. FRI viser
hvordan samarbeid mellom likemannsarbeidere og fagfolk kan fungere godt. Jeg
ønsker meg FRI metoden i bruk i flere kommuner i Norge.”
                      Justisminister Storberget
under sitt besøk i Kirkens Bymisjon Drammen, avdeling FRI,
22. april 2008.

Utgiver: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen (SKBD) i samarbeid med Husbanken Region sør • Journalist og redaktør: Eva Dønnestad,
Øye for ord • Foto: Kirkens Bymisjon Drammen, iStockphoto, Therese Skauge • Grafisk design: Figuru

“Jeg vil ha et enkelt vanlig liv. Jeg fokuserer på enkle ting i hverdagen og er takknemlig for å
kunne stå opp rusfri, spise frokost, gå til jobb, komme hjem, spise middag, sykle eller trene,
være litt med venner og legge meg til å sove uten å ha rusa meg eller gjort noe kriminelt.
Jeg har fått verdigheten tilbake i prosjektet FRI. Jeg har møtt mennesker som fremdeles ser
at jeg har mulighet til å leve som et vanlig menneske, at jeg kan bli snakket vanlig til og bli
stilt krav til som jeg klarer å oppfylle.”
			

”Kim” (32), deltaker i FRI med 13 dommer bak seg, bor nå i treningsbolig.

FORORD
VI HAR SPURT DEM DET GJELDER

Da vi skulle starte FRI, satte vi oss ned med mennesker
som har erfaring fra soning i fengsel og rusavhengighet
og spurte; hva trenger dere for å klare å leve rusfritt,
og uten å begå nye kriminelle handlinger etter endt
soning?
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Svarene vi fikk var blant annet: ”Vi trenger noen som
venter ved porten, bolig, jobb, nytt nettverk, tett oppfølging, praktisk støtte til id-papirer, ordning av gjeld,
med mer.” På bakgrunn av denne informasjonen ble FRI
til. FRI er bygget nedenfra på brukernes erfaringer og
innspill, deretter sydd sammen i et faglig perspektiv,
slik at det skulle bli et samarbeidsprosjekt.

Vi er glade for Husbankens støtte og deres tro på
prosjektet. Vi takker også for deres støtte til dette
metodeheftet. Nå kan FRI-metoden lettere spres til
flere kommuner i hele landet.
I tillegg til Husbanken, tok vi kontakt med ulike etater i
kommunen, og dannet en prosjektgruppe. Det er viktig
å se at vi utfyller hverandre, og går mot samme mål. Vi
gjør bare litt ulike ting for å nå målet.
Jeg tror hovedgrunnen til at FRI lykkes, er den tette
oppfølgingen fra dag 1 utenfor murene, og at vi har
ansatt og brukt mennesker med erfaring fra soning i
fengsel, rus og kriminalitet.

FRI har tro på menneskers iboende kraft til å reise seg,
til å ta nye valg. FRI er basert på at snuoperasjoner er
mulig. MEN da trenger vi støtte og tett oppfølging. Vi
lærer derfor opp veiledere og frivillige som støtte-personer for deltakere i FRI.
     Jon-Ivar Winstad, prosjektleder FRI
    og daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen
    som drifter FRI

VEIEN MOT A4-LIVET
De som har klart å komme tilbake til samfunnet på en positiv måte, har
nyttige erfaringer og virker som en ressurspersoner og rollemodeller for
de innsatte. Hver av deltakerne i prosjektet får sin egen veileder som
følger opp og begynner et motivasjonsarbeid allerede før soningstiden
er ferdig. Den innsatte blir deretter møtt ved fengselsporten på løslatelsesdagen, og får treningsbolig eller pilotleilighet.
FRI hjelper videre til med veiledning, arbeid og sosialt fellesskap. Det
kan være seg alt fra å skaffe seg bankkonto, koordinere avtaler, melde
flytting, få oversikt over gjeld og det å oppleve nye fritidsaktiviteter. Det
handler ganske enkelt om å finne seg til rette i nye vaner med et nytt
nettverk.
Våre frivillige og de som er opplærte og lønnede veiledere, bruker mye
selvironi og humor i arbeidet. Men det viktigste er å ansvarliggjøre deltakerne i FRI til å bli aktører i livene sine og ta egne gode valg. Vi blir
kjent med dem flere måneder før løslatelse, vi møter dem ved porten, og
følger dem til treningsbolig/pilotleilighet, og hjelper med arbeid og nytt
nettverk. Jeg er stolt av at det i dag er 43 personer som veiledes gjennom
FRI. Vi har også 130 medlemmer.
Derfor fortsetter vi å virkeliggjøre verdiene fellesskap, respekt og inkludering!
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    Anders Steen, avdelingsleder FRI
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FRI METODEHEFTE BLIR TIL..
Journalist Eva Dønnestad som har bred erfaring fra dokumentasjonsarbeid med mennesker i sårbare situasjoner, har det siste halvåret besøkt
ulike aktører i prosjektet FRI. Hun har intervjuet innsatte, frivillige,
ansatte, veiledere og samarbeidspartnere. Hun har samlet erfaringer,
virkelighetsbeskrivelser og innspill fra alle involverte parter i prosjektet
FRI. Basert på intervjuer og informasjon fra alle disse gruppene, er metodeheftet utformet.

“Det gjør inntrykk å møte mennesker som klarer å gjennomføre
noe de ønsker mest av alt, selv når veien er lang og krevende. Det
gjør like stort inntrykk å møte mennesker som har klart å reise
seg. Deres høyeste ønske er å stå ved siden av noen andre som for
tiden trenger hjelp til å nå sine mål.”
Det virker som prosjektet FRI er gjennomsyret av verdighet og ønsket
om å bygge andres selvfølelse gjennom å løfte dem, ikke av regler og
straff og trusler. Det virker som om denne positive troen på menneskets
iboende muligheter, gjør at mange lykkes.
Jeg har møtt mennesker som plutselig innser at også de vondeste erfaringene de har, kan brukes til noe bra. Jeg har møtt kloke, sterke mennesker
som ikke bare kan gi støtte til innsatte som vil endre kurs. Men mennesker som sitter på erfaringer av å kjempe seg gjennom motstand, til å
stå i smerte og fortvilede situasjoner uten å gi seg.

Dette er erfaringer hele samfunnet sårt trenger. Jeg håper flere arbeidsmiljøer etter hvert vil klare å ta i bruk FRI-deltakernes gode kompetanse
på å klare å gjennomleve motstand og snu vonde livssituasjoner til det
bedre.
Uten åpne dører og full støtte fra Kirkens Bymisjon i Drammen, og Husbanken Region sør, hadde arbeidet ikke gått så lett. Og uten Anders
Steen, avdelingsleder for FRI, hadde denne metodeboken ikke blitt til.
Takk til dere!
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      Eva Dønnestad
      forfatter av metodeboken FRI

INNLEDNING
HVA ER FRI?
FRI er et prosjekt som tilbyr bolig, arbeid og nettverk for de som løslates fra fengsel. Målgruppen er innsatte som vil “brette opp ermene”
og søke endring og støtte, som et alternativ til rusmiljø og et kriminelt nettverk.
FRI er et samarbeid mellom fagfolk og likemannsarbeid, der mennesker som har kjempet og valgt bort et liv med rus og kriminalitet, hjelper
andre, som ønsker å avstå fra rus og kriminalitet, til et bedre liv, under veiledning og oppfølging fra fagfolk.
Opplærte veiledere med erfaring fra soning i fengsel og rusavhengighet, går inn i fengslene der de holder motivasjonsmøter. De forteller
om seg selv, og hva FRI tilbyr som alternativ til rusmiljøet og et kriminelt nettverk. Veiledere, frivillige og ansatte tilbyr TETT OPPFØLGING
fra løslatelse, gjennom tid i treningsbolig, pilotleilighet og ut i egen bolig.
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Varemerket for FRI er TETT OPPFØLGING. Det vil si at veileder, frivillige
eller ansatte i FRI/SKBD – daglig har kontakt med deltakerne og hjelper med praktiske gjøremål, jobbsøking, gir veiledning, eller blir med
på fritidsaktiviteter. Den første tiden etter løslatelse, vet veiledere og
ansatte hva deltakeren gjør, hvor han oppholder seg, og hvordan atferden hans er, 24 timer i døgnet.

Bolig
FRI ønsker å lette overgangen fra fengsel til samfunn ved å tilby treningsbolig med oppfølging der man kan bo inntil tre måneder. Etter
dette tilbys deltakerne pilotleiligheter. Disse kan på sikt gjøres om til
varige boliger. Eventuelt kan de få hjelp til å kjøpe eller leie egen varig
bolig. Beboerne følges opp av ansatte, frivillige og veileder i den vanskelige løslatelsesprosessen. Ved utflytting hjelper FRI med startlån
gjennom HUSBANKEN ved kjøp av egen leilighet.

Jobb
Vårt mål er at flest mulig går ut i lønnet arbeid.
FRI tilbyr arbeidstrening og jobber knyttet til Kirkens Bymisjons avdeling Nyby’n Aktivitetskafé. Her er det flere tilbud; vaktmestertjeneste,
sykkelverksted, barnearbeid, attføringsbedrift med mer.

Nettverk
FRI retter seg mot mennesker med erfaring fra soning i fengsel og rusavhengighet som har bestemt seg for å bryte med sitt gamle liv og
forsøke å ta tilbake en plass i samfunnet. Tanken er å hjelpe mennesker
som løslates fra fengsel til å holde seg borte fra kriminalitet og rus,
gjennom å tilby dem ett nytt lovlydig og rusfritt sosialt nettverk. Dette
nettverket kan man få hjelp til å skaffe seg gjennom blant annet arbeid
i Nyby’n Aktivitetskafé, som er et tilbud for mennesker som ønsker å
leve et rusfritt liv. De får også kontakt med andre medlemmer i FRI
som er personer med erfaring fra soning og fengsel.

MEDLEMSKAP FRI
En viktig del av nettverksbyggingen foregår gjennom medlemskapsordningen i FRI. Vi tilbyr også medlemskap til mennesker som støtter
prosjektet. Personer som kanskje på sikt ønsker seg inn i prosjektet,
enten som frivillig, veileder eller deltaker. FRI har ca. 130 medlemmer.
Medlemskap koster 200 kroner pr. år. Du kan da bli invitert til motivasjonskvelder og enkelte aktiviteter knyttet til Bymisjonen og prosjektet
FRI. FRI har en egen koordinator som tar seg av medlemsarbeidet. En av
våre viktigste mål, er å skape et godt liv for oss selv. På veien mot dette
målet, hjelper vi også andre. Denne arbeidsmåten gjør at vi vokser inn
i et ansvar for oss selv, for andre og for samfunnet.
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DET ER KIRKENS BYMISJON DRAMMEN SOM DRIFTER FRI
Vi har 3 former for medlemskap:
1. Hovedmedlem
Det er personer som er straffet.

Her er et organisasjonskart som viser hvordan FRI er knyttet til Kirkens Bymisjon i Drammen. Styret i Kirkens Bymisjon i Drammen er styringsgruppe for prosjektet FRI.

2. Støttemedlem
Det er de som ikke kvalifiserer til å bli hovedmedlem. Disse er ofte
pårørende eller mennesker med et sosialt engasjement som tror på
denne måten å jobbe på. Avgift kr 200.
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REPRESENTANTSKAPET

3. Hedersmedlem
Det kan oppnås ved lang tjeneste, eller ved å ha bidratt med noe ekstraordinært for prosjektet. Justisminister Knut Storberget som har gitt
økonomisk støtte, ordfører i Drammen kommune som støtter prosjektet og stiller opp for oss, og verdens sterkeste mann Svend Karlsen som
stiller på motivasjonskvelder og gir av seg selv, er de første hedersmedlemmene.
Medlemsfordeler: Bolig, jobb og nettverk. Nettverk tilbudt gjennom
Kirkens Bymisjons avdelinger i Drammen, betyr mye for medlemmene.

BAKGRUNN for FRI
Det blir gjort mye bra for mennesker mens de soner, men erfaringen så
langt viser at mange løslates til ingenting. Noen opplever at helt nye
instanser overtar deler av prosessen rundt dem etter løslatelse. Arbeidstrening på dagtid viser seg å ikke være nok for å unngå å havne tilbake i
nye soningsforhold. Flere har dårlige boforhold, hvis de i det hele tatt har
en bolig. De har ikke noe nettverk, og ingen rusfrie venner. Vi har jevnlig
opplevd løslatte som begynner bra i arbeidstrening, men at boforhold
og fritid skaper utfordringer som fører til at de blir borte fra aktivitet.
Mange ender tilbake i kriminalitet og rus. Dette er bakgrunnen for at
ideen med Prosjekt FRI fikk sin grobunn.

STYRET
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DAGLIG LEDER 100%
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AKTIVITETSKAFÉ
EGENUTVIKLINGSSKOLEN
VAKTMESTERTJ./
MØBELFORMIDL.

PROSJEKT
FRI

KB
UTVIKLING
ATFØRINGSAVD.

ADMINISTRASJON

MØTESTED

FRIVILLIGE
MED KOMPETANSE

PROSJEKT
SMÅHUS MØTESTEDET
HASPA
FRIMINUTT DRAMMEN
KONGSBERG

INNLEDNING

METODEKART
INFORMASJON OG
MOTIVASJON I FENGSEL

v/ veildere og avdelingsleder
i FRI
14

OM BETYDNING AV ENKELTE ORD I PROSJEKT FRI
MEDLEMSKAP I FRI

du vil bli rusfri og avstå fra
kriminelle handlinger. Del
av FRIs nettverk Inviteres på
motivasjonskvelder i regi av
Bymisjonen

OPPTATT SOM
DELTAKER I FRI

BLIR MØTT
VED PORTEN

FLYTTER INN I
TRENINGSBOLIG

FLYTTER VIDERE
TIL PILOTLEILIGHET

Oppfølging og besøk
av veileder i fengsel

Veileder og avdelingsleder
møter ved løslatelse, og
følger til treningsbolig/
pilotleilighet for en liten
feiring.
Deler leilighet med to andre,
eget rom. Tett oppfølging av
miljøarbeider, veileder, frivillige og avdelingsleder. Underskriver husleiekontrakt
og husregler. Hjelp til jobb
og nettverk.
Oppfølging av veileder og frivillige, nytt nettverk. Underskriver husleiekontrakt.
Deltaker har jobb, nettverk
og varig bolig, og blir fulgt
opp så lenge han har behov
av veiledere og frivillige.

VARIG BOLIG

Deltakere i FRI er innsatte som tas opp i prosjektet FRI. De flytter
først til treningsbolig, så til pilotleilighet som kan gjøres om til egen leilighet, eller de kjøper seg egen leilighet. Deltakerne er de som har “full
pakke” med treningsbolig, pilotleilighet og tett oppfølging.
Medlemmer i FRI
Det er også mulig å bli medlem i FRI. Da støtter du idéen og blir invitert
på motivasjonskvelder og enkelte aktiviteter. Du opptrer som en ressursperson og rollemodell for de nye. Det er krav om soningserfaring for å
være medlem i FRI.
De 130 medlemmene i FRI er viktig i nettverksbyggingen for deltakerne.

Støttemedlemmer: Personer uten soningserfaring som ønsker å
støtte ideen, gi økonomisk støtte, eller være frivillig.

De frivillige er mennesker med sonings- og rusbakgrunn, og mennesker som ikke har denne erfaringen. De frivillige stiller opp for deltakerne
– blant annet ved å ta vakter i treningsboligen.

Veilederne er mennesker som har sittet inne, har vært kriminelle og
rusavhengige, har vært deltaker i FRI, men som nå veileder andre. Eller
de har erfaring fra soning i fengsel og ønsker å bidra. Likemenn hjelper
likemenn.

Treningsbolig: Boligenhet med tre hybler og en base for ansatte i
FRI. For de fleste deltakere er dette den første boligenheten i FRI. Her
får tre deltakere hver sin hybel, og har felles kjøkken, bad og stue med de
andre. Her følges deltakeren tett av miljøarbeider, frivilllige i FRI, ansatt
og veileder.

Pilotleilighet: Etter maks 3 måneder i treningsbolig, tilbys deltakeren
å framleie en leilighet som Kirkens Bymisjon leier. Her bor deltakeren

alene, men følges tett opp av veileder. Pilotleiligheten kan etter hvert
gjøres om til varig leieforhold ved at deltakerne overtar kontrakten med
huseier.

Nyby’n Aktivitetskafé drives av Kirkens Bymisjon Drammen, og er
også et sted hvor man kan møtes for å gjøre ting sammen. Flere av FRI
deltakerne benytter seg av dette. Aktivitetskafeen er et sted der man
kan lære enkle hverdagslige gjøremål, og et sted der man gjennom ulike
kurs og tema lærer å leve i ”normalsamfunnet”. På aktivitetskafeen kan
man i tillegg lese aviser, surfe på internett, gjøre ulike aktiviteter, lage
mat, delta i ulike kurs, jobbe i grupper, dyrke det sosiale, oppleve
mestring, gå egenutviklingsskolen, delta påtrening eller annen fysisk
fostring m.m.

INNLEDNING

SUKESSKRITERIER FRI

KORT HISTORIKK

TETT OPPFØLGING

Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som
var ansatt i Kirkens Bymisjon Drammen, ble engasjert som prosjektmedarbeider og deretter avdelingsleder for FRI. Kirkens Bymisjon inviterte
fem personer med erfaring fra rus og kriminalitet, og bad dem formidle
hva som er utfordringene ved slutten av soningen, ved løslatelse, etter
løslatelse for å bli rusfri, og for ikke å begå nye kriminelle handlinger. Svarene var entydige: Bolig, jobb og nettverk var helt nødvendig. I starten
hadde FRI en arbeidsgruppe bestående av tre med soningsbakgrunn, eller
mennesker som har gjennomført soning i norske fengsler, som var med i
utformingen av prosjektet. Anders Steen og en representant fra Kirkens
Bymisjon, leder Jon-Ivar Windstad, utviklet prosjektet FRI med innspill
fra prosjektgruppen og samarbeidspartnere.
Daglig leder i Bymisjon og avdelingsleder for FRI ringte rundt til fengselslederne og andre aktuelle samarbeidsparter. De informerte, fikk innspill
og dannet en prosjektgruppe. De fikk leie en treningsbolig i Nedre Eiker
vei i Drammen med plass til tre personer.
Med midler fra blant annet Husbankens kompetansefond, startet arbeidet med å få til samarbeid med fengsel, kommune, friomsorgskontoret og Husbanken – om samarbeidsprosjektet FRI.

Tett oppfølging er varemerket til FRI. Deltakerne i FRI blir kontaktet minst en gang pr dag av veileder, frivillige eller ansatte. Veileder har laget mål
sammen med deltaker og hjelper deltakeren å nå disse, frivillige blir med på møter, aktiviteter eller ordner praktiske ting, ansatte og miljøarbeider
inspirerer, motiverer og hjelper med sosialiseringen tilbake til normalsamfunnet. Deltakelse i andre avdelinger som KB utvikling (SKBD´s attføringsbedrift) eller Nyby’n Aktivitetskafé, regnes også som en del av denne tette oppfølgingen. Ansatte utveksler da informasjon om hvordan deltakelsen
har vært.

BREDT SAMARBEID
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FRI er et samarbeidsprosjekt mellom mennesker med erfaring fra soning i fengsel, statlige og kommunale instanser som Husbanken, Drammen kommune, Kriminalomsorgen region sør, Drammen fengsel, Politiets forebyggende etat, Friomsorgen, og Kirkens Bymisjon Drammen som drifter FRI.

GODT NETTVERK GJENNOM MEDLEMSKAP
130 personer er medlemmer i FRI. For å bli hovedmedlem må du være straffet og skrive under på å avstå fra rus og kriminalitet. Støttemedlemmer
er gjerne samfunnsengasjerte mennesker, eller pårørende, som har tro på denne måten å arbeide på. Gjennom Bymisjonens mange ulike aktiviteter
blir medlemmene del av et godt nettverk.

Vi fikk støtte fra en frivillig organisasjon, fra Kriminalomsorgen (fengslene), besøkstillatelse i fengslene for personer med soningsbakgrunn,
og kommunens garantier og saksbehandling i forhold til at deltakerne
i FRI skulle framleie boliger. Videre ble det gitt opplæring av frivillige og
veiledere.
1. august 2007 flyttet de tre første deltakerne i FRI ut i treningsbolig, og
en direkte ut i egen bolig. Etter hvert ble tre pilotleiligheter også leid
for å kunne framleies videre til deltakere i FRI, etter endt opphold i treningsboligen.

Status FRI DRAMMEN 17.08.09
• 24 personer har vært gjennom treningsboligen.
• 4 har flyttet direkte til pilotleilighet fra fengsel.
Totalt 28
• 6 personer har kjøpt seg leilighet gjennom startlån.
• 3 personer har flyttet til leilighet hjemme (sokkelleilighet) etter
treningsbolig, de har fått tillit i foreldrehjemmet.
• 13 personer bor i pilotleilighet.
• 3 personer bor i treningsboligen.
• 17 personer veiledes ute.
• 12 personer veiledes inne i fengsel.
• 7 personer har kommet så langt at veileder er koblet av.
• Vi har ca. 130 medlemmer. Som medlem blir du invitert på 		
motivasjonskvelder.
• Totalt 43 pers (28 + 13) som veiledes eller har boligtilbud
gjennom FRI siden august 2007.
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SITATER FRA DELTAKERE I FRI
Sitatene er fra deltakere i FRI som enten er i treningsbolig, bor i pilotleilighet eller i egen bolig. Alle har bakgrunn fra rus og kriminalitet, og er
mellom 22 og 55 år. Flere av dem har mer enn 10 dommer bak seg, og de fleste har sittet fra 4-8 år i fengsel.

OM Å BLI HENTET VED PORTEN
“Det er utrolig viktig å bli henta med det samme du løslates. De
første timene etter løslatelse er ofte de mest sårbare: Hvor skal
du gå? Det ligger hundre nummer på mobilen, og alle er folk som
ruser seg. Det er lett å ty til dem da, for å feire.”
18

“Det var utrolig trygt å bli hentet på kaia da jeg kom med ferga fra
Bastøy, og å vite at jeg hadde et sted å bo.”
“FRI gjør noe helt genialt – de gir deg håp. Allerede når du sitter
og soner, kommer de på besøk. De venter ved porten. Jeg har aldri
vært omgitt av så mange gode folk noen gang i hele livet mitt, jeg.
Og det funker, det. Du tror etter hvert at du er et menneske som
kan klare noe, du også.”

OM Å FÅ TETT OPPFØLGING
”Den tette oppfølgingen gjør at jeg klarer meg. Jeg har aldri klart
meg flere måneder etter løslatelse før. Men i FRI har jeg bolig, arbeid og blir tilbudt å trene med folk som ikke ruser seg på fritida.”
”Jeg må lære en del på nytt, og det er lettere å gjøre dette med
andre som er i samme situasjon, men som kanskje er kommet litt
lenger i sosialiseringen tilbake til vanlig liv. Den tette oppfølgingen
i starten etter løslatelse, betyr alt.”

“Det er helt avgjørende at jeg har folk rundt meg som støtter meg
den første tiden etter jeg kom ut av fengselet. Jeg har aldri gått
flere måneder uten å ruse meg noen gang før.”
“Jeg har fått hjelp til å treffe psykolog, og har for første gang fått
komme til utredning for ADHD.”
“De sier ting med humor, og har selvironi. Det gjør at jeg slapper
mer av.”
“Det er godt å få hjelp til praktiske ting; få id-papirer minibankkort, ordne tenner, hjelp til å ordne gjeld osv.”

OM Å JOBBE MED SEG SELV
“Jeg lurer på om den vanlige mannen i gata jobber like mye med
seg selv som det vi som kommer inn i FRI gjør. Vi skal snu om på,
og bryte mange mønstre. Vi må til bunns i oss selv for å komme
videre. Jeg tror det kan bli bra mannfolk av oss, jeg.”
“Du må selv bestemme deg for å gjøre noe med livet ditt. Ingen
kan si; ‘slutt å ruse deg,’ ‘ikke gjør kriminelle handlinger,’ om du
ikke har bestemt deg for at det er det du vil. Du må selv ta valget.
Men når du først har gjort det, er det til uvurderlig hjelp at noen
støtter deg i dette valget. Det gjør veilederne og de frivillige i FRI.
Uten oppfølging fra dem, hadde jeg ikke klart å stå i valget mitt.”

“Du må ikke tro det er enkelt å foreta en snuoperasjon i livet. Jeg
jobber livet av meg, jeg. Det er fallgruver du kan gå i hver dag. Men
det hjelper utrolig å ha folk rundt meg som er kommet lenger på
veien ut i samfunnet.”

jobb, komme hjem spise middag, sykle eller trene, være litt med
venner og legge meg til å sove uten å ha rusa meg eller gjort noe
kriminelt.”
      

“Det vondeste for meg har vært at jeg har valgt å kutte ut dama
mi, for hun ruser seg. Jeg klarer det ikke om jeg skal omgås henne.
Men det er vondt.”
“Det tar litt tid å venne seg til at det å være mann ikke måles i
muskler og tøff tone. Men jeg begynner å venne meg til det, jeg
synes nesten jeg er litt ‘femi’ for tiden. Mye følelser, for å si det
sånn.”

OM Å LEVE A4-LIV
“Det jeg ønsker meg mest av alt er et A4 liv, et vanlig liv. Det betyr
derfor mye å se at Anders, og folk som har sona lange dommer og
levd mange år i fengsel, får til vanlige liv. Når de klarer det, kan jeg
også klare det, tenker jeg.”
“Alle folka i FRI viser deg tillit, samtidig som de krever mye av deg.
Det beste med FRI er at de ikke lar deg være alene den første tida
etter løslatelse, om du ikke ønsker det. Og så går det an å prate
med folka som er rundt deg når du får sug, og heller finne på noe
annet enn å stikke til gamle kompiser som ruser seg.”
“Jeg vil ha et enkelt vanlig liv. Har fokus på enkle ting i hverdagen
og er takknemlig for å kunne stå opp rusfri, spise frokost, gå til
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INNLEDNING

SITATER FRA SAMARBEIDSPARTNERE
SITATER fra lederen for rusforebyggende arbeid i
Drammen kommune, John Dutton:
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“Misforståelser og konflikter tar vi opp med hverandre så fort som
mulig.”

tatt et standpunkt om en snuoperasjon og møtte folk fra FRI i
fengselet, og ble opptatt som deltaker.
FRI spiller en viktig rolle i tillegg til det som det offentlige kan
tilby – de gir tettere oppfølging og fyller ut hullene vi ikke klarer
å tette.”

“Jeg ser på FRI som en del av vårt arbeid. Det frivillige og det offentlige utfyller hverandre.”

HUSBANKEN HAR ORDET…

“FRI har reell brukermedvirkning, de tror på at en hjelper seg selv
ved å hjelpe andre. FRI sin kombinasjon av brukererfaringer og
frivillighet fungerer på en forbilledlig måte.”

- FRI hjelper deltakerne til å gjøre en bolig til et hjem. De er støttespiller
og sparringspartner når deltakerne selv etablerer seg på nytt. De viser
hvordan gjestfrihet og måltidsfellesskap, krav og goder, kan fylle et hus
for at det skal bli et hjem. Vi er stolte over å kunne støtte metodeboka
FRI, sier Berit Nyland, avdelingsleder Husbanken Region sør.

“FRI tilbyr en tett oppfølging og bruk av erfaringsbasert kunnskap.
Derfor er det en glede å samarbeide med dem.”

Sitat fra Fengselsleder Hassel, Helge Åby
“FRI er et unikt tilbud, det er selve definisjonen på ettervern.
Allerede måneder før soning tar FRI-ansatte og veiledere kontakt
med innsatt, følger han tett opp i egnet og skjermet bolig, jobb,
plikter og ganske strenge krav.”

Sitater fra ruskonsulent i Drammen kommune,
Bjørgunn Nyhus Gran, jobbet 9 år som ruskonsulent
“FRI motiverer mennesker som allerede har tatt en bestemmelse
om å bli rusfri, til å klare å leve etter den beslutningen. Den ene
klienten jeg jobbet med fra FRI, bodde i pilotleilighet. Han hadde

Husbanken kan gi et tilskudd til utviklingsarbeid i kommunene, som fører
til økt boligsosial kompetanse, slik at flere får mulighet til å etablere seg
i egen bolig. Husbanken har gitt kompetansetilskudd til FRI. - Kirkens
Bymisjon har stor troverdighet, og brukerkompetansen som har vært
bærebjelken i utviklingen av metoden FRI, gir svært gode resultater for
fanger på vei ut av fengsel, understreker Nyland.
- Bymisjonen er nærmere brukerne enn det vi er. Anders som fronter FRI,
er et strålende eksempel på det de arbeider for – ny start for innsatte.
- Frivilligheten er gull verdt i prosjektet FRI. De gjør en kjempejobb for
personer med soningsbakgrunn på vei ut av soning gjennom å tilby bolig, og bygge tillit allerede før løslatelse. FRI følger fangene fra fengsel
ut i treningsbolig og videre til egen bolig der de fortsetter å veilede så
lenge deltakerne ønsker det, sier Cathrine Nedberg, saksbehandler Husbanken. Men hun understreker at de hadde noen runder på å godkjenne
veien om treningsbolig og pilotleiligheter. Siden Husbankens ønske er
flest mulig ut i varig bolig fortest mulig, skal deltakerne i FRI være maks

3-6 måneder i pilotleilighet. - Men vi ser at denne metoden fungerer for
denne gruppen, og det er det viktigste, fastslår Cathrine Nedberg.
Husbanken sitter i prosjektgruppen for prosjektet.
- Vi blir jevnlig oppdatert og får god informasjon om utvikling og resultater i prosjektet. Vi opplever samarbeidet svært positivt, og gjennom
produksjonen av dette metodeheftet tilfører de også oss i Husbanken
verdier og metodikk vi kan spre landet over. Vi ønsker å dele gode erfaringer og formidle hvordan FRI går fram for å lykkes, sier Husbankens
engasjerte Cathrine Nedberg og Berit Nyland.

Samarbeidspartnere
FRI inviterer ulike instanser i kommunen til samarbeid for å finne gode
løsninger rundt drift av tiltaket. Det kan være samarbeid med Senter for
Rusforebygging med oppfølging og forberedelser til løslatelse, med sosialkontoret for midler til husleie og livsopphold, med Senter for oppvekst for kontakt med barn osv.

FRI har en egen prosjektgruppe som pr 2009 består av:
John Dutton, virksomhetsleder for Senter for rusforebygging
i Drammen Kommune.
Kari Benjaminsen, leder forebyggende etat, politiet i Drammen
Anne Berit Holden, rådgiver i Fengselsregion sør
Ingunn Digernes, nestleder på Friomsorgskontoret Drammen
Jon Ivar Windstad, daglig leder Kirkens Bymisjon Drammen
Anders Steen, avd. leder FRI
Thor Petter Gudbrandsen, veileder i FRI
Håkon Storlien, veileder i FRI
Martha Midtskogen, sosionom i Drammen fengsel
Cathrine Nedberg, Husbanken Region sør
Denne gruppen hadde møter ca 1 gang pr. mnd det første året
deretter hver 3 mnd.

FRI samarbeider med Husbanken, politiet, friomsorgskontoret, idrettslag,
fengslene med flere. På sikt vil vi forsøke å knytte til oss enda flere samarbeidspartnere både fra næringslivet og det offentlige.
FRI samarbeider også med eksisterende behandlingstilbud eksternt. Vi
vil gå inn og få til en god utnyttelse av eksisterende ressurser og kompetanse gjennom selvhjelpsgrupper og kurs. Dette kan være samarbeid
med ATV (Alternativ til vold), NA (Narkomanes avholdsforening), AA
(Anonyme alkoholikere), og andre som kan bidra med rehabilitering. Målet om et helhetlig og sammenhengende forebyggende arbeid overfor
deltakerne, er avhengig av et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.
Berit Nyland

Cathrine Nedberg
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MÅL for FRI
Istandsette fanger på vei ut i frihet til å bli aktører i
egne liv og i samfunnet, i et liv uten rus og uten kriminalitet
• Deltakere i FRI får et verdig liv uten kriminalitet og rus.
• Overgangen fra fengsel til normalsamfunnet blir lettere ved at
deltakeren får bo i treningsbolig og pilotleilighet med tett oppfølging av veiledere, frivillige og ansatte.
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• Varig bolig tilbys de som gjennomfører pilotleilighet eller treningsbolig.
• Deltakerne får arbeidstrening og kommer i lønnet arbeid.
• Deltakerne får nytt nettverk, og kommer tilbake til samfunnet.
De bidrar og tar ansvar.

VERDIG
LIV
TETT OPPFØLGING
VARIG BOLIG
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ARBEIDSTRENING

NETTVERK

MÅL OG VERDIER

VERDIER

KOMMUNIKASJONSVERKTØY

Med verdier mener vi hvordan vi behandler hverandre i FRI, og er mot mennesker rundt oss. VERDIGHET er verdien alt arbeid i FRI bygges ut fra.
Dette viser seg i tilstedeværelse og ønske om å løfte den andre. Den konkretiseres i tre andre verdier; fellesskap, respekt og inkludering. De ligger
i bunnen for hvordan ansatte, frivillige, veiledere og deltaker i FRI møter hverandre.

Ansvarliggjøring

“Jeg har fått verdigheten tilbake i prosjektet FRI. Jeg har møtt mennesker som fremdeles ser at jeg har mulighet til å leve som et vanlig menneske, at jeg kan bli snakket vanlig til og bli stilt krav til som
jeg klarer å oppfylle.”

FELLESSKAP

        Mann i treningsbolig i FRI, med 11 dommer bak seg

FELLESSKAP – et menneske som kan le, dele, gråte, feile og vokse sammen med andre som har vært gjennom det samme, blir styrket og opplever verdighet.

RESPEKT
INKLUDERING

“Det ligner liksom et normalt hjem når vi inviterer folk til treningsboligen på middager hver onsdag. Vi kan være 10 rundt bordet.
Det er godt å være en del av et fellesskap.”
				

Deltaker som bor i treningsbolig

RESPEKT – et menneske som blir sett på med anerkjennelse og får ny
tillit, kjenner seg verdig og behandler lettere andre på samme måte.

“Jeg ble møtt med tillit, noen som så etter det beste i meg. Det er
motiverende. Akkurat som du får tilbakemelding på gode sider i
deg sjøl du ikke visste du hadde. Det gjorde meg sterkere. Jeg følte
jeg skyldte dem å gjøre mitt beste for å klare forandringen.”
				

Deltaker som nå er veileder

INKLUDERING – et menneske som hører til og er knyttet til noen som
vil dem vel, bygger selvfølelse som gir verdighet.

– støtte mennesker til å bli aktører i egne liv.
FRI inviterer til ansvarliggjøring både gjennom måten vi snakker på,
gjennom kontrakt, regler og forpliktelser. Ansatte og frivillige kan også
bruke eksempler fra eget liv for å normalisere at alle må ta ansvar for å
gi beskjed når de kommer hjem. “Hadde jeg kommet hjem klokka tre på
natta en lørdagskveld UTEN å si i fra, måtte jeg kanskje funnet meg et annet sted å bo, jeg også. Det ville blitt vanskelig.” Slik kan vi vinkle det.
Kontrakten er deltakerne selv med å utforme. De forplikter seg på husregler og regler i FRI. Vi hjelper deltakerne å nå sine mål ved å spørre dem
det gjelder, i stedet for å ta avgjørelsen FOR dem, eller komme med råd.
”Hva tenker du er best for deg? Hva skal til for at du klarer det? Hva hindrer deg? Hva ønsker du? Hvilke ressurser har du i deg for å klare det? Hva
trenger du fra andre?”
Husreglene ligger i bakgrunnen. De er heldigvis sjelden framme i lyset
som regler man må minne deltakeren på hele tiden. De formidles i en god
tone gjennom det daglige holdningsskapende arbeidet. Ved noen tilfeller kan veileder eller ansatte gå inn og vise til punkter som for eksempel
at de ikke skal prate for mye om kriminalitet. De kan vise til progresjon i
henhold til målene som er satt.
Ved regelbrudd i henhold til avtaler og husregler, ansvarliggjøres deltakeren i forhold til hva han selv har skrevet under på.

UTFORDRINGER: Formidle innhold i husregler og kontrakt gjennom
det daglige holdningsarbeidet i bolig, og ved kontakt mellom deltakere, veiledere og frivillige. Ved regelbrudd er det viktig å spørre den det
gjelder slik at det blir dannet et riktig bilde av hva som er skjedd. Tillit
bygger tillit, trusler bygger ikke tillit. Når tillit er bygget er det lettere å få
mennesker til å snakke sant – selv når det er ubehagelige fakta de må stå
til ansvar for. Gi honnør for ærlighet, våg å gå inn i det ubehagelige.

“I treningsbolig får vi øvd på problemløsing, ikke bare å flykte fra
dem som mange av oss har gjort. Reglene vi selv har skrevet under
på, forplikter. Folka stiller krav, og støtter samtidig. Vi får trent på
å snakke om løst og fast – ikke krim og rus.”
					

Deltaker i FRI

Fokuserer på muligheter

Midt i kaos og begrensninger

Bygge selvfølelse gjennom fokus på gode sider, og det de mestrer.
“Så flott, da. Hørte du hadde turt å ringe dattera di.”
“Bra du gav litt oppmuntring til ‘Kjell’ i går, han virket litt deppa.”
Motivere gjennom gode fortellinger og eksempler fra andre som har
klart det.

UTFORDRINGER: Å fokusere på muligheter er ikke det samme som
kjappe enkle løsninger alltid. Det kan være en tung vei å gå, men det er
viktig å gi mot til å finne ro, og til å ta en ting av gangen. Sitater fra deltakere i FRI:

“FRI er opptatt av at vi har bra fokus på oss selv, ikke henger oss
for mye opp i alt det dumme og dårlige. Vi blir oppmuntret til å
glede oss veldig over det som er godt i livet vårt for tida. Da blir
det ikke så mye energi igjen til det som fremdeles går på trynet.”
“I fengsel måles manndom mye i muskler og evne til å klatre i hierarkiet. Det fungerer ikke like bra når du kommer ut i normalsamfunnet. Derfor er det fint å møte og bli fulgt opp av andre menn
og se hvordan de får det til. Det er lov å kopiere litt.”
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MÅL OG VERDIER

“Når jeg så at andre med samme bakgrunn som meg, kom seg ut
i jobb, tenkte jeg at det skulle jeg også klare. Nå studerer jeg til å
bli barne- og ungdomsarbeider.”
“Det jeg ønsker meg mest av alt er et A4-liv, et vanlig liv. Det betyr
derfor mye å se at Anders og folk som har sona lange dommer og
levd mange år i fengsel, får til vanlige liv. Når de klarer det, kan jeg
også klare det, tenker jeg.”
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Løfter og bygger selvfølelse

Kirkens Bymisjon i Drammen har god erfaring ved bruk av ressurs og løsningsorientert tilnærming der en av metodene er LØFT (løsningsfokusert
tilnærming) og OOT (oppgaveorientert tilnærming) som grunnlag for
motivasjon og mestringsopplevelser. Vi legger vekt på å se muligheter
og løsninger fremfor problemer og begrensninger. I tillegg bruker vi aktivitet, arbeid, sosiale arrangementer og oppgaver for å tilnærme oss hvert
enkelt individ, for å komme i veilederposisjon. Vi bygger selvfølelse ved å
styrke de gode sidene i deltakerne, men også ved å tåle de mindre gode
sidene.

UTFORDRINGER: Deltakerne må oppleve at vi snakker sant, og ikke
bare synes synd på dem og skal trøste dem. Tilbakemeldinger må ha rot
i virkeligheten. Ros må heller ikke virke tillært som om alle har lært de
skal si noe positivt uten at det blir ekte. Dette avsløres – det må komme
innenfra.

“Jeg har aldri fått så mange godord og komplimenter i hele mitt liv
som jeg har fått i FRI. Jeg begynner å bli det vi i fengselet ville kalt
myk.”
Deltaker FRI

“Du kjenner deg så liten etter mange år med misbruk og fengselsopphold. Derfor har det alt å si at noen sier til deg at de tror
du kan klare det. Lederen i FRI sa det til meg hele tiden – det ble
avgjørende. Jeg klarte å slutte å ruse meg. Og det har holdt i flere
år.”
          Kvinne som nå bor i egen bolig etter opphold i pilotleilighet

“FRI jobber heldigvis med mye selvironi og humor, uten det hadde
jeg aldri klart meg. Jeg er jo som en unge som må begynne på nytt
når jeg gruer meg til å slå koden på KIWI fordi jeg ikke har gjort
det på mange år.”
             Mann i treningsbolig med 5 år i fengsel bak seg

Er Direkte og stiller krav

“Jeg blir innmari stolt når de frivillige og ansatt i FRI skryter av
meg. En gang gikk jeg på rommet og sa YES YES YES og kjente det
bobla inni meg. Selv om jeg vet de har fått beskjed om å være
positive, så funker det!”

I FRI legger vi opp til å normalisere ved å gå rett på sak på en verdig måte.
Vi kaster ikke bort tiden, men kan for eksempel si: Jeg ser det på deg at
du ljuger, hvorfor ljuger du? Eller: Hva har du sittet inne for? Hva slags
forhold har du til familien din?

Veileder i FRI

“Når de stiller krav til meg, opplever jeg at de tar meg på alvor. AT
jeg er en person de kan forvente noe av. Da får jeg lyst til å vise
dem hva jeg er god for.”

Humor og selvironi

FRI bruker ikke humor for å drite ut andre, MEN for å kunne le sammen.
Å bygge en kultur der det ikke er krise om du dummer deg ut, er viktig.
Vi normaliserer det å dumme seg ut, ved å kanskje fortelle om en gang vi
selv dummet oss ut.
Frivillige og veiledere går foran med godt eksempel. Når de kan le av seg
selv, tør deltakerne det også.
Det er mange vanskelige situasjoner som ikke blir fullt så dramatiske om
man kan le sammen. En finner ofte løsninger lettere om en har en god
tone rundt dette arbeidet.
FRI bruker humor og humør som inkluderer for å bygge selvfølelse, ikke
for å bryte den ned.

UTFORDRINGER: Det må ikke bli skapt en internhumor som alle tilpasser seg slik at humoren virker ekskluderende. Det er viktig å slippe til
nye deltakere. At de blir trygge på at en vil dem vel, er en forutsetning
for å kunne bruke humor.

					

Deltaker i FRI

“Når de er direkte, er det lettere for oss å være direkte. En av de
frivillige sa til meg en dag - nå sutrer du fælt. Og jeg kunne si, ja,
enig, og men jeg har ikke behov for at du snakker til meg hele
tiden, jeg vil ha litt ro i stua.”
               Deltaker i treningsbolig
“Vi er veldig direkte – går rett på sak. Folk liker det. Det er med å
normalisere. Spør direkte om hvor mange dommer de har, hva de
har sittet inne for, forhold til venner, familie, faren sin, hva de har
lyst til. De blir litt tryggere når vi kan si: Vi vet noe om hvordan du
har det, for vi har vært der sjøl.”  
        Veileder

KRITERIER FOR Å BLI DELTAKER I FRI
Som hovedmedlem, for å bli tatt opp som deltaker i prosjektet FRI
kreves

Lovlydighet
Dette innebærer at du ikke begår kriminelle handlinger. At du er ærlig
mot andre og deg selv etter beste evne. At du hele tiden strever etter å
bli et forbilde for andre i samme situasjon som du

“Leilighetskontrakten jeg skrev under på da jeg kom ut har hjulpet
meg til å holde meg rusfri og lovlydig. Når jeg ser hvordan flere 27
andre i FRI også klarer seg, inspirerer det.”
				

Deltaker FRI i treningsbolig

Rusfrihet
Dette innebærer at du strever etter å leve et rusfritt liv og at du ikke
kommer til bolig eller aktiviteter påvirket av rus eller alkohol. ABSOLUTT
rusfrihet er gjeldende i FRI.

“For meg var det forpliktende å skrive under på at jeg ikke skulle
ruse meg. Jeg ville vise dem at jeg var tilliten verdig.”
				

Deltaker i FRI, i pilotleilighet

Kameratskap og solidaritet
Du bryr deg om ditt eget og andres vel. Du respekterer dine medmennesker uansett bakgrunn eller hudfarge. Det betyr at du til gjengjeld har
mange som bryr seg om deg og respekterer dine tanker og følelser. FRImedlemmer legger gammelt liv bak seg, uoverensstemmelser, gjeld og
uvennskap til andre er et avsluttet kapittel.

“Når jeg går på byen treffer jeg nesten alltid noen fra FRI som
hilser på meg.”
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METODE

GJENNOMFØRINGEN AV METODEN FRI
1. Ansetter leder av FRI
Det er viktig å finne en ildsjel som bruker hodet og hjertet, kunnskap
og erfaringsbasert kunnskap, for å motivere andre til endring. Det kan
gjerne være en tidligere innsatt som har vist at han kan inspirere, motivere, ansvarliggjøre, løfte og inspirere andre til et godt nok vanlig liv.
Det kan også være en uten denne bakgrunnen, men som allikevel innehar
evne til å spørre den det gjelder og motivere til endring.
Bymisjon i Drammen valgte å ansette en tidligere innsatt med rusbakgrunn
som har foretatt en snuoperasjon i livet sitt ved å bli rusfri, og ikke ha
begått nye kriminelle handlinger. Han har tatt hovedfag i pedagogikk, har
familie og arbeider full stilling som avdelingsleder av FRI. Han har vist han
er tilliten verdig og har gjort en enestående jobb som en av gründerne og
gjennomførerne av FRI. Han kjenner virkeligheten til deltakere bedre enn
noen andre, og er et eksempel til etterfølgelse som inspirerer nye deltakere i FRI.

“Anders historie motiverer oss til å kjempe videre og forsøke å klare
oss. Jeg fikk tillit til han fra første stund han møtte meg i fengselet.
Han er direkte, han vet hva han snakker om, og når han tror vi kan
klare det, tror vi det også.” 				
Deltaker i FRI

2. Finner økonomiske støttespillere.
FRI er finansiert gjennom et større tilskudd fra Husbankens “kompetansemidler,” som gis til nybrottsarbeid som får flere ut i egen bolig.
En av deltakerne i prosjektet FRI som nå er etablert i egen bolig, har i deltidsstilling i Bymisjonen ansvar for å skaffe sponsormidler fra ulike bedrifter.
Bymisjonen har også avtaler med svømmehaller, treningsstudio, interiørbutikker og matkjeder om prosenter for deltakere i FRI.

“Kirkens Bymisjon og ansatte i FRI er nærmere brukerne enn vi,
og gjør en grundig og enestående innsats for å få mennesker i
sårbare situasjoner ut i egen bolig. De har gode resultater, vi ser at
metoden FRI fungerer.”
      Berit Nyland, avdelingsleder Husbanken Region sør

3. Etablerer samarbeid med ulike
kommunale og statlige etater
Om din organisasjon eller kommune ønsker å starte FRI, må dere finne
naturlige samarbeidspartnere ut fra hvordan dere ønsker å arbeide.
FRI nedsetter en prosjektgruppe som møtes en gang i måneden det
første året, deretter hver tredje måned. Ansatte i FRI informerer om
prosjektet og rutiner for utvelgelse av veiledere og frivillige. I prosjektgruppen er deltakere i FRI, veileder, ansatte og representanter fra samarbeidspartnerne med.

“Flere kokker, mer søl – ordtaket, passer ikke på FRI og kommunens
satsing. Tvert i mot. Her er det flere kokker, og flere fornøyde deltakere.” 			
Ruskonsulent Drammen kommune

Kommunikasjonsflyt
De fleste utfordringene med samarbeidet i FRI har oppstått på grunn
av manglende informasjon, eller mangel på møter der en blir kjent
og utveksler erfaringer. Derfor er jevnlige møter for å opprettholde
forståelsen og tilliten til hverandres arbeid, en viktig del av samarbeidet.
Åpen og god kommunikasjon, og det å kunne ta eventuelle misforståelser opp med den det gjelder snarest mulig, er nødvendig for godt samarbeid. Det er også viktig at FRI holder seg til avtalene som er inngått om
hvilke rolle de skal spille, og hvordan de utfyller det offentlige. Ingen av
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partene snakker med deltaker i FRI om andre samarbeidspartnere, men
spør samarbeidspartneren dersom noe er uklart. Når det gjelder eventuelle oppslag i mediene, må en orientere og involvere hverandre på best
mulig måte, slik at det ikke blir slik at de frivillige er “de snille” og det offentlige “de slemme.” FRI arrangerer både møter, turer og har uformelle
treff med samarbeidspartnerne slik at vi blir kjent og kjenner at vi står
sammen for deltakeren sitt beste, samtidig som vi har respekt for hverandres ulike tilnærminger.

Noen flere utfordringer og hvordan de er løst:
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• Opplevelse av at det er lenge siden samarbeidspartnerne har informert
hverandre. Dette kan løses ved en enkel telefon for å oppklare, eller ved
å skjerpe rutiner for møter der en utveksler informasjon.
• En deltaker går bak ryggen på andre hjelpearbeidere i kommunen, og
beskriver ikke hele sannheten til veileder og ansatte i FRI. De kan kritisere
noe ruskonsulenten vet de allerede har gjort og fulgt opp. Dette kan løses
ved å møtes alle tre – slik at vi kommuniserer til brukeren at vi står sammen
om å legge til rette på beste måte. Vi konkurrerer ikke.
• Slaget er tapt om en begynner å snakke nedsettende om hverandre.
Dette vet alle samarbeidspartnerne. Så fort det oppstår misforståelser,
eller det kan være reaksjoner på medieoppslag, møtes vi.
• Noen ganger kan FRI være litt utålmodige, i beste mening, på brukernes
vegne. De vil ha tiltak NÅ. Mens vi i kommunen må søke spesialhelsetjenesten og vente på svar først.
• Det er ikke nok med informasjon ved oppstart av et prosjekt. Kontakten må vedlikeholdes begge veier, e-postadresser og telefonnumre må
utveksles.
• FRI har større nærhet til brukernes virkelighet, sier flere samarbeidspartnere

• Vi har ulike roller og ulik kompetanse, det kan være bra for brukeren. Vi
utvikler respekt for hverandre, og kan lære av hverandres måter å jobbe
på.

4. Etablerer samarbeid med fengslene
Daglig leder av Bymisjonen og avdelingsleder i FRI tok kontakt med fire
fengsel i Drammen region ved å ringe opp fengselsledelse og be om
møte. I møtet ble FRI presentert, og det ble tilbudt et samarbeid og
inngåelse av kontrakt for samarbeid. Fengselet finner riktige personer
som skal være kontaktperson for FRI i fengselet. Kontaktpersonen åpner
dører og kan gi anbefalinger til hvilke innsatte som bør få informasjon
og invitasjon til å delta i FRI.
Det inngås en samarbeidsavtale med fengselet, som er forankret med
fengselsleder. Det er viktig for FRI å holde nær kontakt med fengselet slik
at en god og tillitsfull relasjon opprettholdes. FRI har møte med informasjon til ledergruppen i fengselet. Deretter møte med de som jobber
med de innsatte til daglig (sosionomer, kontaktbetjenter osv). Vi har en
kontaktperson i hvert fengsel. Han tar kontakt med oss, eller motsatt,
ved aktuelle kandidater. Vi besøker da kandidatene.

RÅD: Sørg for å få til en fin tone både ved besøk, pr. telefon og ellers,
samtidig må man være trygg på prosjektet, og være “herre i eget hus”.
FRI forankres med samarbeidsavtale KUN med fengselsleder.
Samarbeidsfengsler i FRI:
Drammen fengsel, sosionom
Horten fengsel, fengselsleder/førstebetjent
Ringerike fengsel, nestleder/sosionomer
Hassel fengsel, fengselsleder/fangesaksbehandler
Bastøy fengsel, sosionomene
Sem fengsel, fengselsleder
Drammen overgangsbolig, fengselsleder

VEILEDERE

“Jeg er en ambassadør for FRI, fordi jeg ser det fungerer. Jeg informerer og legger fram brosjyrer, og nå skal jeg snart legge fram
denne metodeboka også.”
    Fengselsleder Hassel

5. Skaffer og lærer opp VEILEDERE
Veilederne er mennesker med erfaring fra rus og kriminalitet som har
gått gjennom opplæring i regi av Bymisjon og FRI. De får 16 timers opplæring over 4 kvelder, og forplikter seg også til å delta i veiledergrupper
for å drøfte og lufte ting som kommer opp i arbeidet. Veilederne får
betalt 140 kroner i timen.
Veilederne er med å sikre tett oppfølging i treningsbolig: 24 timer i døgnet vet ansatte og veiledere i FRI hva deltakerne driver med og hvilken
atferd de har. Deltakerne er på huset fra endt arbeidstid til man går på
jobb. Her er det alltid en på jobb i treningsboligen som jobber med holdninger, utvikling av sosial kompetanse, og med praktiske ting.
Når deltakere kommer i pilotleilighet og egen leilighet, følger veilederne
opp med samtaler, bygging av selvfølelse, og deltakelse på møter. På jobb
i enten vaktmestertjeneste eller attføringsbedrift, har avdelingsleder i
FRI og veiledere jevnlig kontakt med arbeidsledere og teamledere om
utvikling; – når skal deltakerne skal gå videre ut i jobb osv. Når deltaker i
FRI kommer ut i jobb, har vi oppfølgingsmøter med arbeidsgiver. Går deltakeren rett ut i jobb med lønnstilskudd, har vi også oppfølging sammen
med arbeidsgiver. På det personlige plan er veileder viktig. Han kan også
sitte i ansvarsgruppe med eksterne instanser som Senter For Rusforebygging, og annen rusbehandling.

OPPGAVER veileder:
Informere om FRI i fengslene. Møte mulige nye deltakere i FRI og følge
dem opp 3 - 6 måneder før løslatelse. Følge opp med praktisk hjelp, være
med på fritidsaktiviter, tilby samtaler – under tid i treningsbolig og pilotleilighet, og så lenge det er ønskelig og nødvendig når deltaker i FRI

flytter ut i egen bolig.
Noen har sin styrke som veileder i å prate mye med deltaker, andre kan
ha som styrke å gjøre mye med deltaker.

Utfordringer veileder:
En veileder er noe annet enn en venn.
Han skal ikke bli en krykke deltakeren ikke kan leve foruten, men være
med å istandsette deltakeren i FRI til å klare seg selv. En veileder er ikke
først og fremst en venn, men en som legger til rette slik at deltakeren
finner venner. Han er ikke en som lager målsetninger, men en som hjelper
deltakeren til å nå sine mål.

SITATER FRA VEILEDERE
“Det er stort for meg å kunne være til hjelp for andre etter alt jeg
har opplevd. Jeg trives godt sammen med deltakerne i FRI, jeg gir
noe tilbake til Bymisjonen som har betydd mye for meg.”
			

Veileder med 5 år i fengsel bak seg.

OPPLÆRING AV VEILEDERE
Alle veiledere må gjennomføre et 16 timers kurs for å bli godkjente
veiledere. De ansvarlige for veiledningskurset er ansatte i SKBD med fag
– og veiledningskompetanse, og tidligere veiledere med erfaring fra soning i fengsel og rusavhengighet. I Drammen har Anders Steen, avdelingsleder for FRI, hatt hovedansvar for denne opplæringen. I kurset går man
igjennom verdiene FRI arbeider etter, og hvilke kommunikasjonsverktøy
en skal bruke i det daglige arbeidet.
Veilederne får også grundig innføring i hva veiledning er: Det er å istandsette den andre til å nå sine mål, ikke leie vedkommende, eller overta
styringen i livet til den andre. De får også opplæring i veiledningsmetodikk. Vi trekker også inn “gamle veiledere” til å formidle sine erfaringer.
I tillegg får de kommende veilederne informasjon og orientering om ar-
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beidet Kirkens Bymisjon driver, hvilke samarbeidspartnere de forholder
seg til, og hvilke fritidsaktiviteter som kan være aktuelle å invitere deltakerne med på.

SUKSESSKRITERIER for et vellykket veiledningskurs, er å ha en kom-

som blir veiledere har som oftest vært knyttet til Nyby’n Aktivitetskafé
på en eller annen måte i lengre tid slik, at vi kjenner disse godt fra før.

svarlig for egne mål, handle mot egne mål, realitetsorientert og klar over
forventninger FRI stiller i form av at vi krever rusfrihet og hederlighet.

Rutiner for utvelgelse og godkjenning av veiledere

Våre veiledere skal også søke å oppnå trygghet gjennom å være mentale
sparringspartnere og opplyse om at:
• Vi ikke skriver journal
• Vi har taushetsplikt om alle opplysninger og forhold som		
kommer frem under samtalene.

1.

binasjon av personer som har erfaring fra soning, som har vist at de klarer
seg bra over tid, og personer med fagkompetanse og veiledingserfaring.
2.
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Kurslederne bør selv ha gjennomført veiledningsopplæring, og kjenne til
hva god veiledning er, være tydelig på hva veileders rolle er, hvordan
veileder kan drive tett oppfølging som blir til glede for deltakeren, ikke
en “plage.” Veilederne i Drammen FRI i dag har vært deltakere i FRI og
kjent på kroppen situasjonen de nye deltakerne er i.

RÅD: En kombinasjon av fagkompetanse og soningserfaring i veiledningsopplæringen i FRI, kan utfylle hverandre på en god måte. Dette kan
komme til nytte i forhold til samarbeid med offentlige etater, i holdningskapende arbeid i forhold til kommunen, fengselet og politiet. Det
kan skape en gjensidig forståelse for hverandres arbeidssituasjon. En
fagperson kan gi bedre innblikk i kommunale og statlige etater, og være
med å bygge broer mellom deltakerne og saksbehandlerne. En person
med soningserfaring kan hjelpe med formidlingen til veilederne, og gi en
bedre veiledning i forhold til de innsatte fordi vedkommende har vært
der selv.
UNNGÅ: å KUN bruke mennesker UTEN erfaring fra soning, eller KUN
mennesker MED erfaring fra soning. Unngå å være snill ved å slippe til
mennesker i kurset som er nye som veiledere.

UTVELGELSE OG KVALITETSSIKRING AV VEILEDERE
De som blir valgt ut til en rolle som veileder i FRI har allerede tatt tilbake
en plass i samfunnet gjennom jobb og bolig. Disse skal også ha tatt et
reelt oppgjør med sin fortid, tatt avstand fra rus og lever lovlydig. De

3.
4.
5.

Utvelgelsen av aktuelle veiledere skjer gjennom kjennskap fra
Nyby’n Aktivitetskafé, aktuelle medlemmer og deltakere i 		
prosjektet.
Veilederne gjennomfører et opplæringsprogram på 16 timer 		
med under 10 % fravær.
Veileder innkalles til et jobbintervju med avdelingsleder fra 		
FRI og daglig leder fra Kirkens Bymisjon Drammen.
Veileder får svar på om han/hun blir ansatt som veileder.
Tilbys ansettelse som veileder i prosjekt FRI.

Det kreves at veileder har en utvikling som gjør at han/hun kan bidra i
forhold til andre mennesker med problemer, og opptre i samsvar med
Bymisjons intensjon. Ved å lage en oppfølgingsplan sammen med den enkelte innsatte, vil det være lettere å se veiledningen i sammenheng med
annen hjelp. Målet om et helhetlig og sammenhengende forebyggende
arbeid overfor den innsatte, er avhengig av et tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid. Et effektivt forebyggende arbeid vil også kreve god utnyttelse av eksisterende ressurser og kompetanse. Derfor setter veileder og
innsatt opp en enkel oppfølgingsplan sammen, hvor mål og delmål kan
beskrives. Denne planen kan også brukes til motivasjon og hjelp i prosessen og samarbeidet.

Veiledningsmål
Taushetsplikt fra alle hold, slik at man føler seg trygg, bør avklares før
veiledningen. Gjennom veiledningens første fase vil Rusfrihet og Lovlydighet være sentrale begreper, og gjennom disse er målet på sikt å ta
tilbake en plass i samfunnet.
En viktig oppgave for en god veileder er å utvikle bevissthet og ansvar for
at deltakeren i FRI skal bli: klar over egne mål, motivert for egne mål, an-

Veileders rolle etter løslatelse
Veileders rolle følger deltakeren også etter løslatelse. FRI er til stede ved
selve løslatelsen. Dette feires med en liten sammenkomst i Nyby’n Aktivitetskafé, deretter går turen til treningsbolig eller pilotleielighet. Et av
målene våre er at det på dette tidspunktet er knyttet en relasjon mellom veileder og medlem fra samtalene i fengselet, og gjennom disse har
veileder fått kartlagt hvor ressursene skal settes inn i forhold til deltaker.
Forandringen og hvilken støtte som behøves, er veldig ulikt fra person
til person.
Det skal gjennomføres jevnlige veiledersamtaler gjennom hele den
prosessen det tar for den enkelte å komme seg i arbeid, både innenfor
og utenfor tiltaket. For noen kan disse veiledningene være nødvendig
i mange år. Vårt mål er også at veileder har fått til en så god innsats at
deltakeren i FRI på et senere tidspunkt kan tre inn i veilederrollen. Gjennom det har vi en knoppskytings modell som blir en vinn/ vinn situasjon.
Deltakeren tar med seg videre erfaringen og kompetansen som oppstår i
disse møtene, denne kompetansen og erfaringen vil være unik og nyttig
for videre drift av FRI.
Veileders rolle vil også kunne innebære at man er med deltakeren i ansvarsgrupper og hjelper til med nettverks bygging og annet i jobben med å
kunne ta en plass tilbake som en hederlig samfunnsborger.

Det er fint å ha med seg en veileder de første gangene en deltar på fritidsaktivtetene slik at man kan ta tilbake nesten glemte arenaer og plasser.
Vi har erfaringer fra arbeidet i aktivitetskaféen om at etter en stund tar
medlemmet disse aktivitetene i bruk også sammen med sine barn og nye
venner. Da har vi vært med på å vekke en nyttig interesse til liv igjen, og
satt i gang begynnelsen til et nytt og rusfritt nettverk.

6. Skaffer og lærer opp frivillige.
FRI i Drammen har i dag ca 30 frivillige. Det er både mennesker som har
bakgrunn fra krim og rusmiljø, og mennesker som ikke har det.
Oppgaver frivillige: Vakter i treningsbolig, blir med på fritidsaktiviteter,
følger de som ønsker det på møter, hjelper til sosialisering og annet
praktisk arbeid som deltaker måtte ønske.
Utfordringer:
• Å skaffe nok frivillige som IKKE har erfaring fra kriminalitet eller rusavhengighet, men som lever vanlige liv. For å bygge broer ut i samfunnet og ikke bli en getto av mennesker med svært like erfaringer.
•

Å finne balansen mellom å følge tett, og det å ikke gjøre deltakerne
avhengig av deg eller for knyttet til deg. Være tydelig i opplæring av
veiledere på å ikke tråkke over nærhetsgrenser, ikke bli forelsket, 		
ikke innlede forhold til deltakere. Om en kjenner slike følelser, er en
forpliktet til å si i fra og finne løsninger sammen med ansatte.

•

Å ikke fylle egne behov for å være til nytte, men være lydhør og 		
spørre deltakerne hva DE ønsker.
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UTVELGELSE AV DELTAKERE

SITATER FRIVILLIGE:
“Det ble viktig for meg å ikke involvere meg for mye. Jeg skjønte
at dette var mennesker som var tørste på relasjoner. Jeg kan bety
noe for mange – uten å bli for personlig eller trå for langt inn i
deres privatliv.”
“Det gir meg mer enn det krever å gå på vakt i treningsboligen.”
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“Å være frivillig i FRI betyr mye for meg. Du bygger selvfølelse og
blir tryggere på deg selv når du kan bety noe for andre. Folka i
treningsboligen gir også mange gode tilbakemeldinger, og det blir
man jo glad av.”
“Jeg føler meg verdsatt, og gleder meg til å gå på vakt.”
“Vi bruker mye tid på å gjøre ny deltaker i treningsboligen trygg.”

7. Utvelgelse av deltakere til FRI
Veiledere fra Kirkens Bymisjon, som selv har erfaring fra soning i fengsel, holder informasjonsmøter i fengslene hvor de motiverer innsatte
til å bli deltakere i FRI. Som regel er avdelingslederen i FRI med på disse
møtene, men veiledere kan også holde dem alene. Men avdelingsleder
er alltid med på møte med innsatt før vedkommende får svar på om
han kan bli deltaker i FRI eller ikke. De innsatte som blir interessert, må
selv ta kontakt med prosjektet via kontaktbetjenten i fengselet. Man
må vise motivasjon og ta en beslutning om å leve redelig og rusfritt.
1. Avdelingsleder i FRI og/eller veiledere i FRI har møter for innsatte der
de informerer om FRI og motiverer til å bli med i prosjektet.

•
•

Kjøreplan for første informasjonsmøte i fengselet kan være: 		
Avdelingsleder eller veileder forteller litt om seg selv og sin erfaring
med FRI, prosjektets tilknytning til Kirkens Bymisjon. 		
Hva FRI er, om treningsbolig, pilotleilighet, kriteriene for å bli
deltaker, hjelp til nettverk og jobb, hvordan deltakerne følges tett
opp, litt om veiledere og frivillige, hvor mange som har lykkes, og 		
litt om hvorfor. Vi informerer også litt om hva vi IKKE kan gjøre, at
det blant annet er et begrenset antall plasser.

2. Sosionom eller kontaktbetjenter tar først kontakt pr. telefon når en
innsatt ønsker å bli deltaker i FRI og ha et møte med leder/veileder.
3. Avdelingsleder og veileder fra FRI møter innsatt med to personer
(helst med kontaktbetjent) i første møte. Her utreder vi om den 		
innsatte er motivert for prosjekt FRI. Gjennom dette møtet må det
gjøres klart at vedkommende er helt klar på at han vil slutte med
rus og kriminalitet. Gjennom det valget han selv har tatt, vil vi redegjøre så godt det er mulig om det er realistisk for vedkommende å
bli medlem og deltaker i FRI.
I dette møtet forsøker veileder å få til en trygg og avslappet atmosfære, om dette lar seg gjøre under rådene omstendigheter. Trygg-		
heten kan oppnås gjennom å:
• Stille strukturerte spørsmål
• Lytte aktivt
• Utforske
• Utfordre aktivt
• Fokusere og tydeliggjør målene
• Gi tilbakemeldinger for å motivere til handling for å nå mål
• Gi oppgaver for å styrke brukers mål
• Være inspirator, støtte
• Fokusere på brukers behov

4. Om vi finner vedkommende tilstrekkelig motivert vil vi starte med
å besøke ham med jevne mellomrom, for å skape en tillitsfull
relasjon i veien tilbake til samfunnet. Disse besøkene kan foregå på
besøksrommet eller annet sted som anstalten finner gunstig.
I denne prosessen kan det være alfa og omega at veilederen selv har
vært i samme situasjon. Ordene: “jeg vet hvordan du har det og hva
du sliter med”, får en ekte og troverdig betydning som åpner opp 		
for tillit og tro på at det faktisk går.
5. FRI velger selv ut hvilke innsatte som skal være med, etter en
intervjurunde og gjerne flere møter. Det som kommer frem, blir 		
også tatt opp på avdelingsmøte i FRI, hvor det til slutt blir tatt en 		
avgjørelse om deltakelse i boligdelen.
Når en innsatt blir tatt inn i prosjektet, får vedkommende tildelt en
veileder fra FRI som jevnlig møter den innsatte i fengselet. Slik oppnås
en tillitsfull relasjon i god tid før løslatelsen.

Oppfølgingssamtalen inneholder
1. Motivering for endring av livsstil
2. Avdekke om den innsatte fortsatt er aktuell for FRI
3. Avdekke om vedkommende er aktuell for innflytting i trenings-		
bolig eller pilotleilighet
4. Planlegge praktiske detaljer rundt løslatelse (søknader m.m.)
5. Planlegge første dager etter løslatelse
6. Orientere om prosjektet FRI og rammene i prosjektet
7. Skrive under avtaler, huskontrakt etc.
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TRENINGSBOLIG

UTDRAG FRA EN SAMTALE MELLOM ANSATT OG INNSATT
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Utdrag fra samtale mellom Anders, avdelingsleder i FRI og en innsatt som
vi kaller Ole. Samtalen er forkortet. Samtalen har en hyggelig, jovial tone,
og det er en del smil og smålatter i løpet av samtalen. Den innsatte har
allerede hatt flere samtaler med veileder før Anders treffer ham denne
dagen. Veileder har anbefalt at Ole tas inn som deltaker i FRI, Anders skal
bare møte ham først.
A står for Anders – avdelingsleder, FRI. O – står for Ole.

Smil, latter, episoder. Det oppstår gjenkjennelse og kontakt mellom
ansatt og innsatt. Ole sier også at han kjenner til deler av Anders historie
og at alle er imponert over hva han har fått til. At han blir et forbilde.

Etter hyggelig håndhilsing:
A: Hei, har hørt mye bra om deg av veilederen din. Jeg har 		
ikke fått kommet før nå, dessverre. Men fint å møte deg.
O: Ja, jeg fikk informasjon om FRI og ble veldig interessert, for 		
jeg har lyst til å gjøre noe med livet mitt når jeg kommer ut igjen.
A: Har du mange dommer, eller?
O: Ja, 7 dommer.
A: Også var du 24 år, stemmer ikke det?
O: Jo, stemmer det. Litt mange dommer til å være så ung, kanskje?
A: Kommer du fra lite sted eller?
O: Ja, hang meg på der det skjedde. Bilkjøring i rus, tyverier og sånt.
A: Ikke noe svære greier, eller?
O: Nei, det skyldes jo rus.
A: Har du jobba noe, eller?
O: Ja, litt i 02-03, ellers har jeg sittet mye inne, vettu.
A: Har du noen utdannelse?
O: Ja, grunnkurs.
A: Trener du noe nå, eller?
O: Sliter litt med ryggen. Så det blir ikke så mye som jeg ønsker.
A: Hva er oppgavene dine i fengselet da?
O: På kjøkkenet nå, jeg.
A: På kjøkkenet? Der har jeg pakka 5000 brød, sjæl.
Er “Gunnar” der ennå, eller?
O: Jada. Kjenner du han, eller?
A: Ja. Kjenner “Gunnar”, vettu.

A:
O:

A:
O:

A.:
O:
A:

O:
A:
O:
A:
O:

A:
O:
A:
O:

Hva er det du har rusa deg på, da?
Piller, amfetamin, men jeg ruser meg ikke nå. Ikke siste året. Jeg har
endelig blitt utreda for ADHD nå som jeg har vært rusfri. Nå får 		
jeg medisiner for det. Blir roligere.
Vil du ha forandring nå da?
Jeg har tenkt mye på det, jeg vil det virkelig. Jeg trenger bare noe
nytt å komme ut til, ikke tilbake til gamle trakter.
Familien din, har du noe kontakt med dem, a?
Ja, mora mi. Ikke med faren min.
Nei, det er noe med de fedrene. Det er mange som sitter inne 		
som ikke har hatt gode minner fra fedrene sine. Eller som ikke 		
har hatt kontakt med dem.
He he. Ja, kjenner du til det du også?
Ja, vet alt om det. Og venner, bare fra miljøet eller?
Ja, det er jo de som ligger på lista på mobilen.
Er du klar for å slette den lista, da?
Ja, jeg er 24 år, og nå har jeg sjansen. Om jeg kommer meg inn i
FRI, tror jeg i hvert fall jeg har større sjanse til å klare det. Da er 		
det jo andre folk jeg kan bli kjent med. Bra for meg å ikke komme
hjem til plassen jeg bor.
Du har fått gode skussmål av veilederen som har besøkt deg 		
flere ganger, og av fengselskontakten.
Det var godt å høre.
Da skal vi ta med kontrakt og greier neste gang, vi forteller 		
deg at du får en plass som deltaker i FRI
Det er supert, altså.

8. FRI-folk venter ved porten
Ansatte og/eller veileder fra FRI er til stede ved løslatelsen. Etterpå
blir det en liten feiring av den løslatte i Nyby’n aktivitetskafé. Veien
videre går til treningsboligen for omvisning, kontraktskriving osv. De
som skal direkte til pilotleilighet reiser sammen med ansatte, frivillige/
veiledere til leiligheten der de får hjelp til planlegging og etablering.
Den første tiden tilbys jevnlig oppfølging, med aktivitet på dagtid, og
felleskap i leiligheten på ettermiddager og i helger. Den nære kontakten
og støtten er særlig viktig i ukene etter løslatelsen. Veilederne, ansatte
og frivillige i FRI vil være viktige samtalepartnere i denne perioden.
Kameratskap og solidaritet blir en avgjørende faktor for om man skal
klare dette. Ønsket om å komme tilbake til samfunnet, å ta ansvar og
hjelpe til, kan variere i tempo og fart. FRI krever bare at man er rusfri og
redelig, og dette er kanskje den største prestasjon i seg selv.

“Det var det som reddet meg – at noen ventet ved porten. Da
slapp jeg å være alene og klarte å motstå fristelsen til å ringe gamle venner fra miljøet – de er alltid klare vettu.”
					

Deltaker i treningsbolig

9. Innflytting i Treningsbolig
En treningsbolig er for de fleste deltakerne i FRI, første stopp etter
løslatelse. Det er et hus med 3 hybler + en base for ansatte. Her vil
den løslatte få egen hybel med tilgang til felles stue, bad, og kjøkken. I
tillegg vil den løslatte finne fellesskap gjennom andre deltakere, frivillige, veiledere og ansatte.

“Det var godt med noen gode rammer i starten etter fengselet. Det betydde mye for meg at det ble stilt noen krav til meg.                   

Akkurat som om du hele tiden ser at du også kan klare det, når
du er omgitt av veiledere og ansatte som har kommet lenger på
veien enn du sjøl har.”

Deltaker i FRI som har bodd i treningsbolig,
   nå i pilotleilighet, og på vei til å skaffe seg egen bolig.

I treningsboligen er det tett kontinuerlig oppfølging av leder, miljøarbeider, frivillige og veileder. Deltakere som flytter inn, forplikter seg på
husreglene, og til å delta i veiledning. De deltar også på husmøter en
gang i uka.
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Hvorfor treningsbolig før flytting til varig egen bolig?
Erfaring viser at det å bli fulgt tett opp i starten og ha mennesker rundt
seg som kjemper for å nå samme målene, letter overgangen til normalsamfunnet. Som flere av beboerne i treningsbolig forklarer: “Vi får tid
på å lære oss nytt språk, ny oppførsel, ordne tenner, finne ordninger
angående gjeld, og sosialisere oss sakte tilbake til samfunnet.” “Det er så
mye nytt å vende seg til utenfor murene, at det hjelper å hele tiden ha
flere mennesker rundt seg som vil det samme.”
Beboerne fremhever også at de får økt mot ved å øve seg på å kommunisere om andre ting enn gamle historier fra rusmiljø eller kriminelt
miljø. De bygger også opp en viss selvfølelse, hevder de, fordi frivillige,
veiledere og ansatte arbeider med å gjøre dem trygge og finne gode
sider i dem.

Når har deltaker vært lenge nok i treningsbolig?
Erfaringer fra prosjektet viser at deltakerne ofte selv blir modne for å
flytte i egen leilighet etter noen uker eller få måneder. Det er også viktig
at veileder hele tiden holder neste steg mot pilotleilighet eller egen bolig, fram som tema i samtaler. Veilederen er med å klargjøre deltakeren
for flytting til egen bolig.

10JOBB
Flere av beboerne vi snakket med, var positive til den gode tonen i treningsboligen, og til felles middager der også tidligere beboere ble invitert.
De synes det var godt å få bygget litt selvfølelse før de tok steget ut for
å bo alene. En del syntes det virket litt skummelt å plutselig skulle sitte
alene på en hybel etter flere år i fengsel. Men flere nevnte også at de etter en tid syntes det kunne bli krevende å skulle forholde seg til andre,
både beboerne, ansatte og frivillige, hele tiden. At de ble mer og mer klar
for, og bedre rustet til å flytte for seg selv, som de sier. Ansatte, veiledere
og deltakere kommer til enighet om utflytting til pilotleilighet.
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FORDELER med treningsbolig: Deltakerne sier de opplever at de blir
tryggere før de flytter alene. Det blir en mykere overgang. De får tid til
å få en del på plass under rettledning av andre, og finne nytt nettverk
under tett oppfølging. De får øvd seg på annen ordbruk og blir sterkere
til å tåle press utenfra om å ruse seg igjen.
UTFORDRINGER: Det kan være en utfordring for veiledere, frivillige
og deltakere å holde fokus på at en etter få måneder skal videre i egen
bolig. Det må ikke bli slik at det blir så trygt og godt å bo i treningsbolig
at en ønsker å bli der lenge.
Erfaringer fra treningsboligen i Drammen, har vist at det kan være krevende når flere med samme bakgrunn skal utfordres til å ikke fokusere på
rus og kriminalitet eller gamle historier.
Det kan være en utfordring i treningsbolig når to som kjenner hverandre
fra før og kanskje har noe uoppgjort seg imellom, skal bo sammen. Det
er viktig at en da tar dette med det samme, renser luften, og legger bak
seg gamle konflikter.
Husmøtene, samtaler med veileder, miljøarbeider eller ansatte, gir gode
muligheter for dette.

NETTVERKSBYGGING KNYTTET TIL TRENINGSBOLIG
Hver onsdag inviteres deltakere, frivillige, ansatte og medlemmer til felles

middag i treningsboligen. Lørdag og søndag er det alltid aktiviteter: alt
fra kino til overnatting i telt, hytteturer, matlaging, grilling, sykkelturer,
ski, teater, stort sett alt du kan tenke deg. Fra huset kommer det også
hjelp til gjeldsanering hver 14. dag. Til dette kommer også andre medlemmer som ikke har bolig i FRI, men som bare er med i nettverket, eller
kanskje benytter arbeidsaktivitetene eller går på egenutviklingskolen. I
sommerferiene, juleferiene, påsken og slike “vanskelige” tider dekker vi
opp med aktivitetsprogram.
Gjennom dette fungerer treningsboligen som et samlingssted hvor mennesker i nettverket finner sammen gjennom overnevnte aktiviteter. En
av styrkene ved dette er at vi har lykkes i få til et uformelt samvær hvor
mennesker bryr seg om hverandre og bidrar positivt inn i fellesskapet.
Dette kan få mange forskjellige og positive signaleffekter som for eksempel: Et medlem vet om en ledig jobb som snekker og nevner dette for de
andre. En er engasjert i sykkelturer og løping, og starter sykkelgruppe og
får med seg flere andre. I denne mer uformelle omgangen med hverandre
kommer ofte initiativene og ideene “fra gølvet”, og ikke ovenfra – og det
er også bra.

HUSREGLER OG HUSLEIEKONTRAKT
(Se kopi av husregler og husleiekontrakt bak i boken)
Kirkens Bymisjon Drammen har søkt Drammen kommune om godkjenning
til å klausulere alle boligene FRI tar i bruk. Denne godkjenningen er gitt. En
klausulering betyr at du kan ta i bruk § 11-2 i husleieloven som gir tillatelse
til å ta i bruk tilleggskontrakt, forkortet oppsigelsestid etc.
Brudd på husregler eller kontrakt, tas gjerne opp på husmøte eller stormøte
der alle beboere, ansatte og veiledere deltar. Disse møtene er som regel
sterke og ærlige. Om deltaker har hatt en sprekk på rus, tas dette med det
samme. Deltaker kan få spesialkontrakt med punkter om å sette fokus på
rus, ved psykolog, NA, eller annet som jobber med disse prosessene. Man
får også innskrenket rett til overnattingsbesøk i helger et par uker. Ved
gjentatte brudd må man flytte og samarbeidet avvikles, dette er heldigvis

sjelden, men det er dette fokuset vi har fra første møte inne i fengselet.

HUSMØTER
For å ivareta beboerdemokratiet er det ukentlige HUSMØTER med beboere, ansatte og frivillige. Eksempler på hva en kan ta opp er: Noe positivt fra siste uke du ønsker å dele med de andre? Noen som har meninger
om noe på huset som de ønsker å lufte eller ønsker endring på? Generelle innspill til “livet på huset”? Hvordan fungerer samarbeidet med
veileder? Bør vi henge opp vaskeliste, eller husker folk pliktene sine? Er
det noen planer for helga? Her er det mulighet for å gi hverandre tilbakemeldinger. Ellers er det viktig å informere dersom noen har kommet inn
på skoler eller fått seg arbeid, truffet noen i familien osv. Deltakerne
setter stor pris på husmøtene.

RÅD: Legg opp til deltakelse fra alle beboerne i treningsboligen, særlig
de sist innflyttede. Det kan oppleves frustrerende om en ikke kommer
“inn i tonen” på huset, som en deltaker uttrykte det. Ikke vær redd for å
være direkte, eller for å ta i mot tilbakemeldinger på hvordan dere leder
og veileder. Vi kan også gjøre feil. Lytt til gode forslag og følg dem opp!
UNNGÅ: At enkeltpersoners dårlige dagsform eller sutring får ta over
agendaen på husmøte. Å snakke mest selv. Dette er beboerne i treningsboligens demokratiske kanal.
Deltakere i FRI skriver under husleieavtale.
Se kopi av denne bak i boken

10. Hjelp til å finne jobb
FRI vil også tilby flere konkrete tiltak for å få deltagerne ut i tiltak/
aktivitet eller lønnet arbeid.

FRI i Drammen bruker disse kanalene for å få folk ut i jobb:
1. Gjennom “vårt system” (Se organisasjonskart på side 12): 		
Starter i vaktmestertjenesten, går videre over til vår attførings-		
bedrift. Her er det veiledere som sammen med NAV jobber videre
med deltaker ut i jobb, herifra er det oppfølgingssamtaler/møter.
2. Gjennom noe vi kaller “Ut i jobb”: Vi har et system som innebærer
våre at samarbeidspartnere (næringsliv) samt andre i næringslivet vil
satse på deltakere som har slitt. Disse får lønnstilskudd fra NAV
(halve lønnen betales i 1 år). Arbeidsgiver er som regel særdeles godt
fornøyd med de deltakerne fra FRI vi har fått ut i arbeid på denne 		
måten. Man står som regel på enda noe mer enn gjennomsnittet når
man først får sjansen.
3. Gjennom NAV og lønnstilskudd, Drammen kommune har en stilling
(10 prosent) som kun jobber med mennesker fra friomsorgen.
Som tidligere innsatt, kan det ta tid å bli godtatt og kvalifisert til et hektisk arbeidsliv. Denne prosessen kan vi kan gjøre lettere gjennom blant
annet aktivitet og arbeidstrening. I tillegg ønsker vi å kunne formidle arbeidskraft til positive arbeidsgivere i nærområdet og gjennom samarbeid
med NAV arbeid.
Vi samarbeider med NAV og motiverer dem til å søke jobber og kan være
referanse om de trenger det. For noen skaper det trygghet at vi kjører
dem til arbeidsintervju og venter på dem til de er ferdige, for å debriefe
litt.

“Jeg fikk jobb i Friminuttet, jeg liker å arbeide med barn. Har nå
begynt å utdanne meg til å bli barne- og ungdomsarbeider.”
				

Deltaker, nå i egen bolig

“Jeg fikk være med å bygge opp sykkelverkstedet og lede det. Det
er utrolig å bli vist en sånn tillit – nå har jeg ledet det i to år.”
					

Deltaker i pilotleilighet
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PILOTLEILIGHET

Utfordringer arbeidssøking:
Komme videre fra tilbudene i Bymisjonen. Tørre å satse på noe nytt.
Være alene på en arbeidsplass. Takle arbeidskulturen, forstå språket, humoren og ironien.

11. Innflytting i Pilotleilighet

40

Etter en tid i treningsboligen eller direkte fra soning, kan deltakerne
flytte til pilotleiligheter i Drammen eller omegn. Kirkens Bymisjon i
Drammen leier flere leiligheter i en leiegård, og framleier til deltakere i
FRI. Målet på sikt er å kunne formidle pilotleielighetene over til varige
leiligheter for våre deltakere.
Fra treningsboligen som er utgangspunket for miljøarbeidere, veiledere
og frivillige, vil det kontinuerlig være oppfølging inn mot pilotleiligheten.
Vi har egen bil til dette. Vi er med i hele prosessen sammen med beboere fra treningsbolig over i pilotleilighet. Vi er med deltaker og ser
på leiligheten, skriver søknader om bostøtte, kommunalgaranti, støtte til
etablering (møbler), og støtte til husleie fra sosialen om det er aktuelt.
Ved flytting er vi behjelpelig med bil, henger og mannskap. Ved handling
av møbler har vi flere butikker vi vet det er billig å handle i, og er med
hele veien. Om det behøves oppussing, legger vi til rette for dette eller
hjelper til, ved møblering og interiør er vi med.
Når man er på plass, kan det oppleves som en overgang fra trygge omgivelser i treningsbolig, om man har bodd der. Da er vi på faste hjemmebesøk, gjerne flere ganger i uken. Vi sender sms eller ringer og informerer
om middager og aktiviteter. Vi ansatte har vår base i treningsboligen,
men forsøker å følge opp pilotleilighetene nesten enda mer etter utflytting, for de som har behov. Etter en stund blir deltakerne mer selvstendig, og vi behøver ikke være så tett på. Ved noen anledninger begynner
deltakere å slite med rus eller livsstil i leilighetene. Da demmer vi opp
med stor grad av støtte og hjelp, gjennom å hente, besøke og følge opp
rent fysisk.

13

NETTVERK

EGEN BOLIG

Ansatte bruker også mye tid på å veilede og gi råd/hjelpe til i de forskjellige faser man fortsatt er igjennom, etter mange år som outsider
etter utflytting. Det kan være problemer med gjeld, familiegjenforening,
eller de vanskelige høytidene. Når deltakerne begynner i arbeid kan man
få “bakoversveis” av sjargong og tempo, forhold til venner, forhold til
økonomi. Husleie betales punktlig. Vi tar hensyn til naboer, ensomhet,
rustanker, gammelt nettverk, at noen skylder penger til kriminelle (gammel svart gjeld), eller har angst for represalier. Vi jobber mye med holdninger. Det å komme seg videre til å bli en deltaker i eget liv og ikke en
klient, kan ta tid.
De som bor i pilotleiligheter og de som har kjøpt seg leiligheter, finner
sammen på kvelder og i felles interesser på en positiv måte når dette
fungerer bra. Da legger vi til rette for dette og styrker det med positiv
forsterkning. Vi ser ikke bort ifra at det motsatte kan skje, men da kjenner
vi dette miljøet så godt at vi kan demme opp negativ utvikling tidlig, og
før det evt. skulle få rotfeste.

RÅD: FRI har tre pilotleiligheter i samme leiegård i tillegg til en del
spredt rundt i byen. Vår erfaring er at de spredte pilotleilighetene fungerer bedre en de tre som er samlet i en leiegård. Vi ser at flere enn to-tre
leiligheter samlet kan skape utfordringer hvis ting ikke fungerer optimalt
hos alle leietakerne.
Utfordringer pilotleiligheter:
•

•

Å sørge for at det ikke blir sovepute slik at deltaker i FRI som har
mulighet til å kjøpe seg leilighet ved bruk av startlån, blir boende for
lenge.
Å lære forskjell på godt naboskap som betyr å hjelpe hverandre – og
tysting. I prosjektet FRI er det en plikt, ikke å tyste, men å informere
dersom noen “sprekker,” begår lovbrudd eller ruser seg, slik at vi
kjappest mulig kan ta tak i det. Dette er å gi en hjelpende hånd til den
som sliter.

•

Når gamle venner som ruser seg vil komme på besøk. De fleste i
pilotleilighet har erfaring med at det lønner seg å ikke invitere hjem
tidligere venner som fremdeles ruser seg, men heller invitere nye 		
venner fra nytt nettverk opparbeidet gjennom FRI.

• Refinansiering av lån for å kunne bli boende i din nåværende bolig
Deltakerene må selv skrive søknaden, men kan får rettledning underveis.

Utfordringer egen bolig: Gjøre den til et hjem. Med rutiner, gjest“Det å få bolig var starten på noe nytt for meg. Det å ha en nøkkel
til et hjem og vite at det også vil komme noen mennesker fra FRI
innom dette hjemmet, er flott.”
Deltaker som bor i pilotleilighet

frihet, holde rent. Hvem skal inviteres inn? Hva om folk som ruser seg
vil komme?
Handle inn, innrede.

Leiekontrakt PILOTleilighet – se bak i boken.

Etter deltaker i FRI har flyttet i egen bolig, varer veiledingen så lenge
deltaker ønsker eller FRIansatte ser behovet.

12. Hjelp til å skaffe egen bolig
Avdelingsleder i FRI skaffer frem alle pilotleilighetene. Dersom leilighetene
må pusses opp, er det som regel deltakeren som gjør dette sammen med
oss. Alt etter evne. Ellers er vi pådrivere ved kjøp av leilighet gjennom
Startlån. Vi er også rådgivere sammen med Husbanken. FRI hjelper også
deltakerne som ønsker seg bort fra pilotleilighet eller til en annen bydel,
med å skrive annonser og blir gjerne med og kikker på leilighet.
FRI hjelper også til med etableringsstønad (søkeprosess) gjennom sosialen (møbler). Vi er med på handling av møbler, vi vet etter hvert hvor
det er billig og bra. Vi er med og innreder, og er i leiligheter, og hjelper til
med rydding om det sklir ut. Vi har mye hjemmebesøk for å få deltakerne
til å trives.

Startlån
Regjeringen ønsker at kommunene bruker Startlånet aktivt som et boligpolitisk virkemiddel. I dette arbeidet benytter FRI Husbankens informasjonsmateriell, og informerer deltakerne om hvor de kan søke og hva de
kan søke Startlån til:
• Topp- eller fullfinansiering når du kjøper en bolig
• Toppfinansiering når du bygger ny bolig
• Utbedring av boligen din

13. Nettverk
Hjelp til å komme ut i samfunnet og sosialisere seg:
FRI motiverer til å delta i ulike fritidsaktiviteter, egenutviklingsskole og
motivasjonskvelder. De hjelper også med praktiske ting som tannlegehjelp, gjeldsordninger, kontakt med pårørende og følge til møter.

EGENUTVIKLINGSSKOLEN
Deltakerne i FRI tilbys å ta egenutviklingsskolen som er et opplegg som
går over 12 kvelder. Foreleserne her er en blanding av fagkompetanse og
mennesker med erfaring fra soning i fengsel og rusmisbruk som har klart
seg bra i lengre tid, gjerne mennesker som leder eller arbeider i FRI.
Egenutviklingsskolen er et tilbud til personer med tidligere rusproblem/
lett psykiatri i Drammen kommune. Andre nærliggende kommuner kan
kjøpe plass ved skolen. Den er for dem som ønsker seg videre i livet, og
som er motivert til å komme bort fra et strevsomt liv, og for dem som er
ferdig med rusing og trenger noe mer for å komme videre.
Egenutviklingsskolen går over 12 undervisningskvelder à 3 timer.
Ved fullført skole vil man få utdelt kursbevis.
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Temaer som blir berørt:
•
•
•
•
•
•
•
•
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En bedre hverdag
Hvordan har rusmisbruket påvirket meg?
Er jeg et offer eller er jeg en aktør i eget liv?
Fra outsider til A-4 liv
Tillitsbrudd. Hvordan bygge ny tillit?
Hvilke områder trenger jeg hjelp og støtte til?
Penger og livsstil
Muligheter, muligheter, muligheter…….

MOTIVASJONSKVELDER
Målet med disse samlingene er å motivere deltakerne tilbake til en
plass i samfunnet – til et liv uten rus og kriminalitet, holdningsendring
etc. Dette gjøres gjennom fortellinger og møter med mennesker som
har klart snuoperasjoner, og fra mennesker som lever som samfunnsengasjerte borgere. Ulike gjester og foredragsholdere motiverer gjennom
gode eksempler.
En person med erfaring fra soning i fengsel og rusavhengighet, er ansatt
av Kirkens Bymisjon som ansvarlig for motivasjonskvelder for innsatte,
fengselsledere, kontaktbetjenter, medlemmer, nåværende og tidligere
deltakere, veiledere, frivillige og ansatte i FRI.
En gang i måneden arrangeres en kveld der en tar opp ulike tema som
fokuserer på hvordan en kan vende tilbake til normalsamfunnet etter
erfaring med soning i fengsel og rusavhengighet. Ulike gjester bidrar. Her
kan det være opptil 60 personer som deltar.
Ofte er det mennesker som har kommet litt lenger på veien til et liv i rusfrihet og uten kriminalitet, som forteller hvordan de har klart å komme
dit de er i dag. Det kan være motivasjonshistorier fra deltakere i FRI som
har fått seg egen bolig, jobb eller startet utdanning, som lever vanlige liv.
Andre tema som tas opp kan være hvordan mannsidealet i samfunnet er,
hvordan opprette kontakt med familie, språkbruk, identitet.

Motivasjonskveldene er gjerne lagt opp slik at noen først holder innlegg
om et tema, eller forteller fra eget liv. Deretter åpner en for innspill og
spørsmål fra salen, eller legger opp til debatt om et tema.

er å være mann i dagens samfunn osv. På den måte kan deltakerne i tillegg
til å inspireres av mennesker i samme situasjon som har kommet lenger på
veien, få eksempler fra et hverdagsliv som for mange er fremmed.

Tema som ble tatt opp på motivasjonskveldene i FRI i 2009 var blant
annet:
• Identitet; “Hvem er jeg og hvem vil jeg være?” Her var det daglig leder
i Kirkens Bymisjon i Drammen Jon-Ivar Windstad, og avdelingslederen
for FRI som snakket. I forbindelse med løslatelsen har mange visjoner
om fremtiden, og hvem de vil være. Stor deltakelse fra forsamlingen
der det fremkom mange synspunkter.
• Språkbruk er et annet tema som ble tatt opp. Hvordan snakker vi til
hverandre? Tar vi med oss fengselssjangeren ut i livet etter løslatelsen? En undersøkelse gjort for en tid tilbake viste at innsatte kun
bruker ca. 10 % av ordforrådet i forhold til de som er ute i samfunnet.
Kan vi gjøre noe for å endre dette, eller er det greit som det er? Det
var mange som fikk seg en aha-opplevelse. Meget interessant tema
for alle, og mange deltok i debatten.
• Besøk av en tidligere politimann som fortalte om sitt møte med kriminelle ut fra sitt perspektiv. I en annen samling var det erfaringer fra
broren til en rusmisbruker og kriminell, som ble formidlet.
• Besøk av pårørende som forteller sine historier og åpner for 		
spørsmål.
• Besøk av mennesker med mange års erfaring med rusavhengighet bak
seg, som forteller om hvordan de har klart en snuoperasjon til et
vanlig liv med jobb eller studier.
Andre tema som kan bli tatt opp er forhold til seksualitet, maskulinitet,
kroppen, psykisk helse, livsstil og penger, hvordan bruke fritiden godt.

UNNGÅ: Siden en ofte åpner for deltakelse fra salen i motivasjonskveldene, er det viktig å holde fokus på motivasjon, slik at ikke fokus
flyttes til deling av gamle historier eller for personlige innlegg som ikke
bygger opp. Her blir det leders ansvar å flytte fokus til det som motiverer
til forandring. Sørg også for at ikke få personer får all oppmerksomhet,
men at en legger til rette for at flest mulig kan delta.

RÅD: Inviter mennesker som er gode til å formidle, fortelle og motivere.
Inviter mennesker som kan bli gode eksempler til etterfølgelse for andre
som ønsker å slutte med rus og kriminalitet. Inviter gjerne mennesker som
lever vanlige liv til å fortelle om hvordan de bruker penger, hvordan det

Andre praktiske ting FRI hjelper med:
• Skaffe id-kort. Det er ikke lett å få pass. FRI har kontakt med jussstudent som hjelper til i dette arbeidet.
• Være med og handle første gang de skal dra et minibankkort, for å 		
gjøre trygg.
• Melde flytting.
• Fri har kontakt med en egen tannlege og tilbyr tannhjelp til deltakere
med det samme de er inne i prosjektet.
• FRI hjelper til med gjeldsproblematikk, innhenting av gjeld, bidragsgjeld og eksterne krav, som er en av hovedgrunnene til tilbakefall. Her
er også jusstudenten med og hjelper til, en dag hver 14. dag.
• Hjelp til å finne og velge fritidsaktiviteter.
• Nytt nettverk
• Familiegjenforening, mange har ofte knuste relasjoner. Hjelper med å
finne nummer, er der når de ringer og evt. er til stede om noen må ta
skuffelsen med å bli avvist.
• FRI har et eget treningsrom i en garasje og deltakerne betaler langt 		
mindre her enn i vanlig treningsstudio.
• Flytting
• Søke etableringsstøtte, bostøtte og startlån.
• Handler med dem. FRI har avtaler på JYSK, Maxi, Kid, Brukthandel og
Nille.

Fritidsaktiviteter
For å sikre rehabilitering, sosialisering og nettverksbygging vil tilbudet i
prosjekt FRI knyttes opp mot tilbudene som allerede finnes ved Nyby'n
Aktivitetskafé i regi av Kirkens Bymisjon.
Her er noen av aktivitetene som finnes ved dette stedet:
• Kurs i ulike temaer for å lære å leve i “normalsamfunnet”
• Gjenbruksbutikk og flyttehjelp for kommunene i nærområdet,
i forbindelse med etablering av ulike boliger.
• Utfører småjobber for private, næringslivet og kommunen
gjennom vaktmestertjenesten.
• Pedalen sykkelverksted
• Samtalegrupper
• Sykkelgrupper
• Skigruppa
• Kurs i data, internettbruk
• Turdag/trimdag
• Treningsrom, med muligheter for både vekttrening og kondisjonstrening.
• Temadager
• Ulike aktiviteter som kino, teater, båtturer, fisking, ski, skøyter osv.
• Relasjonsbygging og styrking av sosialt nettverk.

OLE får besøk i fengsel
• 4 mnd før han skal løslates får Ole besøk i fengselet av veileder fra FRI
• Han får informasjon om FRI, og inviteres til å bli medlem i FRI
• Ole blir medlem i FRI og deltar på motivasjonskvelder
• Ole får besøk av leder i FRI
• Ole søker om å bli deltaker i FRI
• Ole får nytt besøk av avdelingsleder og veileder og får innvilget plass i FRI
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OLE – EN DELTAKER FØLGES FRA FENGSEL TIL EGEN BOLIG
OLE blir møtt ved porten.

OLE deltar i FRI og Bymisjonens aktivitetstilbud:

Veileder, leder og en frivillig møter Ole ved porten når han løslates. Kjører til en kafé, feirer litt.

Sykkelgruppe, treningsrom, fotballkamper, svømming, temakvelder,
aktivitetskvelder i regi av Bymisjonen. Han stikker ofte innom Åpen kafé,
der han treffer folk som vil det samme som han – leve som vanlig A4borger.

Ole flytter inn i treningsbolig
Ole kommer i treningsbolig der han skal bo sammen med to andre. –
Den ene vet han litt hvem er fra før. Her blir han av frivillige, og veileder
introduserer om nye fritidsaktiviteter og nytt nettverk. Han får hjelp til
tannhelse, gjeldsordninger og kontakt med NA og psykolog.
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MULIGHETER: Arbeid, juristhjelp til å ordne gjeld, hjelp til å ordne ID
kort. Fritidsaktiviteter, arbeid vaktmestertjenesten i Bymisjonen, frivillige
følger inn i nytt nettverk, veileder blir med på møter og aktiviteter.
Tannlegehjelp.
UTFORDRINGER: ikke ruse seg, snakke om annet enn tidligere liv, nye
mannsidealer, skaffe nye venner.

Ole i pilotleilighet
3 leiligheter i en gård
MULIGHETER: Ole får hjelp av FRI og Husbanken til å få startlån i kommunen for å kjøpe egen bolig.
UTFORDRINGER: Forskjell på tysting og godt naboskap. Skaffe seg
venner utenfor miljøet i FRI og Bymisjonen.

Ole flytter i egen bolig
MULIGHETER: Leve nytt liv som lovlydig, rusfri borger i arbeid med nytt
nettverk.
UTFORDRINGER: Ikke slipper inn folk som ruser seg, ikke sprekke, holde fokus og motta veiledning til han er trygg nok på at han klarer å nå
målene sine alene.
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FORTELLINGER
NOEN DELTAKERFORTELLINGER
“KIM”(32) med 13 dommer bak seg
Bodd 2 mnd i treningsbolig i FRI.

DE FØRSTE MINUTTENE I FRIHET
“Det er viktig å bli møtt av noen
ved porten når du blir løslatt.”
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Kim var hundre prosent motivert til å forandre livet sitt. Men visste
ikke helt hvordan. Inntil Anders fra FRI kom på besøk i fengselet…
Da begynte en ny vei for “Kim”. Han ble støttemedlem i FRI.
Han ble med på motivasjonskveldene, og ble en del av et nytt nettverk.
Etter flere samtaler med leder og veiledere, ble han tatt inn som deltaker
i FRI, og flyttet i treningsbolig. - Den største skrekken da jeg satt inne, var
å komme ut og ikke få sted å bo, eller bli sittende alene på et hospits eller
en hybel. FRI har skjønt at folk trenger et hjem, sier Kim som gir den tette
oppfølgingen i FRI mye av æren for at han nå klarer seg bra. - Jeg har aldri
klart meg flere måneder etter løslatelse før. Men her har jeg bolig, arbeid
og blir tilbudt å trene med folk som ikke ruser seg på fritida, sier Kim.
Kim understreker at det var utrolig trygt å bli hentet på kaia da han kom
med ferga fra Bastøy, og visste at han hadde et sted å bo.
- Hvorfor er det viktig å bli møtt av noen fra FRI med det samme du
kommer ut av fengsel?
- Det er utrolig viktig å bli henta. De første minuttene, timene etter løslatelse er ofte de mest sårbare; hvor skal du gå? Det ligger hundre nummer
på mobilen og alle er til folk som ruser seg – det er lett å ty til dem da,
sier Kim. Han legger til at det var helt nytt for ham at noen brydde seg om
hvordan det gikk med ham da han kom ut. - Det motiverte meg, sier han.

BYGGER SELVFØLELSE I FRI
Kim hadde tenkt mye, mens han sonet, på hva det var som gjorde at folk
klarte seg bra når de kom ut. - For å klare deg, må du i hvert fall få nye
venner. Jeg har fått nye venner og nytt nettverk i FRI. Jeg har fått forbilder jeg kan se opp til som har klart å legge rus og kriminalitet bak seg.
- Det er utrolig hva du kan få til når du vil noe 100 prosent og har folk

som vet hva du kjemper med, rundt deg. Folk i treningsboligen hjelper
meg med mange praktiske ting. De er veldig tydelige på kravene i FRI,
men de gir deg samtidig masse mot og bygger selvfølelsen din så du lettere kan klare krava. Dessuten har jeg forpliktet meg og skrevet under på
at jeg skal være rusfri og ikke begå kriminelle handlinger. Nå er det opp
til meg, ellers er det rett ut.
- Hva kan være vanskelig, da?
- Å, hjelpe meg. Jeg jobber jo med meg sjøl hele tida. Det er krevende.
Det vondeste for meg har vært at jeg har valgt å kutte ut dama mi, for
hun ruser seg. Jeg klarer det ikke om jeg skal omgås henne. Men det er
vondt. Når du ruser deg kommer du inn i en egen verden der du KUN
tenker på deg selv. I FRI må vi øve på å tenke på andre igjen, det er ikke
bare lett. Men helt nødvendig om vi skal fungere som A4 folk. Alt jeg ønsker meg er et A4 liv. Vanlige dager. Det høres kanskje rart ut i et samfunn
hvor alle prøver å være spesielle og eventyrlystne.
Om jeg får ha en dag med frokost, arbeid, venner og familie – uten rus.
Da er jeg lykkelig. Jeg lurer på om den vanlige mannen i gata jobber like
mye med seg selv som det vi som kommer inn i FRI gjør. Vi skal snu og
bryte mange mønstre og må til bunns i oss selv for å komme videre. Tror
det kan bli bra mannfolk av oss, jeg.

ANDERS ER ET GODT FORBILDE
Kim synes Kirkens Bymisjon er modige og kloke som har ansatt en mann
som har sittet 11 år i fengsel som leder for FRI. - Når vi ser at han i år etter
år klarer seg, da tenker vi at vi også kan klare det.
- Å se at mennesker som har vært lenger ute å kjøre enn meg, klarer
seg gjennom FRI, gjør at jeg fortsetter å stå på, – selv på de dagene jeg
kjenner suget og har lyst til å gi opp. Jeg må lære en del på nytt, og det er
lettere å gjøre dette med andre som er i samme situasjon. Som kanskje har
kommet litt lenger i sosialiseringen tilbake til vanlig liv. Kim understreker
også betydningen av å få hjelp til praktiske ting, få id-papirer minibankkort, ordne tenner, hjelp til å ordne gjeld osv.
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MYE HUMOR, HELDIGVIS
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- Hvordan møter ansatte, veileder og frivillige i FRI deg?
- Med mye selvironi og humor. De fleste har jo vært gjennom mange
av de samme kampene som jeg må ta, og de vet at det hjelper med litt
humør. Jeg er jo som en unge som må begynne på nytt, når jeg gruer meg
til å slå koden på KIWI fordi jeg ikke har gjort det på mange år.
Men de stiller også krav til meg, jeg blir tatt på alvor. Det er ikke like lett
å tilpasse seg alt utenfor murene med det samme; hvordan være mann,
hvordan snakke til folk, hvordan få mot til å gjøre noe nytt uten rus. Da
er det godt med den myke overgangen FRI tilbyr.
- Jeg blir vist tillit, og det gjør at jeg for første gang på mange år føler meg
som et menneske. Kim mener hele FRI-prosjektet er basert på at folk tar
vare på hverandre. Det gjør det lettere å bli rusfri og bryte noen mønster
i forhold til gamle venner.
- I treningsboligen får vi øvd på problemløsing, ikke bare å flykte fra dem
som mange av oss har gjort. Vi får trent på å snakke om løst og fast, ikke
bare krim og rus.
Det er alltid noen der – om du ønsker å snakke eller trenger noen. Men
du kan også gå på rommet om du vil være alene.
Kim har fått hjelp til å treffe psykolog, har for første gang fått komme
til utredning for ADHD. Ingen kan hjelpe deg uten du selv. Det begynner
med at du finner viljen til forandring i deg selv. Men når det er gjort – går
arbeidet lettere med folk rundt deg som vil deg vel, slik som i FRI.

ET ENKELT VANLIG LIV
- Nå har jeg stort sett gode dager, smiler Kim. - Jo flere av dem jeg får, jo
flere får jeg lyst til å ha. Dager uten stress, rus og kriminalitet. Jeg har aldri
fått så mange godord og komplimenter i hele mitt liv som jeg har fått i
FRI. Jeg begynner å bli det vi i fengselet ville kalt myk, ler han.
FRI er opptatt av at deltakerne har bra fokus på seg selv, og ikke henger
seg for mye opp i alt det dumme og dårlige. De blir oppmuntret til å
glede seg veldig over det som er godt i livet for tida. Da blir det ikke så

mye energi igjen til det som fremdeles går på trynet.
- Jeg vil ha et enkelt vanlig liv. Har fokus på enkle ting i hverdagen og er
takknemlig for å kunne stå opp rusfri, spise frokost, gå til jobb, komme
hjem spise middag, sykle eller trene, være litt med venner og legge meg
til å sove uten å ha rusa meg eller gjort noe kriminelt. Jeg har fått verdigheten tilbake i prosjektet FRI. Jeg har møtt mennesker som fremdeles
ser at jeg har mulighet til å leve som et vanlig menneske, at jeg kan bli
snakket vanlig til og bli stilt krav til som jeg klarer å oppfylle.
Nå kjenner jeg meg moden for pilotleilighet og etter hvert finne en egen
leilighet. Du må gå ett skritt av gangen og vende deg til livet uten rus.
--------------------------------------- • ------------------------------------------

Dag 32 år, den første som fikk pilotleilighet gjennom prosjektet FRI
6. desember 2007 – 2 dommer på 2 og ½ år.

Å FÅ ET HJEM
- Det å få bolig, var starten på noe nytt for meg, smiler Dag der han stolt
tar i mot meg i leiligheten sin i Drammen, som er en av flere pilotleiligheter i prosjektet FRI.
Dag har også opplevd å være bostedsdløs før han havnet i fengsel. - Jeg
sov i ulike solarium, kjellere og på steder der det kunne være litt varmere
enn ute, sier han. Etter 8 måneder i Oslo fengsel, kom Dag til Hassel. Her
fikk han høre om FRI. At det var for dem som ville gjøre noe med livet
sitt, som ville forsøke en snuoperasjon. Slutte med rus.
- Mange snakket om FRI på Hassel, snakket om lederen deres Anders
som klarte seg så bra. I fengsel får du tenkt en del, og jeg visste jeg var
motivert til å begynne en ny kurs.
Jeg fikk lese brosjyrer, og ble tent på å komme meg inn i prosjektet FRI.
Dag tok kontakt med Anders.
- Hvordan var første samtalen med Anders?

- Jeg måtte være ærlig om livet mitt. Nytta ikke å pynte på noe.
Jeg flyttet til nytt sted, fikk nye folk rundt meg som ikke rusa seg. Det er
det beste jeg kunne gjort.

NOEN VENTET PÅ MEG
Under de siste permisjonene fra fengselet, fikk han hjelp av veiledere i
FRI til å handle litt møbler på Fretex og pusse opp litt i leiligheten. På
dato for løslatelse, kom Anders og hetet ham og de feiret litt sammen i
leiligheten.
- Følelsen av å komme ut og ikke minst at noen ventet på meg, ja, det
kjentes som å få lappen, det var en utrolig GOD frihetsfølelse. Dag fikk
flytte rett i pilotleilighet, og fikk arbeid på sykkelverkstedet. Han fikk
veileder og ble fulgt opp av frivillige. Han fikk et helt nytt nettverk. I
løpet av de siste to årene har Dag bygd opp sykkelverkstedet Pedalen i
Drammen.

ET HJEM, EN VENN og EN JOBB
- Hva trenger du når du kommer ut av fengsel?
- Du trenger et sted å bo, og du trenger noen som kan komme innom det
huset slik at du ikke alltid er alene. Selv om jeg trives i mitt eget selskap
også, jeg.
MEN det å få bolig, var starten på noe nytt for meg, forklarer han. Dag
har også brutt kontakten med gamle kontakter i house-miljøet som han
var en del av. - Nå er jeg trygg. Jeg lar ikke gamle venner få komme på
besøk en gang. Dette skal være et hjem, et sted jeg er trygg. Jeg har nøkkel. Jeg kan låse meg inn. Det er stort når du lenge har vært vant til at
andre låser deg inne.
-Hva er det som gjør at du har lykkes i snart tre år nå med snuoperasjonen din?
- At jeg ble med i FRI og fikk tett oppfølging av andre med liknende erfaringer som ikke ruser seg, som ikke begår kriminelle handlinger lenger.
Hus og jobb er også helt avgjørende. Og selvfølgelig mamma, da. Jeg er
fryktelig glad i mora mi, og hu er så glad når det går bra for meg. Jeg var

så skamfull da jeg rusa meg, at jeg holdt meg unna. Men nå har hun vært
flere ganger og besøkt meg i leiligheten min. Det fineste jeg vet er når
mamma sier: “Jeg er så stolt av deg.”, stråler Dag.
- Men er ikke det en utfordring å komme seg ut til mennesker med andre
erfaringer også for å få et vanlig liv?
- Jo, men jeg går jo en del ut og sånn. Da treffer en flere. Men det er
en trygghet i å være en del av Bymisjonen. Det er stort for meg at jeg
har fått denne tilliten. At jeg ligger på nettstedet deres som leder for
Pedalen. Dag liker også at FRI ber deltakerne forplikte seg, at det stilles
krav til dem.
- Jeg har trengt dette presset. Jeg mister leiligheten om jeg tar amfetamin
igjen. Det har hjulpet meg denne første tiden til å holde meg på plass.
Nå får jeg hjelp til å ordne en del gjeldsproblemer. Etter hvert har jeg lyst
til å søke startlån gjennom Husbanken, og kjøpe egen leilighet.

DRØM OM EN SØNN OG EN KJÆRESTE
- Hvordan kan en vanlig dag i livet ditt være nå?
- Jeg står opp og spiser frokost. Jobber fra åtte-tida til klokka fire. Treffer
folk, elsker å prate med folk. Treffer kunder fra hele byen som kommer
for å få reparert syklene sine.
Jeg er min egen sjef. Det passer meg ypperlig å ikke ha noen over meg
hele tiden. Jeg jobber godt da. Mandager er jeg i treningsstudio med
flere fra FRI. Et par dager i uken er det sykling sammen med en del andre.
Onsdag spiller jeg bedriftsfotball for Bymisjonen.
Har også vært med på et annet bedriftslag.
Jeg kan også kose meg her hjemme og sitte i sofaen og se på tv.
- Er det fortsatt noe du drømmer om?
- Det måtte være å få en sønn, og en kjæreste, da.
Vet ikke om jeg tror på livslangt forhold, da…
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Terje (40), ble løslatt fra fengsel for 2 år siden etter sin 14. dom.

ENDELIG EGEN LEILIGHET
Kriminalitet og rus hadde vært en del av livet hans i mange år, og i 7 år
var han tilknyttet en kjent motorsykkelklubb.
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Da Terje ble løslatt fikk han tilbud om å flytte inn i treningsboligen til
“Prosjekt FRI” som drives av Kirkens Bymisjon Drammen. Han begynte
umiddelbart å jobbe i vaktmestertjenesten til Nyby'n Aktivitetskafé, og
har i tillegg i dag ansvar for treningsstudioet som Bymisjonen har i Konnerudgata 36. Det er åpent 3 kvelder i uka og Terje legger til rette treningsprogram for mennesker som trenger litt ekstra oppfølging.
Han flyttet nylig ut av treningsboligen og over i egen leilighet som han
leier av Kirkens Bymisjon Drammen. - Livet mitt har blitt snudd opp ned
siden jeg i fjor høst fikk kontakt med FRI-prosjektet i Kirkens Bymisjon,
sier han. - Jeg har aldri hatt det så godt som nå, og fremtiden ser lysere ut
enn noen gang før, sier en smilende Terje. Tirsdag 22. april 2008 besøkte
Justisminister Knut Storberget treningsboligen til FRI, og han var imponert over prosjekt FRI og hva det har betydd for Terje og hans vei tilbake
til normalsamfunnet.
--------------------------------------- • ------------------------------------------

Frivillig FRI

HER ER DET BRUK FOR MEG
“Lise” (49) har bakgrunn fra rus og kriminalitet, men fikk komme i pilotleilighet gjennom prosjektet FRI. Treningsboligen i Drammen er for
menn. I dag bor hun i egen bolig, og er en av de frivillige i treningsboligen. Hun holder på å utdanne seg til å bli veileder.

“Å være frivillig i FRI har betydd mye for meg. Alle mennesker
trenger å kjenne at det er bruk for dem” 		
“Lise.”

- Hvordan er det viktig for deg å møte andre som frivillig i FRI?
- Jeg forsøker å hedre det menneske som den andre er. Alle har mye
kompetanse. Det er jo ikke barnehagemat de har med seg i bagasjen, de
som flytter inn i treningsboligen. Jeg oppmuntrer, har god tone og mye
humør, følger dem på fritidsaktiviteter, og er med dem på møter om de
ønsker det. Når det kommer nye inn i treningsboligen, kan det være utfordrende å inkludere på en god måte.
“Lise” hadde allerede bestemt seg for å forsøke å gjøre noe annet ut av
livet sitt, da hun tok kontakt med FRI. - Det nytter ikke med noen tiltak
eller tilbud om du ikke har bestemt deg for å satse selv. Men når du har
tatt en beslutning, er du avhengig av slike prosjekter som FRI for å lykkes,
og ikke stå alene. I fengselet klamrer du deg til alt som kan gi deg håp.
Men du er også redd for å bli skuffet. Derfor er det flott å se at så mange
klarer seg bra i FRI. Det gjør at du våger å håpe de kan hjelpe deg også,
sier Lise – kommende veileder og en av de frivillige i FRI.
Besøket av Anders i fengselet, gjorde uslettelig inntrykk på henne. Han
var åpen og fortalte sin historie. - Det gjorde sterkt inntrykk på meg at
han hadde klart å gjøre noe med livet sitt, sier “Lise.” Som levde vanlig liv
til hun var nesten 40 år, med en sønn og okey forhold til sin skilte mann.
Men så ble det ti år med rus som startet med tablettbruk etter sykdom. I
mai 2008 fikk “Lise” pilotleilighet i FRI. Hun fikk hjelp med tenner, startlån
fra kommunen og var så heldig at hun arvet foreldrene og har nå kjøpt
seg egen bolig.
“Lise” har erfart at det er viktig med nytt nettverk.
- Det nytter ikke å mikse gammelt og nytt liv – du må velge. Det kostet
meg litt å kutte ut 100 kontakter på mobilen, men det var helt nødvendig. Etter år med rus og soning føler hun at hun mangler sosial trening og
er ikke helt klar for å si ja til invitasjon fra venninnene fra tiden før hun
ruset seg om å bli med i syforening. - Jeg mangler sosial trening, og har
veldig dårlig selvbilde. Det er godt å bygge seg litt opp med likemenn i
FRI, smiler hun – en av de få kvinnene i prosjektet.

“HÅKON” omsorgsarbeider og veileder i FRI

VEILEDERENS HISTORIE
Håkon (39) har 11 dommer og 6 år i fengsel bak seg. Han var i vaktmestertjenesten i Bymisjonen og fulgte arbeidet da FRI startet. Han er i
dag veileder og også deltidsansatt som miljøarbeider i treningsboligen
i FRI.

“Det viktigste jeg kan gjøre som veileder er å bry meg, og prøve å
sette mot i deltakeren til å nå sine egne mål.” 			
			

		

Veileder i FRI, “Håkon”

- Hva vil du si er dine gode egenskaper som veileder?
- Jeg er god til å lytte, forståelsesfull. Noen vil kanskje kalle meg litt rund
i kantene. Alt jeg har opplevd, har lært meg at folk trenger tid og noen
som er litt fleksible – så kommer de som regel når de er klare. Noen
veiledere er glad i å prate mye. Min stil er mer å ta dem med på ting;
trening, kino eller et aller annet sosialt slik at han ikke får følelsen av at
jeg vurderer han og skriver alt ned i ei bok. Gutta kaller meg en kul rolig
person, det er den beste attesten jeg kan få, smiler “Håkon”.
“Håkon” har selv vært innom flere barnevernsinstitusjoner og har lært
hva som betyr noe når du jobber med folk: - Jeg merket med en gang om
noen brydde seg og var ekte eller om de ikke brydde seg. Om folk ikke
klarer å bry seg om andre, har de ingenting i FRI å gjøre.
“Håkon” fikk kontakt med Bymisjonen for 5 år siden. Han har vært i vaktmestertjenesten sammen med avdelingsleder i FRI, Anders, har tatt egenutviklingsskolen, og har gjort en del grep for å forandre livet sitt. Nå har
han vært rusfri i 4 år. Han var med å se FRI starte. Nå gir han noe tilbake
til Bymisjonen som veilder og miljøarbeider i FRI. Han studerer også to
ganger i uka for å bli helsefagarbeider. - I januar i år begynte jeg på Folkeuniversitetets utdanning med det mål å bli omsorgsarbeider for barn og

ungdom. Jeg er ferdig med teorien til jul, og skal da over i fire år med
praksis. Fremtiden ser veldig lys ut, og jeg håper å få meg en praksisplass
på en ungdomsinstitusjon etter jul. Med min bakgrunn og erfaring føler
og tror jeg at jeg har mye å bidra med overfor ungdom som har kommet
litt galt ut. Målet mitt er å bevisstgjøre ungdom gjennom riktige valg, og
ikke gå i den fella og ta de gale valgene som jeg tok i ungdommen, sier
“Håkon”. - Jeg liker å arbeide med mennesker, og vil gjerne holde noen i
handa gjennom det som er vanskelig, sier “Håkon”.
Han synes det flott å komme inn i fengslene og være med nye deltakere
fra de får vite de kan være med i FRI, inn i treningsbolig, jobb og nytt nettverk. Fengslene ringer eller sender over kandidater som har sagt de har
lyst til å være med i FRI, og “Håkon” drar på besøk. Noen ganger sammen
med Anders.
- Vi er veldig direkte og går rett på sak. Folk liker det. Det er med å normalisere. Vi spør direkte om hvor mange dommer de har, hva de har sittet
inne for, forhold til venner, familie, faren sin, og hva de har lyst til. De blir
litt tryggere når vi kan si: “Vi vet noe om hvordan du har det, for vi har
vært der sjøl.”
“Håkon” verdsetter alle de nye vennene han har fått gjennom ulike
prosjekter i Bymisjonen. - Ellers øver jeg meg på å tenke enkelt – leve i
dag. Slik at jeg ikke blir overmanna av alt jeg skal få til og gjøre. Da ordner
det seg som regel. Har “Håkon” erfart.
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Prosjektansvarlig næringsliv og medlemskoordinator FRI
…etter 23 år i fengsel

TILLIT ER AVGJØRENDE
- Å bli vist tillit, har vært avgjørende for at jeg denne gangen har klart
å holde meg borte fra rus og kriminalitet, sier Jon Dahl, ansatt i Bymisjonen som ansvarlig for motivasjonskveldene i FRI, – og for å få inn
midler fra næringslivet gjennom å invitere dem som støttepartnere.
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Dahl er en av dem som har sonet lengst i norske fengsel, 23 år til sammen. Men for 4-5 år siden foretok han en stor snuoperasjon. Han var den
første som flyttet inn i treningsboligen til FRI august 2007, og videre inn i
egen leilighet høsten 2007 ved hjelp av Husbankens startlån.
Dahl har tatt både tatt teologiutdanning og utdanning i kunsthistorie i
fengselet. Han fikk veiledning gjennom FRI, jobb i vaktmestertjenesten
i Bymisjonen, og etter hvert jobb som prosjektansvarlig næringsliv og
medlemskoordinator i FRI. Som koordinator har han ansvar for innhold,
gjennomføring og informasjon av Motivasjonssamlingene. Til disse samlingene som arrangeres minst en gang i måneden inviteres innsatte og
ansatte i de ulike fengslene i Buskerud, tidligere innsatte, veiledere og
frivillige i FRI og folk i Bymisjonen. Tema som det fokuseres på, er hva en
trenger når en kommer ut av fengsel for å føle at man blir sett og tatt
på alvor, penger, livsstil, kontakt med pårørende, sosialisering osv. Han
har også igangsatt ulike fritidstilbud for de som kommer ut av fengsel
gjennom bl.a. sykkelgrupper bestående av tidligere innsatte, som flere
ganger har deltatt i Den store Styrkeprøven, Trondheim – Oslo og Birkebeinerrittet.
Dahl leder Bymisjonens næringslivsprosjekt: SMM– Støtte Med Mening.
Arbeidet retter seg mot det lokale næringslivet. Prosjektet er et forsøk
på å øke det sosiale engasjementet blant bedrifter og næringslivsledere
i Drammen og omegn. Gjennom ulike samarbeidsavtaler skal bedriftene

og deres ansatte føle at de er med på å støtte noe viktig og positivt i
nærmiljøet. Samarbeidsavtaler basert på regelmessige bidrag gir økonomisk forutsigbarhet i Kirkens Bymisjons arbeid. Samarbeidsavtalene kan
være basert på regelmessige bidrag både når det gjelder pengebeløp,
matvarer, utstyr eller tjenester. Hovedsamarbeidspartnerne bidrar med
240.000 årlig, samarbeidspartnere med 50.000, og støttepartnere med
25.000. Bymisjonen i Drammen har nå 15 slike avtaler av ulik størrelse.
Noen bedrifter er støttepartnere og ønsker å gi tjenester. Han har også
ansvar for andre arrangementer i regi av Bymisjonen.
- Jeg går alltid til toppledelsen i bedriften og ber om møte. Innfallsvinkelen er at de fleste ansatte kjenner noen som sliter med rus, krim eller
psykisk helse og dermed kan ønske å støtte vårt arbeid. Til nå har ingen
lagt på røret når jeg ber om et møte, smiler Dahl fornøyd.
--------------------------------------- • ------------------------------------------

SITATER FRA DELTAKERE I FRI

OM Å BLI STILT KRAV TIL
“Det er godt at noen stiller krav til meg, jeg blir tatt på alvor. Det
er ikke like lett å tilpasse seg alt utenfor murene med det samme
– hvordan være mann, hvordan snakke til folk, hvordan få mot til
å gjøre noe nytt uten rus – da er det godt med den myke overgangen FRI tilbyr”
“Fri krever at du er 100 prosent motivert. Det er ingen mellomting.
Du MÅ avstå fra rus og krim. De jobber med deg allerede inne i
fengselet, og da er det akkurat som om halve jobben er gjort når
du kommer inn i treningsboligen. ”

“Når du ruser deg tenker du kun på deg selv. I FRI må vi øve på å
tenke på andre igjen.”
“Hele FRI-prosjektet er basert på at folk tar vare på hverandre.
Det gjør det lettere å bli rusfri og bryte noen mønster i forhold til
gamle venner.”
“Det kan være vanskelig å lære seg forskjellen på godt naboskap
og det å tyste.”

OM Å HA ET HJEM
“Det er stort å ha nøkkel til sin egen bolig. Jeg trives i leiligheten
min. Dette er første gang i livet jeg har et hjem som jeg føler meg
hjemme i.”
“Det er alltid noen i treningsboligen – om du ønsker å snakke eller
trenger noen. Men du kan også gå på rommet om du vil være
alene.”
“Det å få bolig, var starten på noe nytt for meg. Jeg har også opplevd å være bostedsløs. Jeg la meg i solarium eller kjellere.”
“Den største skrekken da jeg satt inne, var å komme ut og ikke få
sted å bo eller bli sittende alene på et hospits eller en hybel. FRI
har skjønt at folk trenger et hjem.”
“Nå kjenner jeg meg moden for pilotleilighet og etter hvert finne
en egen leilighet. Du må gå ett skritt av gangen og vende deg til
livet uten rus.”

OM FRAMTID. OM DET GODE
“Nå har jeg stort sett gode dager. Og jo flere av dem jeg får,
jo flere får jeg lyst til å ha. Dager uten stress, rus og kriminalitet.”
“Å se at mennesker som har vært lenger ute å kjøre enn meg, klarer seg gjennom FRI, gjør at jeg fortsetter selv på de dagene jeg
kjenner suget og har lyst til å gi opp.”
“FRI er opptatt av at vi har bra fokus på oss selv, ikke henger oss
for mye opp i alt det dumme og dårlige. Vi blir oppmuntret til å
glede oss veldig over det som er godt i livet vårt for tida. Da blir
det ikke så mye energi igjen til det som fremdeles går på trynet.”
“Kirkens Bymisjon er modige. De har ansatt en mann som har
sittet 11 år i fengsel som avdelingsleder for FRI. Når vi ser at han
klarer seg, blir vi motiverte.”
“Jeg var i treningsbolig, pilotleilighet og bor nå i egen bolig. Nettverket FRI tilbød meg, reddet meg. Jeg fikk også jobbe med barn og
unge. Nå utdanner jeg meg til å bli barne- og ungdomsarbeider.
Jeg har lyst til å være med å gi barn og unge god selvfølelse, slik at
de ikke tar dumme valg. I FRI bygger de folks selvfølelse, derfor har
jeg lettere klart å velge bra selv, etter at jeg ble med der.”
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Fengselsleder ved Hassel fengsel

FRIAMBASADØREN
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Fengselsleder Helge Åby ved Hassel
fengsel har i en årrekke fulgt ettervernstiltaket FRI. Han er ikke i tvil om
hva som virker.
- Helheten. Allerede måneder før soning, til oppfølging i egnet og skjermet
bolig, jobb, plikter og ganske strenge
krav. FRI er et unikt tilbud, det er selve
definisjonen på ettervern, mener fengselsleder Åby.
Fengselsleder Helge Åby har lang erfaring fra arbeid med innsatte og forberedelser til overgangen fra fengsel
til frihet og bolig. Siden 1992 har den
tidligere barnevernpedagogen vært
fengselsleder ved det åpne Hassel fengsel. - Hos oss finnes ingen gjerder,
murer eller gitter. Det er det mest åpne fengselet vi har i Norge.
Hassel fengsel tar gjerne i mot soningsdømte med rusproblemer. Gjennomsnittlig soningstid ved fengselet er 7 måneder. - Det viktigste for
en som er ferdig med soningen, er at noen er der for dem, at de så å si
blir møtt i porten når de løslates. Forbindelsen må knyttes allerede før
soningen ender. Der hvor kjemien stemmer, blir dette viktige personer
for den løslatte.
Åby har sendt mange til FRI. Suksessfaktorer han trekker frem er skjermet botilbud, omsorgspersoner som er til stede hele døgnet og kravene
som blir stilt til deltakerne i FRI. De må skrive under på å avstå fra rus og
kriminalitet, men de får mye igjen. Hjelp til å få jobb, tilbud om fritidsaktiviteter og nytt nettverk.
Den erfarne fengselslederen liker måten FRI møter innsatte på – med

tillit. Og denne tilliten viser at de ikke overtar livene til noen, men de
ruster personen selv til å ta nye egne valg, og oppmuntrer de beste
sidene i folk.
- Er det noen fallgruver for FRI?
- Det er viktig at prosjektet holdes på den arenaen det er å ikke bli for
likt det offentlige – det frivillige, kompetansen fra tidligere kriminelle
og rusmisbrukere. Tydelige grenser, overholde egne sanksjoner på
regelbrudd
- Har du råd til andre kommuner eller organisasjoner som vil starte FRI?
• Ikke starte for stort og ambisiøst, ikke gape over for mye.
• Gjør det enkelt. Start med å følge en eller to personer ut i
treningsbolig.
• Det er bedre å følge færre bedre i rolig tempo før en tar
inn nye.
• Bevare frivilligheten og likemannstanken i arbeidet. Viktig med
frivillige som både har rusbakgrunn og som ikke har krim eller rus- 		
bakgrunn for å bygge bro ut til samfunnet.
• Ha en tydelig distanse til det offentlige. Det er ikke et offentlig
tilbud.
• Plukk veiledere og frivillige med omhu. Sikre at det er mennesker
som kan vise ekte omsorg.
- Er det noen FRI ikke fungerer for slik du ser det?
- Mennesker med FOR store atferdsproblemer, for store psykiske lidelser,
det må være mennesker som kan fungere i et fellesskap.
Åby er blitt en FRI-ambassadør på Hassel, fordi han ser de hjelper folk til
bedre liv etter løslatelse. Han informerer gjerne, og deler ut materiell. Nå
skal han snart legge fram en metodebok om FRI også, lover han.

Leder Senter for rusforforebygging Drammen kommune

FRIVILLIGHET OG OFFENTLIGHET
UTFYLLER HVERANDRE
- Jeg ser på FRI og vårt arbeid med
rusavhengige som ETT, og det krever
godt samarbeid. Hvis vi ikke sammen
staker ut EN vei for brukerne, men
flere, kan det skape forvirring, understreker virksomhetsleder for Senter
for rusforebygging i Drammen kommune og medlem av styringsgruppa i
prosjektet FRI
John Dutton har mangeårig erfaring
både fra rusomsorg og prosjektarbeid.
Han har ansvar for 45 årsverk i det rusforebyggende arbeidet i Drammen kommune. Da invitasjonen fra Kirkens
Bymisjon kom om å samarbeide med FRI, var han ikke i tvil.
- Bymisjonen har troverdighet, og FRI er et viktig supplement til det offentliges arbeid, sier Dutton.
Han tror deres idé om å involvere tidligere innsatte som klarer å bli rusfrie
og lovlydige i arbeidet, blir til motivasjon for flere til å klare det samme.
– FRI har reell brukermedvirkning. De tror på at en hjelper seg selv ved
å hjelpe andre. FRIs kombinasjon av brukererfaringer, formalkompetanse
og frivillighet, fungerer på en forbilledlig måte.
Dutton understreker at fallgruvene med frivilligheten kan være at den
blir feilrettet, innblander seg uhensiktsmessig i saker, blir for ivrig, eller
tar over livet til den de skal hjelpe. - Her har FRI vært meget bevisste og
legger opp til godt samarbeid med ulike faglige instanser. Da blir frivilligheten et flott supplement, mener han.

Dutton framhever at FRI har truffet et behov ingen har klart å fylle godt
nok: De motiverer innsatte i fengsel, de møter ved porten, de gir omsorg
og tett oppfølging i bolig de første månedene etter løslatelse. - Dette
fortjener all mulig ros, det er flott, og kan anbefales til flere kommuner,
mener Dutton som er glad det kommer en metodebok som kan gjøre
det lettere for flere å sette seg inn i hvordan FRI arbeider, og hvilke verdier som er viktige for dem. - Det er viktig at det ikke blir noe motsetningsforhold mellom det offentlige og det frivillige arbeidet. Det blir fort
slik at Bymisjonen og de frivillige er de snille, mens det offentlige er de
slemme. Jeg er lei av denne oppfatningen. Det er ikke slik at frivilligheten
er hjertet mens vi i det offentlige er fag og hode. Vi må begge arbeide
både med hode og hjerte. Offentlighet og frivillighet kan ufylle hverandre til beste for brukeren. Det er FRI et eksempel på. Her har vi gjensidig
respekt for hverandres roller, understreker Dutton.
Jeg ser på senter for rusforebygging og Kirkens Bymisjon som ett – som
arbeider til beste for dem som sliter med rus. Til tross for ulike roller og
også uenighet.
- Er det noe dere kan ha vært uenige om?
- I utgangspunktet er det ikke mye vi har vært uenige om. Et eksempel
er at FRI skal være et tiltak for personer bosatt i Drammen. Noen ganger
har FRI tatt i mot fanger som kommer ut fra fengsel og er bosatt i andre kommuner. Det skaper problemer og bryter med prosjektets mål og
hensikt. Det er viktig å holde seg til det partene er blitt enige om, og
ikke gå på tvers av egne forskrifter og regler. Være tro mot det som står
i måldokumentet.
- Så dette er viktig å passe på for andre som skal starte FRI også?
- Ja, det er nødvendig for å bli troverdig.
- Hva er ellers viktig for godt samarbeid?
- Om det er problemer eller noe som er uavklart mellom mennesker,
hjelper det som regel å møtes ansikt til ansikt, sier Dutton.
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HER FINNER DU KOPI AV:

VÆR SÅ GOD!

• Inntaksbrev
• Husregler
• Husleiekontrakt treningsbolig
• Husleiekontrakt pilotleilighet
…slik at dere som ønsker å starte FRI slipper å gjøre hele denne jobben
om igjen.

Fra de kommende sider BØR det etter lov om å dele alle goder,
kopieres med tillatelse fra opphavseier PROSJEKTET FRI

Eksempel på INNTAKSBREV som innsatt får når han er godkjent som deltaker i FRI
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Sem fengsel
P.B. 84
3170 Sem						
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SVAR PÅ SØKNAD OM PLASS I LØSLATELSESPROSJEKTET FRI.
Vi viser til flere samtaler med “Ola” hvor han ytrer ønske om en plass i FRI. Dette kan vi herved bekrefte at han
har fått, om han soner rusfritt og i henhold til de regler som Sem fengsel setter som krav til prøveløslatelse i
henhold til § 42 i straffegjennomføringsloven.
Etter en lang soningskarriere vil vi kunne tilby han et rusfritt og lovlydig nettverk, samt en veileder som vil
kunne fungere som en hjelp og støtte i perioden før og etter løslatelse. Vi har gjennom vårt kjennskap til “Ola”
sett at han er full av ressurser.
Vi vil ha plass til han fra 1. juni -08 i treningsbolig med et trygt og godt felleskap i den sårbare løslatelsesfasen.
Etter noen uker her vil vi kunne tilby pilotleilighet i etablerte samfunnsstrøk. Om ikke “Ola” skulle skaffe seg
jobb gjennom tiden han er på Sem fengsel vil vi kunne tilby arbeidstrening, skole eller aktivitet. Vi jobber også
sammen med representant fra NAV for å lose videre ut i arbeid.

Med hilsen Anders Steen
Avd. leder FRI

UNDERSKRIFT AV HUSREGLER
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Husregler for Nedre Eikervei 24

4. Bruk av rusmidler

I Nedre Eikervei legges det stor vekt på rammer og struktur for å skape trygghet og forutsigbarhet. Eksempel på rammer og struktur kan være
møter, måltider og husregler. I tillegg til rammer kommer individuelle avtaler som lages sammen med ansatte eller veileder. For å oppnå målsettingen med tilbudet og for at oppholdet skal bli best mulig for den enkelte, gjelder følgende kjøreregler (individuelle hensyn/vurderinger
blir tatt dersom det er grunner for det):

5. Ved mistanke om rus

Ved innflytting informeres:
Gjennom samarbeidet i fengsel mellom veileder og det nye medlemmet har FRI allerede forberedt medlemmet på hvordan det vil være
med fremdrift og daglige rutiner på treningsboligen. Sett på bakgrunn av samtalene vil ikke reglene være ukjente, men vi vil allikevel ha noen
nedskrevne da dette kan gjøre prosessen lettere.
Under oppholdet på treningsboligen skal beboeren samarbeide med ansatte, veiledere og frivillige og utarbeide en handlingsplan for oppholdet på Nedre Eikervei 24.

Under oppholdet er det ikke tillatt å nyte alkohol eller andre rusmidler. Det er heller ikke tillatt å oppbevare rusmiddel eller brukerutstyr på
huset. Brudd på denne bestemmelsen vil medføre utflytting.

Ansatte har til enhver tid mulighet for å foreta test for å avsløre rusing, samt å foreta kontroll om det oppbevares rusmidler, bruker- og/eller
manipuleringsutstyr på hybelen eller på FRI sin eiendom.

6. Manipulering
Ved manipulering av urinprøver vil det medføre utflytting.

7. Vold
Ved utøvelse eller trussel om bruk av vold vil man måtte flytte ut, forholdet anmeldes til politi og friomsorgen varsles.

1. Aktivitet på dagtid

8. Personlig ansvar

Det forventes at du går på skole eller har en annen form for relevant daglig beskjeftigelse.
Det kan f.eks. være arbeidstrening, arbeid, kurs, selvhjelpsgrupper, trening, eller annen aktivitet.
Du skal ellers delta aktivt i FRI sine aktiviteter, arbeid, sammenkomster, kurs osv.

Som beboer har du selv ansvar for daglig renhold og orden på ditt rom. Personalet vil påse at dette er tilfredsstillende. Likegyldig holdning
vil bli påpekt.

2. Avtaler

9. Fellesansvar

Vi forventer, at du lager faste avtaler med personalet, om hvor du går hen, hvem du er sammen med og når du kommer hjem.

Du gjør ditt for at felles bruksområde blir holdt rent og i god stand.
Lister er hengt opp og dette ansvaret går på rundgang.

3. Respekt for andre på huset

10. Progresjon

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Jobbe for å ikke danne “klikker” på huset og samtidig ta vel i mot nye medlemmer.			
Mobbing og baktaling blir ikke akseptert.
Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg.
Ved bruk av radio, tv og annet lydutstyr skal styrken tilpasses de øvrige beboeres behov for ro.
Det skal tas hensyn til husets naboer.
Det forventes at alle prater ordentlig til hverandre og behandler hverandre med respekt.
Det forventes at man ikke prater for mye om rus, kriminalitet, og hva som skjedde i “gamle dager”.

Vi har 2 regler vi håndhever mer enn noe annet, nemlig at det ikke må forekomme vold eller stoff på treningsboligen.

Må vise progresjon, dvs. utvikle seg i forhold til målene til FRI og de individuelle planene med oppholdet.

11. Ro
Det skal være ro på huset fra kl. 23.00 og til kl 08.00. Ingen bruk av vaskerom i denne perioden.

12. Besøk
Evt. besøk skal avtales med ansatte, frivillige og de må forlate huset kl. 23.00. Besøkende skal være rusfrie.
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13. Permisjoner
- Permisjoner inntil 2 overnattinger kan innvilges.
- Du må bo minst en uke før du får permisjon.
- Alle permisjoner skal søkes på skjema, og senest 4 dager i forveien.
- Ingen vil få permisjon, eller forlenget permisjon over telefon.
- Døren til hybelen blir låst under permisjonen.
- Du skal melde fra til personalet og blåse alkometer, eventuelt avgi urinprøve, når du kommer tilbake etter permisjon.
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Dersom personalet må gjøre jobben med å pakke dine eiendeler ved utflytting, faller retten til tilbakebetaling av depositum bort. Depositumet betraktes som en delbetaling for ekstraarbeidet ved rydding/pakking av rommet.

22. Utflytting
Dersom du uteblir i mer enn tre dager uten permisjon, eller annen gyldig grunn må du flytte ut. Vi har ikke ansvar for dine personlige effekter
etter utflytting. Eventuelle etterlatte effekter må hentes snarest etter utflytting. Dersom personlige eiendeler ikke er hentet innen 14 dager
etter utflytting, vil de bli levert til vårt lager. Er de ikke hentet innen 1 måned vil de bli solgt i bruktbutikken.

14. Måltider

23. Husleie

Vi skal ha felles middag kl 17.00 på onsdager.
Vi vil også forsøke å lage til felles mat i helgene og ellers om det er ønskelig.

Husleien beløper seg til minimum 4000 kr pr. mnd eller etter avtale.
Jeg godtar herved overnevnte punkter og vil etter beste evne etterleve dette.

15. Husmøter
Det vil bli avholdt fast husmøte på onsdager kl 18.30.
Når det blir avholdt husmøter, skal den enkelte beboer være tilstede.

17. Mobiltelefon
Din mobiltelefon må ikke virke forstyrrende på miljøet. Ikke brukes i fellesrom.

18. Husdyr
På grunn av de fysiske rammer er det ikke tillat å ha husdyr på treningsboligen.

19. Inventar og utstyr
Inventar og utstyr skal ikke fjernes fra hybel, felleskjøkken eller fellesrom.
På grunn av brannfare, og av hygieniske hensyn, er det ikke tillat å ha kaffemaskiner og kokeplater på hybelen.

20. Røyking

Sted:_______________ Dato:______________

All form for røyking foregår utendørs.

21. Utlevering av nøkkel
Det betales kr 100 i depositum.
Mister du nøkkelen må det betales nytt depositum for ny nøkkel. Mister du nøkkel for andre gang, må du betale kr 200.

------------------------Medlem i FRI

----------------------------Ansatt i FRI
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HUSLEIEAVTALE TRENINGSBOLIG “OLA”
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen har etter fullmakt fra Drammen Kommune v/sosialsjefen d. 18.04.2007 bemyndigelse til å klausulere
boliger for bruk til personer med spesielle boligbehov i prosjekt FRI. Denne kontrakt gjelder bolig som etter vedtak av Kirkens Bymisjon Drammen er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Evt. beboeravtale, husholdensregler inngår i leieforholdet.
Klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter enn ved å leie av annen bolig, jfr husleieloven §11-2.

1. PARTENE
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HOVEDLEIER/UTLEIER/FREMLEIER: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen, Avd. FRI
Nedre Eikerv. 24 3045 Drammen
Telefon/telefaks/e-post:
32 82 27 15
LEIER/Navn: “Ola”
Fødselsdato:
Telefon:

2. LEIEOBJEKTET
Husleieavtalen gjelder 1 roms hybelleilighet/ hybel (treningsbolig) i Nedre Eikervei 24.
Hybelleiligheten leies ut delvis møblert. Leieren skal vedlikeholde inventaret så ofte som det er påkrevd.

3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET
Leiligheten overtas av leieren den 01.05.2008 kl. 12.00. Leieavtalen utløper uten oppsigelse den 31.08.2008 kl. 12.00. Leieavtalen faller bort
uten oppsigelse etter tilbud om annen passende bolig (pilotleilighet). Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter utløpet av den
avtalte leietid, uten at utleieren skriftlig har oppfordret fremleieren til å flytte, må det inngås ny kontrakt for perioden.
Etter husleieloven § 9-3 skal det som hovedregel ikke inngås tidsbestemte leieavtaler til bolig for kortere tid enn 3 - tre - år. Boligen er derfor
klausulert for bruk til personer med spesielle boligbehov i prosjekt FRI og innunder Husleieloven §11-2.
Leieforholdet er en del av Kirkens Bymisjons FRI-prosjekt, som går ut på å etablere et døgntilbud som ledd i arbeidet med å få tidligere
soningsfanger tilbake i samfunnet. Kirkens Bymisjon har leiet en treningsbolig/base med 3 leiligheter/hybler + en base for ansatte. I denne
treningsboligen fremleier den løslatte en egen leilighet/hybel med tilgang til bad og kjøkken.

Etter en periode på én til tre måneders botid i treningsboligen, er Bymisjonens (hovedleiers/utleiers) målsetting at de prosjektdeltakere som
er tilstrekkelig motiverte/resurssterke og klarer seg bra, vil få anledning til å flytte til en pilotleilighet i Drammen eller omegn. Hensikten er
at pilotleieligheten etter hvert vil bli prosjektdeltakernes egen, faste bolig.
Partene har i leieperioden gjensidig adgang til å si opp leieavtalen med 14 dagers varsel.

4. LEIESUMMEN
Leiesummen er kr 4000,- pr. måned.
Leien betales forskuddsvis den 15. i hver måned til Kirkens Bymisjons bankkonto nr. 5005.06.04168.

5. ELEKTRISITET OG BRENSEL
Utgifter til elektrisitet er inkludert i leiesummen.

6. TINGLYSING
Husleieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers samtykke.

7. HOVEDLEIERENS/UTLEIERENS PLIKTER
Utleieren plikter i leietiden å stille husrommet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen.
Klage over at boligen ikke er i lovbestemt eller kontraktsmessig stand, må leieren fremsette innen rimelig tid etter overtagelsen. Ellers regnes
forholdet som godtatt. Det som kreves rettet må oppgis. Utleieren skal forsvarlig vedlikeholde boligen og alle innretninger som hører til
boligen, såfremt dette ikke påligger leieren, jfr. nedenfor. Utleieren skal sørge for at portrom, kjellere, trapper, ganger og loft er tilstrekkelig
belyst og vedlikeholdt.

8. LEIERENS PLIKTER
Leieren er ansvarlig for enhver type ruteknusing som utføres selv, hans husstand, eller andre personer som leieren har gitt adgang til boligen
eller eiendommen for øvrig.
Boligen skal benyttes til beboelse i tråd med intensjon til FRI. Leieren skal behandle boligen og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet og rette seg etter vanlige ordensregler som utleieren fastsetter til sikring av god husorden. Leieren plikter å erstatte all skade som
skyldes ham selv, hans husstand, eller andre personer som leieren har gitt adgang til boligen eller eiendommen for øvrig. Leieren må ikke uten
utleierens samtykke endre boligen på noen måte, og må heller ikke sette opp antenne på eiendommen uten samtykke fra utleieren.
Leieren plikter straks å melde til utleieren enhver skade på boligen, som må utbedres, uten opphold. Annen skade eller mangel skal leieren
sende melding om innen rimelig tid. Forsømmer leieren pliktig melding, taper leieren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for all skade
som kommer av forsømmelsen. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger utleieren å avhjelpe, og kan utbedringen av disse ikke utstå
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uten å utsette eiendommen eller leierens gods for åpenbar skade, plikter leieren å søke skaden avverget, om nødvendig uten forutgående
varsel til utleieren. Leieren kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt.

9. OPPTAK I HUSSTAND
Leieren har ikke rett til å ta opp i sin husstand andre personer.
Dyrehold er ikke tillatt.

Leieren har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre.

Tilbakelevering ansees for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til boligen. Forlater leier boligen på en slik måte at
leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleier igjen straks disponere over den.

11. UTLEIERENS ADGANG TIL BOLIGEN

14. TVISTER

Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til husrommet for tilsyn. Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til husrommet i den utstrekning det trengs for å gjennomføre kontroll, visning, pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på husrommet eller eiendommen for øvrig. Leieren har rett til tilsyn/kontroll
uten leierens samtykke eller viten, men skal ha melding i rimelig tid før visning, vedlikehold etc.

15. UNDERSKRIFT

10. FREMLEIE
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av leieren. Mangler som leieren er ansvarlig for og som ved anvendelse av vanlig aktsomhet burde vært oppdaget av utleieren, kan ikke
påberopes av utleieren, hvis utleieren ikke innen 14 dager etter at leieforholdet er slutt, meddeler leieren at mangelen vil bli gjort gjeldende.
Dette gjelder dog ikke hvis leieren har handlet svikaktig. Fast inventar, ledninger o.l. som leieren har anbrakt eller latt anbringe i boligen må
ikke fjernes med mindre leieren bringer boligen i samme stand som ved overtakelsen. Leierens rettigheter til slikt inventar som ikke er fjernet, tilfaller utleieren uten godtgjørelse. Har leieren montert og etterlatt låser i dører, er han pliktig til å overlevere alle nøkler som hører til
låsene.
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I tvist vedtar partene eiendommens verneting.

Utleieren og leieren vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne husleiekontrakt, som er utferdiget i to eksemplarer, hvorav utleier og
leier beholder hvert sitt.

12. LEIERS AVTALEBRUDD - UTKASTELSESKLAUSUL
Leieren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel
etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er sendt, har fraflyttet boligen. I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke
skjer. Flytter ikke leieren når leietiden er ute, kan leieren like ens kastes ut uten søksmål og dom etter § 13-2 tredje ledd i tvangsfullbyrdelsesloven.
Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, husholdsreglene eller annen avtale inngått med FRI, kan utleieren heve leieavtalen.
Som vesentlig mislighold regnes bl.a. ulovlig bruk av boligen, bråk, hærverk, skadeverk og annen skremmende og/eller plagsom adferd som
forstyrrer utleier eller andre beboere. Som vesentlig mislighold regnes også straffbare forhold som begås i eller i nærheten av leieobjektet,
f.eks. bruk og/eller omsetning av alkohol eller narkotika.
Heves leieavtalen på grunn av vesentlig mislighold, plikter leieren da å flytte ut av boligen. En leier som flytter etter utkastelse eller krav fra
utleieren på grunn av misligholdelse, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av hva utleieren får inn ved ny utleie.
Leieren må i tillegg betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og ryddiggjøring av boligen fører med seg, samt utgifter til ny utleie.

13. LEIEFORHOLDETS OPPHØR
Når leieforholdet er slutt skal leieren overlevere boligen med tilbehør tilbake til utleieren, rengjort, og i samme stand som ved overtagelsen,
bortsett fra den forringelse som følger av elde, alminnelig slit og mangler som det påhviler utleieren å utbedre. Annen forringelse erstattes

Drammen, 2. mai 2008.
Kirkens Bymisjon Drammen
Avd. FRI

.................................................
Anders Steen		

.................................................
“Ola”
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HUSLEIEAVTALE (pilotleilighet)
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen har etter fullmakt fra Drammen Kommune v/sosialsjefen d. 18.04.2007 bemyndigelse til å klausulere
boliger for bruk til personer med spesielle boligbehov i prosjekt FRI. Denne kontrakt gjelder bolig som etter vedtak av Kirkens Bymisjon
Drammen er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Evt. beboeravtale, husordensregler inngår i leieforholdet.
Klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter enn ved leie av annen bolig, jfr husleieloven §11-2.

1. PARTENE
66

HOVEDLEIER/UTLEIER: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen, Avd. FRI
Nedre Eikerv. 24, 3045 Drammen
Telefon/telefaks/e-post:
32 27 72 10
FREMLEIER:			
Fødselsdato:
Telefon:

Navn: “Ola”

2. LEIEOBJEKTET
Husleieavtalen gjelder 2 roms leilighet (pilotleilighet) i “Drammensgata”
Leiligheten er klausulert.

3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET
Leiligheten overtas av leieren den 01.01.2009 kl. 12.00. Leieavtalen utløper uten oppsigelse den 01.01.2010 kl. 12.00.
Etter husleieloven § 9-3 skal det som hovedregel ikke inngås tidsbestemte leieavtaler til bolig for kortere tid enn 3 - tre - år.
Boligen er derfor klausulert for bruk til personer med spesielle boligbehov i prosjekt FRI og innunder Husleieloven § 11-2.
Leieforholdet er en del av Kirkens Bymisjons FRI-prosjekt, som går ut på å etablere et døgntilbud som ledd i arbeidet med å få tidligere
soningsfanger tilbake i samfunnet. Kirkens Bymisjon har leiet en treningsbolig/base med 3 leiligheter/hybler + en base for ansatte. I denne
pilotleiligheten fremleier den løslatte en egen leilighet/hybel med tilgang til bad og kjøkken. I tillegg til denne kontrakt undertegner leieren
en tilleggsavtale som skal følges, brudd vil føre til utkastelse. Hvis alt fungerer hos leieren kan vedkommende etter en tid overta leieforholdet
med huseier.

4. LEIESUMMEN
Leiesummen er kr 4300 pr. måned. Leien betales forskuddsvis den 15. i hver måned til Kirkens Bymisjons bankkonto nr. 5005.06.04168. Hver av
partene kan kreve husleien regulert en gang i året etter konsumprisindeksen. Reguleringen skal skje på grunnlag av konsumprisindeksen som
foreligger ved kontraktinngåelsen og kan tidligst reguleres ett år etter kontraktsinngåelsen.

5. ELEKTRISITET OG BRENSEL
Utgifter til elektrisitet er ikke inkludert i leiesummen.

6. TINGLYSING
Husleieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers samtykke.

7. UTLEIERENS PLIKTER
Utleieren plikter i leietiden å stille husrommet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen.
Klage over at boligen ikke er i lovbestemt eller kontraktsmessig stand, må leieren fremsette innen rimelig tid etter overtagelsen. Ellers regnes
forholdet som godtatt. Det som kreves rettet må oppgis. Utleieren skal forsvarlig vedlikeholde boligen og alle innretninger som hører til
boligen, såfremt dette ikke påligger leieren, jfr. nedenfor.

8. LEIERENS PLIKTER
Leieren skal på egen bekostning innenfor boligen vedlikeholde låser, nøkler, ruter, vannkraner, servanter, vannklosett, varmtvannsbeholdere,
badekar, elektriske komfyrer, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer, samt foreta oppstaking av avløpsrør til egen vannlås.
Likeså påligger det leieren å vedlikeholde ledninger og innretninger som han har anbrakt. Leieren er ansvarlig for enhver type ruteknusing.
Boligen må kun benyttes til beboelse. Leieren skal behandle boligen, og eiendommen for øvrig, med tilbørlig aktsomhet og rette seg etter vanlige ordensregler som utleieren fastsetter til sikring av god husorden. I tillegg rette seg etter tilleggsavtalen som er inngått med FRI.
Leieren plikter å erstatte all skade som skyldes ham selv, hans husstand, eller andre personer som leieren har gitt adgang til boligen eller
eiendommen for øvrig. Leieren må ikke uten utleierens samtykke endre boligen på noen måte, og må heller ikke sette opp antenne på eiendommen uten samtykke fra utleieren.
Leieren plikter straks å melde til utleieren enhver skade på boligen, som må utbedres, uten opphold. Annen skade eller mangel skal leieren
sende melding om innen rimelig tid. Forsømmer leieren pliktig melding, taper leieren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for all skade
som kommer av forsømmelsen. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger utleieren å avhjelpe, og kan utbedringen av disse ikke utstå
uten å utsette eiendommen eller leierens gods for åpenbar skade, plikter leieren å søke skaden avverget, om nødvendig uten forutgående
varsel til utleieren. Leieren kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt.
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9. OPPTAK I HUSSTAND
Leieren har ikke rett til å ta opp i sin husstand andre personer, uten etter skriftlig godkjenning fra utleieren.
Dyrehold er ikke tillatt.

10. FREMLEIE
Leieren har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre.

11. UTLEIERENS ADGANG TIL BOLIGEN
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Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til husrommet for tilsyn. Det er ikke nødvendig med
forhåndsmelding for slikt tilsyn. Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til husrommet i den utstrekning det trengs for å gjennomføre
pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på husrommet eller eiendommen for øvrig. I
den siste måneden før leieren skal flytte, er leieren forpliktet til å gi leiesøkende anledning til å se boligen. Leieren skal ha melding i rimelig
tid før slik adgang.

12. LEIERS AVTALEBRUDD – UTKASTELSESKLAUSUL
Fremleieren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig
varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 er sendt, har fraflyttet boligen. I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før utkastelsen gjennomføres.

av leieren. Mangler som leieren er ansvarlig for og som ved anvendelse av vanlig aktsomhet burde vært oppdaget av utleieren, kan ikke
påberopes av utleieren, hvis utleieren ikke innen 14 dager etter at leieforholdet er slutt, meddeler leieren at mangelen vil bli gjort gjeldende.
Dette gjelder dog ikke hvis leieren har handlet svikaktig. Fast inventar, ledninger o.l. som leieren har anbrakt eller latt anbringe i boligen må
ikke fjernes med mindre leieren bringer boligen i samme stand som ved overtakelsen. Leierens rettigheter til slikt inventar som ikke er fjernet, tilfaller utleieren uten godtgjørelse. Har leieren montert og etterlatt låser i dører, er han pliktig til å overlevere alle nøkler som hører til
låsene.
Tilbakelevering ansees for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til boligen. Forlater leier boligen på en slik måte at
leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleier igjen straks disponere over den.

14. TVISTER
Kommer partene ikke til enighet om hva som er markedsleie eller gjengs leie, kan hver av partene kreve tvisten avgjort av en takstnemd. Det
samme gjelder dersom partene ikke kommer til enighet om vederlag for forbedringer. For øvrig vedtar partene eiendommens verneting i
øvrige tvister som gjelder leieforholdet.

15. UNDERSKRIFT
Utleieren og leieren vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne husleiekontrakt, som er utferdiget i to eksemplarer, hvorav utleier og
leier beholder hvert sitt.

Flytter ikke leieren når leietiden er ute, kan leieren like ens kastes ut uten søksmål og dom etter § 13-2 3. ledd i tvangsfullbyrdelsesloven.
Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, husholdsreglene eller annen avtale inngått med FRI, kan utleieren heve leieavtalen.
Som vesentlig mislighold regnes bl.a. ulovlig bruk av boligen, bråk, hærverk, skadeverk og annen skremmende og/eller plagsom adferd som
forstyrrer utleier eller andre beboere. Som vesentlig mislighold regnes også straffbare forhold som begås i, eller i nærheten av, leieobjektet,
f.eks. bruk og/eller omsetning av alkohol eller narkotika.
Heves leieavtalen på grunn av vesentlig mislighold, plikter leieren da å flytte ut av boligen. En leier som flytter etter utkastelse eller krav fra
utleieren på grunn av misligholdelse, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av hva utleieren får inn ved ny utleie.
Leieren må i tillegg betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og ryddiggjøring av boligen fører med seg, samt utgifter til ny utleie.

13. LEIEFORHOLDETS OPPHØR
Når leieforholdet er slutt skal leieren overlevere boligen med tilbehør tilbake til utleieren, rengjort, og i samme stand som ved overtagelsen,
bortsett fra den forringelse som følger av elde, alminnelig slit og mangler som det påhviler utleieren å utbedre. Annen forringelse erstattes

Drammen, 25. November 2008.
Kirkens Bymisjon Drammen
Avd. FRI

			
.................................................		
.................................................
Anders Steen				
“Ola”
Avdelingsleder
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“FRI har skjønt at folk trenger et hjem
for å ha et liv.”

Deltaker FRI
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Kirkens Bymisjon Drammen
Postboks 1000 Bragernes, 3001 Drammen
post@skbd.no • www.bymisjon.no/drammen • Telefon 32 27 72 10

