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Kommunedirektøren

Orientering om rehabilitering ved Ila fengsel og konsekvenser for helsetjenesten

Bakgrunn
Ila fengsel skal rehabiliteres og det er besluttet at rehabiliteringen innebærer en stenging av
fengselet. Rehabiliteringsperioden er forespeilet å vare 18-24 mnd.
Kriminalomsorgen flytter de innsatte og ansatte til Romerike fengsel i Ullensaker kommune. Selve
flyttingen er pr nå estimert å iverksettes før sommeren, nærmere bestemt 20.05- 06.06.21.
Det er ikke besluttet hvordan selve flyttingen skal foregå.
I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 149 millioner kroner til Statsbyggs arbeid med å
videreføre rehabiliteringen på Ila.
Helsetjenesten – Bærum kommune
Helsetjenesten ved Ila fengsel og forvaringsanstalt leverer primærhelsetjenester til 124 innsatte - i
hovedsak forvaringsdømte. Bærum kommune skal levere helsetjenester til disse på lik linje med
kommunens øvrige innbyggere i henhold til kommunehelsetjenesteloven. Innsatte i fengsel har
vesentlig økt sykelighet sammenlignet med samfunnet for øvrig og helsehjelpen ytes innenfor
Kriminalomsorgens rammer for straffegjennomføring.
Bærum kommune har 7,8 årsverk og 9 fast ansatte ved Ila. Leger, sykepleiere og fysioterapeut har
alle lang erfaring fra arbeid i fengselshelsetjenesten og sikrer at primærhelsetilbudet ivaretas på
anstalten. Tjenesten finansieres gjennom direkte tilskudd fra Helsedirektoratet.
Kommunen har over tid hatt dialog med eksterne samarbeidspartnere som Helsedirektoratet,
Ullensaker kommune og Kriminalomsorgen. Det gjenstår fremdeles uklarheter rundt flytteprosess
og rehabiliteringens lengde. Den største usikkerheten er knyttet til en eventuell utløsing av opsjon
om delvis tilbakeføring av ansatte og innsatte så snart deler av bygningsmassen er ferdigstilt.

Helsetjenesten – Ullensaker kommune
Ullensaker kommune har i møter med representanter fra Bærum kommune bekreftet at de er i
stand til å ivareta en tilfredsstillende helsetjeneste for de innsatte. De er dimensjonert for dette.

Kommunedirektørens vurdering
Etter anbefaling fra tjenesten, og i samråd med kommuneoverlege og kommuneadvokat, ble det i
uke 4 besluttet at helsetjenesten ved Ila ikke følger med til Romerike fengsel. Begrunnelsen for
dette var både juridiske, medisinskfaglige, men også viktig fra arbeidsgivers ståsted. De ansatte
ved Ila har over lengre tid etterspurt informasjon og forutsigbarhet. Kriminalomsorgen og
Statsbygg har ikke vært i stand til å konkretisere hverken tidslinje/fremdriftsplan eller driftsmodell
ved Romerike fengsel.
Medvirkning
Rehabiliteringen ved Ila fengsel har vært en følgesak i MBM i tjenestested Helsetjenester over tid.
Tillitsvalgte og vernetjeneste har mottatt jevnlige oppdateringer.
Det er innledet et samarbeid med HR og kartleggingssamtaler med ansatte ble gjennomført i uke
6. Det sendes ut ukentlige informasjonsmailer fra tjenesteleder og fra uke 9 vil det gjennomføres
jevnlige fellesmøter med de ansatte. Det er avklart at personellet bibeholder fengselstillegg tross
midlertidig omdisponering annet sted i kommunen.
Foreløpig plan
Intensjonen er at personellet skal midlertidig omdisponeres internt i Helse og sosial. Vurderinger i
tilknytning til omdisponering skal baseres på den ansattes kompetanse og resultat av
kartleggingssamtale, samt at usikkerheten rundt utløsing av opsjon krever at personellet er
tilgjengelig på kort varsel.
Det er skissert mulig omdisponering til legevakt, friskliv og mestring, psykiatri og rus, vaksinering
mm. Personellet har kompetanse innen samtlige av disse fagfeltene.
Tilskudd fra Helsedirektoratet
Helsedirektoratet har gitt både Bærum og Ullensaker kommune et muntlig tilsagn om at
tilskuddet vil bibeholdes så lenge rehabiliteringsarbeidet pågår. Helse og sosial anser dette for et
viktig premiss for å kunne ivareta fagmiljøet ved Ila. Det fremstår lite hensiktsmessig å legge ned
et helt fagmiljø for en rehabiliteringsperiode på 9-18 mnd.
Kriminalomsorgen lokalt og sentralt har vært svært tydelige på at de ønsker at kommunen
prioriterer ivaretagelse av fagmiljøet på Ila. Dette fagmiljøet er høyt ansett og anerkjent både
lokalt og nasjonalt.
Det er p.t. ikke mottatt noen skriftlig bekreftelse om fortsatt bibeholdelse av tilskudd fra HDIR.
Det er avtalt et møte mellom kommunen og Helsedirektoratet uke 9 i saken.

