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Statusrapport, 30.11.2021:  
Møtested for barn og unge med et familiemedlem som gjennomfører straff 
 
For Fangers Pårørende (FFP) fikk i juni 2021 innvilget kr 280 000 fra Vernelagsstiftelsen for å pusse 
opp en del av FFPs lokale til bruk for FFP Ung. Vi er svært glade for at vi gjennom tilskuddet nå kan 
tilrettelegge for et hyggelig møtested for barn og unge som har et familiemedlem som 
gjennomfører straff.  
 
I tilknytning til FFPs nye lokaler, er det et fint kjellerrom. Rommet har et stort potensial og er en av 
hovedgrunnene til at FFP valgte nettopp disse lokalene. Kjelleren framstår som en egen enhet 
med eget toalett og kjøkken, og er godt egnet for FFPs barne- og ungdomstilbud gjennom FFP Ung. 
FFP har påbegynt noe grunnarbeid, og malt noen av veggene. Det videre oppussingsarbeidene går 
ut på å skifte gulv, få ny kjøkkeninnredning samt kjøpe møbler og utstyr til aktiviteter og til 
kjøkkenet. 
 
FFP hadde et ønske om å benytte klienter på samfunnsstraff til å hjelpe oss med oppussingen. Vi 
har vært i dialog med Friomsorgen for å finne egnede klienter. Vi hadde som krav at de skulle ha 
noe håndverkskompetanse fra tidligere. Dessverre hadde ikke Friomsorgen egnede klienter med 
den bakgrunnen vi trengte og med nok tid til å gjennomføre prosjektet. Prosjektet gjennomføres 
derfor med innkjøpte tjenester. Vi har inngått en avtale med Shamal Parkett om å rive 
eksisterende gulv og kjøkken, rive lite kott under trapp og legge nytt gulv med varme. Arbeidet  
er påstartet i uke 48. 
 
Lokalet skal ivareta ulike hensyn og behov, og vi ønsker å innrede kjelleren til et allsidig og 
innbydende lokale for barn og unge. Lokalet skal være en trygg arena som gir rom for de 
vanskelige samtalene, men også for å samles og gjøre hyggelige aktiviteter og bare være sammen. 
Lokalet skal ivareta behovene for både individuelle samtaler, gruppetreff og aktiviteter. For å 
hjelpe oss med innredningen har vi brukt en interiørarkitekt som har foreslått farger og konkrete 
møbler. Dette har både vært til stor hjelp og har gjort prosjektet effektivt og mulig å gjennomføre 
innen utgangen av året. Forslagene fra interiørarkitekten ligger vedlagt denne rapporten.  
 
Vi forventer at vi vil lykkes med å gjennomføre oppussingen og å kjøpe inventar og utstyr innen 
utgangen av året. Vi vil igjen takke for støtten fra Vernelagsstiftelsen og ser frem til å få lokalet 
ferdig! 
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