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Tilbakeføringsarbeid
i kriminalomsorgen er en
systematisk kombinasjon
av endringsarbeid
og forvaltningssamarbeid.
Vår visjon for
tilbakeføringsarbeidet er:

Aktivt samarbeid –
trygg tilbakeføring!
Godt tilbakeføringsarbeid
bidrar til at
straffegjennomføringstiden kan
oppleves som et VENDEPUNKT.
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Forord

Vendepunktet er en strategi for tilbakeføringsarbeid i kriminalomsorgen. Den beskriver hvordan ulike
handlinger skal bidra til å nå målet – trygg og god tilbakeføring av alle domfelte/innsatte.
Strategien omhandler kjernevirksomhet, verdigrunnlag, visjon, utfordringer og mål.
Den handler om HVA som skal gjøres mer enn om hvordan det skal gjøres.
Den er et styringsdokument som gir føringer for tilbakeføringsarbeidet.

Vendepunktet beskriver hovedoppgavene i tilbakeføringsarbeidet og kan benyttes som en håndbok.
Den gir en innføring i temaet og guider leseren gjennom det komplekse tilbakeføringsarbeidet.
Den beskriver grunnlaget for tilbakeføringsarbeidet gjennom regelverk, endringsarbeid

og forvaltningssamarbeid, og foreslår utvalgte innsatsområder som dette arbeidet skal omfatte.
Gjennom teksten fremsettes det krav som de ulike aktørene må innfri om en skal nå målene
for tilbakeføringsarbeidet.

Vendepunktet skal brukes som utgangspunkt for utarbeidelse av lokale handlingsplaner for

tilbakeføringsarbeid i kriminalomsorgens enheter. En handlingsplan viser hvordan arbeidet skal utføres,
og hvilke handlinger som gjør oss i stand til å nå målene strategien har satt.

For å samle tilbakeføringsarbeidet i felles retning, både mellom fylker og de enkelte enheter,

medfølger det en mal for handlingsplan. Malen er et arbeidsverktøy som skal utvikles og tilpasses
i den enkelte enhet.

Vendepunktet er skrevet med tanke på at den skal ha verdi og være til nytte for alle som arbeider
med tilbakeføringsarbeid – både i kriminalomsorgen og hos våre samarbeidspartnere.

Den skal bidra til kunnskap og kompetanse som er nødvendige for å tilrettelegge for en trygg
og god tilbakeføring og et kriminalitetsfritt liv for domfelte/innsatte.

Vendepunktet er et levende dokument. Den vil bli revidert i takt med utvikling og endringer
i rammebetingelser i samfunnet, så vel som i kriminalomsorgen.
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Innledning

Tilbakeføringsarbeid omhandler å legge til rette for at domfelte og innsatte i fengsel og friomsorg
kan benytte straffegjennomføringstiden slik at de står sterkere rustet til å håndtere hverdagen
etter gjennomført straff. Arbeidet er komplekst, sammensatt og mangfoldig og avhenger av
forpliktende tverretatlig samarbeid.

Vendepunktet skal styre tilbakeføringsarbeidet i felles retning. Vi ønsker også at den skal bidra til
at ressursene knyttet til tilbakeføringsarbeid utnyttes på en bedre måte.

Grunnlaget for kriminalomsorgens virksomhet, og de utfordringer vi står overfor i det daglige har

vært utgangspunkt for de målsetninger, krav og innsatsområder vi velger å konsentrere Vendepunktet om.
For å sikre målrettet tilbakeføringsarbeid fokuserer Vendepunktet på systematisk kombinasjon
av endringsarbeid og for valtningssamarbeid

Visjon

Om kriminalomsorgen og domfelte/innsatte skal lykkes i sitt arbeid er vi avhengig av nært og godt

samarbeid med offentlige innstanser, frivillige organisasjoner, pårørende og andre som vil være til stede

for den domfelte/innsatte etter endt straffegjennomføring. Kriminalomsorgen ønsker at våre

oppgaver blir kjent for personer utenfor etaten. Vår visjon for tilbakeføringsarbeidet er derfor:

Aktivt samarbeid – trygg tilbakeføring!
Visjonen understreker at:
-
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Kriminalomsorgen skal være en viktig og attraktiv samarbeidspartner.

Kriminalomsorgen har plikt til å informere samfunnet generelt og samarbeidspartnere spesielt
om det arbeid som kan og skal utføres i forbindelse med straffegjennomføring.

Kriminalomsorgen er en ressurs i samarbeid med offentlige etater og kommuner.

Ansatte i kriminalomsorgen skal være stolte av det arbeidet de utfører og kan forvente
at samarbeidspartnere verdsetter det.

Mål for strategien:
-

Synliggjøre og konkretisere tilbakeføringsarbeidet for domfelte/innsatte, ansatte

-

Utvikle ansattes kompetanse og mulighet til å drive tilbakeføringsarbeid.

-

_
-

og våre samarbeidspartnere.

Bidra til trygge og forutsigbare løslatelser

Styrke endringsarbeidet og forvaltningssamarbeidet som utføres i kriminalomsorgen.

Gi andre etater et fundament å bygge videre på, både under og etter straffegjennomføring.
Nytenkning og videreutvikling av tilbakeføringsarbeidet.
Være utgangspunkt for lokale handlingsplaner.

Innsatsområder

Tilbakeføringsarbeid er et komplekst tverrfaglig arbeidsfelt som går på tvers av dagens

forvaltningsgrenser. Arbeidet krever at både kommunale og statlige velferdstjenester blir involvert.
For å skape gjenkjennelig struktur og forutsigbarhet i arbeidet har vi satt opp følgende
innsatsområder for tilbakeføringsarbeidet:
-

Bolig

-

Arbeid og utdanning

-

Økonomi
Helse

Nettverk

Om straffegjennomføring skal utgjøre et vendepunkt i domfeltes liv er det behov for at det arbeides
parallelt med både endringsarbeid og forvaltningssamarbeid innen innsatsområdene.

Verdier

Tilbakeføringsarbeidet skal bygge på de samme verdier som alt annet arbeid i kriminalomsorgen.
Verdiene er hentet fra kriminalomsorgens virksomhetsstrategi og skal prege og styrke vår adferd
overfor domfelte/innsatte, samarbeidspartnere og kollegaer.
Verdiene er:
-

Åpenhet

-

Profesjonalitet

-

Respekt

Engasjement
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Grunnlag

Kriminalomsorgen har ansvar for gjennomføring av varetektsfengsling og straffereaksjoner i Norge.
Dette skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som er betryggende

for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de domfelte/innsatte tilfredsstillende forhold.
Gjennomføringen av reaksjonen skal være sikkerhetsmessig forsvarlig og innholdet skal bygge på

de tiltak kriminalomsorgen har til rådighet for å fremme domfelte/innsattes tilpasning til samfunnet.
Kriminalomsorgen skal legge til rette for at domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester som

lovgivningen gir dem krav på. Samarbeid med andre offentlige etater bidrar til en samordnet innsats
for å dekke domfelte og innsattes behov.

Ved gjennomføring av fengselsstraff og forvaring skal det om mulig skje en gradvis overgang fra fengsel
til frihet. Vi skal legge til rette for godt forberedte løslatelser.

Straffegjennomføringsloven

Straffegjennomføringsloven regulerer kriminalomsorgens virksomhet. Det er spesielt to paragrafer
som omhandler tilbakeføringsarbeidet:

§4: Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med andre offentlige etater legge til rette for at domfelte
og innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivningen gir dem krav på. Samarbeidet skal bidra til

en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet.
§41: Kriminalomsorgen skal i god tid forberede og bidra til at forholdene legges til rette for prøveløslatelse.
Dette gjelder så langt mulig også overfor innsatte som gjennomfører kortere fengselsstraff.

Det skal i nødvendig utstrekning tas kontakt med offentlige myndigheter, organisasjoner eller

privatpersoner som kan yte bistand for å oppnå ordnede boligforhold, arbeid, opplæring eller andre tiltak
som kan bidra til en lovlydig livsførsel etter løslatelse.

Innsattes levekår

På begynnelsen av 2000-tallet ble det gjennomført flere levekårsstudier i norske fengsler.

Forskningen viste at mange innsatte mangler bolig, mister boligen sin under soning, har høy gjeld,
har psykiske og/eller somatiske lidelser og rusmiddelproblemer (Snertingdal og Bakkeli 2013)

Innsattes livssituasjon er preget av opphopning av levekårsproblemer. Tre fjerdedeler har problemer på
to eller flere levekårsområder. Opphopningen av levekårsproblemer henger sammen med innsattes
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oppvekstforhold. Vellykket tilbakeføring til samfunnet kan dermed ikke sikres gjennom enkelttiltak,
men må ta utgangspunkt i en helhetlig forståelse av marginaliseringens omfang i denne gruppen
(Friestad og Hansen 2004).

Fafos undersøkelse ”Levekår blant innsatte” (Friestad og Hansen 2004) beskriver innsattes spesielle
situasjon. Senere forskning bekrefter resultatene

(Ødegård 2008, Skardhamar 2009a, b, Eikeland m.fl. 2008, 2010, Schafft m.fl. 2013).
Funn fra ”Levekår blant innsatte”:
-

To tredjedeler av innsatte har hatt en oppvekst preget av ett eller flere alvorlige problemer

-

Fire av ti har ungdomsskolen som lengste fullførte utdanning. Veldig få har utdanning utover

-

-

Tre av ti hadde kontakt med barnevernet før de fylte 16 år.
videregående skole.

Syv av ti står uten arbeid på fengslingstidspunktet. Ved siden av arbeid var sosialhjelp
og kriminalitet de hovedinntektskildene som ble oppgitt av flest.

Fire av ti befinner seg under fattigdomsgrensen. Et stort flertall har gjeld, mange av dem på
grunn av idømte bøter og erstatning.

En tredjedel av de innsatte er bostedsløse.

Halvparten har en eller flere kroniske sykdommer. Innsatte er i langt høyere grad enn
befolkningen ellers plaget med psykiske problemer.

Seks av ti innsatte er rusmisbrukere. For majoriteten dreier dette seg om blandingsmisbruk.
Kvinner er mer rusbelastet enn menn.

Over halvparten av de innsatte har barn. Et flertall har kontakt med barna ukentlig eller oftere.
(Friestad og Hansen 2004)

Tilbakeføringsgarantien

Tilbakeføringsgarantien ble innført i Stortingsmelding 37 ”Straff som virker” (2007).

Målet var å redusere tilbakefall og forebygge ny kriminalitet ved å sikre at alle domfelte/innsatte får
de tjenestene de har krav på, både under og etter straffegjennomføring. Garantien var en politisk
ambisjon om at alle som gjennomfører straff i kriminalomsorgen – enten i regi av fengsel eller

friomsorg – skal få relevante tilbud om bolig, arbeid, skole, gjeldsrådgivning, nettverksveiledning
og rus- og helsetilbud.

Domfelte/innsatte er kriminalomsorgens viktigste allierte i arbeidet med å sikre trygg og god

tilbakeføring til samfunnet. Tilbakeføringsarbeidet krever kontinuerlig fokus på endringsarbeid og
forvaltningssamarbeid og involverer hele kriminalomsorgen.
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Det handler om å sikre at innsatte og domfelte mottar de rettigheter og muligheter de har krav på,

som ikke bortfaller som følge av fengsling eller straffegjennomføring. I tillegg skal det legges til rette
for kunnskapsutvikling og trening innen de områder der det er behov.

Solberg-regjeringens plattform:

Solberg-regjeringen bruker ikke begreper tilbakeføringsgaranti, men fremhever behovet for målrettet
tilbakeføringsarbeid i regjeringsplattformen:

Kriminalomsorgen skal bygges ut og videreutvikles for å sikre rask, god og effektiv

straffegjennomføring. Ved gjennomføring av straff og tilbakeføring til samfunnet, må det sikres

at domfelte får en reell mulighet til å leve et liv uten kriminalitet. God tilbakeføring til samfunnet
forutsetter et godt og nært samarbeid mellom flere aktører, engasjerte frivillige og offentlige etater.
(Politisk plattform for Solberg-regjeringen utgått av Høyre og Fremskrittspartiet, 2013:16)

Normalitetsprinsippet

Normalitetsprinsippet er en viktig del av verdigrunnlaget for kriminalomsorgen. Domfelte/innsatte

har de samme rettigheter og plikter som andre i landet. De skal ha mulighet til å delta i arbeid eller
opplæring, har krav på helsetjenester og ha tilbud om kultur, tros- og livssynsaktiviteter som andre
i landet.

Normalitetsprinsippet må ikke forveksles med normaliseringstradisjonen. Denne fremholder at
rehabilitering er å gi tjenestemottakeren samme levekår som andre samfunnsmedlemmer

- det vil si å gi domfelte/innsatte tilgang på ordinære samfunnsgoder og så forvente at de ikke

vil begå ny kriminalitet. Denne type normalisering har begrenset effekt ettersom domfelte/innsatte

ofte mangler erfaring med hvordan en benytter seg av velferdstilbud. Mange har begrenset kunnskap
om hva det vil si å leve ”normalt”(Smit and Snacken 2009).

Normalitetsprinsippet innebærer derimot at systemet må normaliseres, ikke individet.
Etter normalitetsprisnippet skal ikke straffen gjøres mer tyngende enn nødvendig.

Kriminalomsorgen og samarbeidspartnere vil rette en ekstra innsats mot å redusere skadevirkningene
av straffen. Hverdagen i fengselet skal være tilnærmet lik tilværelsen ellers i samfunnet ved

at andre offentlige etater kommer inn i fengslene og leverer de tjenester innsatte har krav på.
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Progresjon

Kriminalomsorgen har ulike typer straffegjennomføringsformer. Straffen skal tilrettelegges best mulig
for den enkelte. Ingen skal sone strengere enn nødvendig og en skal i den grad det er mulig
og sikkerhetsmessig forsvarlig ta hensyn til domfeltes behov for spesiell tilpasning.

Progresjon i straffegjennomføring gir bedre rehabilitering. Progresjon innebærer at domfelte/innsatte

skal gis mulighet for gradvis overføring til lavere sikkerhetsnivå eller straffegjennomføring i samfunnet.
Godt tilbakeføringsarbeid er avhengig av at det skapes rom for progresjon i straffegjennomføringen.
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Organisering

Tydelig organisering og ledelse, både sentralt og lokalt, legger grunnlaget for tilbakeføringsarbeidet

i kriminalomsorgen. Organisering og ledelse er spesielt viktig for å skape synlighet og felles retning
i tilbakeføringsarbeidet.

Sentralt nivå

For å lykkes med å synliggjøre tilbakeføringsarbeidet for domfelte/innsatte, ansatte og våre

samarbeidspartnere trengs det tydelig ledelse på sentralt nivå. Kriminalomsorgsdirektoratet arbeider
med utvikling av og satsing på tilbakeføringsarbeidet i landsdekkende fora. Ledelse på alle nivå må
påse at det skapes felles retning i tilbakeføringsarbeidet.
Noen faktorer er spesielt viktige:
-

Organisering av tilbakeføringsarbeidet

-

Enhetlig satsing på tverrfaglig samarbeid og sømløs straffegjennomføring

-

Etablering av tilbakeføringsteam

Det er viktig at ledelsen på både sentralt nivå både inviterer til og deltar i fora hvor
samarbeidspartnere er til stede.

Enhetene

Det forventes at enhetene i kriminalomsorgen setter tilbakeføringsarbeid på dagsordenen i egen

organisasjon. Dette skal gjøres gjennom lokale handlingsplaner som implementeres i enhetens daglige
drift.

Enhetene forventes å ha jevnlige møter med forvaltningssamarbeidspartnere, og å ivareta samarbeidet

på en god måte. Det er viktig at våre samarbeidspartnere opplever kriminalomsorgen som en samlet etat,
med stor grad av effektivitet og pålitelighet.

Tilbakeføringskoordinator

I Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er det fire tilbakeføringskoordinatorer.
En ved hvert friomsorgskontor og en faglig ansvarlig som er ansatt på regionkontoret.

Tilbakeføringskoordinators oppgave er å koordinere tilbakeføringsarbeidet i samtlige enheter i eget fylke.
De forventes å være jevnlig til stede i de ulike enhetene.
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Tilbakeføringskoordinatorene skal samordne innsatsen i tilbakeføringsarbeidet både i egen etat

og opp mot våre samarbeidspartnere. Direkte arbeid med domfelte/innsatte skal ikke prioriteres.

De skal tilbys arbeidssted i alle enhetene i fylket, og inkluderes i ledermøter, personalmøter, samt

plan- og utviklingsarbeid der det er relevant. Det er viktig at tilbakeføringskoordinatorene arbeider på

systemnivå. Tilbakeføringskoordinator skal ha en utadrettet funksjon og fokus på samarbeid med andre
etater, slik at det blir lagt til rette for at domfelte/innsatte får tilgang til de tjenester de har krav på.

Tilbakeføringsteam

I Hordaland, Sogn og Fjordane, og Møre og Romsdal har en etablert et tilbakeføringsteam

bestående av tilbakeføringskoordinatorene, prosjektansatte, jurist og metoderådgiver som arbeider
innen felt som berører tilbakeføringsarbeid i fylkene.

Teamet ledes av faglig ansvarlig tilbakeføringskoordinator. Teamet møtes jevnlig.

Intensjonen med denne arbeidsformen er å synliggjøre tilbakeføringsarbeidet og å skape felles retning
i arbeidet. Teamet er også veiledende for tilbakeføringskoordinatorene som kan løfte frem lokale
saker og problemstillinger, og få rådgivning i det videre arbeidet. Teamet skal arbeide med
felles målsetninger og slik samle ressursen for bedre og mer effektiv måloppnåelse.

Sømløs straffegjennomføring

En sømløs, enhetlig kriminalomsorg er en viktig målsetning for kriminalomsorgen. Det betyr at det
skal være sammenheng mellom straffegjennomføringens begynnelse og slutt.

Domfelte skal oppleve enhetlig praksis gjennom de ulike leddene i straffegjennomføringen.
Sømløs straffegjennomføring stiller krav til tett samarbeid mellom ansatte i fengsel og friomsorg,
og respekt for, og kunnskap om hverandres arbeidsfelt.

Ansattes samlede kompetanse er kriminalomsorgens viktigste ressurs.
Det skal etableres felles faglige samlinger for enhetene i de ulike fylkene for å utvikle samarbeidet
og legge til rette for kunnskapsutvikling internt i kriminalomsorgen.

Løslatt på prøve (LPP) – team og tilbakeføringsfora er gode virkemidler for å ivareta et godt samarbeid.
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Friomsorg

Friomsorgen har ansvar for straffegjennomføring i samfunnet. Dette omfatter samfunnsstraff, program
mot ruspåvirket kjøring, hjemmesoning med og uten elektronisk kontroll, ungdomsstraff og

prøveløslatte som har vilkår om møteplikt. I tillegg gjennomfører friomsorgen personundersøkelser
på oppdrag fra påtalemyndighetene. Personundersøkelsene benyttes av domstolen for å gi bedre
grunnlag for å utmåle straff.

Tilbakeføringsarbeid er viktig innenfor alle gjennomføringsformer i samfunnet. Friomsorgen må
ta initiativ til samarbeid med aktuelle instanser under gjennomføring av straffen,

og sørge for at arbeidet videreføres av rette instanser etter endt straffegjennomføring.
Friomsorgen skal bidra til informasjons- og kunnskapsutveksling med andre enheter i kriminalomsorgen
og slik bidra til godt internt samarbeid.

Kontaktbetjent

Kontaktbetjentordningen er et viktig virkemiddel for en mer målrettet og systematisk gjennomføring av
fengselsoppholdet. Kontaktbetjenten er den innsattes primærkontakt i fengselet.

Kontaktbetjentene er sentral i tilbakeføringsarbeidet. De har ansvar for at at innsatte får kartlagt sine
behov, resurser og individuelle utfordringer snarest mulig etter innsettelse. Kontaktbetjentene skal

medvirke til planlegging av straffegjennomføring og løslatelse. De har en viktig rolle i det tverrfaglige

samarbeidet i fengselet og skal bistå innsatte med henvendelser utad. Videre er kontaktbetjenten svært

viktig for den dynamiske sikkerheten i fengselet. Enhetene oppfordres til å synliggjøre kontaktbetjenten
som en ressurs i tilbakeføringsarbeidet i de lokale handlingsplanene.

Sosialkonsulent

I noen av fengslene er det ansatt sosialkonsulenter. Deres oppgave er å ivareta det sosialfaglige arbeidet
i enheten. Sosialkonsulenten bistår enhetens ansatte med sosialfaglig veiledning for å sikre kontinuitet
og helhetlig tenkning rundt innsatte. De bistår også kontaktbetjentene i enkeltsaker ved behov.
Det er nødvendig at sosialkonsulenten sørger for å etablere et godt samarbeid med ulike

velferdsetater. Sosialkonsulenten skaper dialog mellom innsatte og ulike tjenesteytere og har god

anledning til å ivareta samarbeidspartnere og være tilgjengelig for dem når kontaktbetjenten grunnet
turnus ikke er det. I fengsler hvor det ikke er ansatt sosialkonsulent, har kontaktbetjenten ansvar for
koordinering og gjennomføring av det sosialfaglige arbeidet.
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Arbeidsdrift

Kriminalomsorgen har ansvaret for at innsatte i fengsel får individuelt tilpasset aktivitetstilbud som gir
kompetanse med verdi i arbeidslivet.

Kvalifisering til arbeid skal være et av hovedmålene for arbeidsdriften. Arbeidsdriften skal være en arena
for læring og trening på ferdigheter som kan kvalifisere for jobb på det ordinære arbeidsmarkedet.

Det er derfor viktig at arbeidsdriften kan gi et tilbud til innsatte som er i samsvar med etterspørselen
på arbeidsmarkedet.

Arbeidsdriften består av svært mange aktiviteter og det varierer fra fengsel til fengsel hvilke oppgaver

som tilbys. I noen enheter gjennomføres det ulike kurs som gir kompetansebevis. Arbeidsdriften bidrar
slik til at innsatte er bedre rustet til å møte krav og forventninger i arbeidslivet etter endt
straffegjennomføring.

Interne samarbeidspartnere

Normalitetsprinsippet er bakgrunn for importmodellen for offentlige etater i kriminalomsorgen.
Modellen innebærer at offentlige myndigheter tilbyr sine tjenester direkte til innsatte i fengsel.

Fengselsundervisning, fengselshelsetjeneste, prestetjeneste og bibliotek er tilgjengelig for innsatte

etter denne modellen. Det arbeides for tiden med at også NAV-stat skal levere sine tjenester direkte
i fengslene.

Ettersom ansatte i de ulike tjenestene har sine arbeidsgivere utenfor fengselet, sikres de samme tilbud
om kompetanseheving og faglig utvikling som andre ansatte i samme etat.

Importmodellen har bidratt til økt tverrfaglighet i fengslene, og større åpenhet om kriminalomsorgens
virksomhet.

Interne tverrfaglige møter

Det er viktig at det arrangeres jevnlige tverrfaglige møter i fengslene. Kontaktbetjenter, arbeidsdrift,

skole, helse, Nav - veiledere og friomsorgsansatte bør delta på disse møtene. Utveksling av informasjon
fordrer samtykke fra den enkelte innsatte. Når dette er gitt, åpner det for godt samarbeid både internt
i kriminalomsorgen og med de tjenestene som har sitt arbeidssted i fengselet. De tverrfaglige møtene
kan legge godt grunnlag for planlegging av straffegjennomføring og tilbakeføring.

Fengslene må legge gode planer for de tverrfaglige møtene og hva de skal brukes til.
God møtekultur er viktig både internt og i samarbeid med andre.

Møtene blir effektive og vi unngår å utveksle unødvendig informasjon.
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Vendepunkt

Kriminalomsorgen skal bidra til kriminalitetsforebygging i samfunnet.
Det akutte kriminalitetsforebyggende tiltak er situasjonell forebygging. For å hindre kriminalitet

og beskytte samfunnet mot fare, sørger kriminalomsorgen for at mennesker som utgjør en trussel isoleres.
Det mer langsiktige kriminalitetsforebyggende arbeidet er sosial forebygging, som arbeid med
rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet.

Kriminalomsorgen arbeider med individuell endring, samtidig som vi legger til rette for at den

enkelte løslates til en hverdagssituasjon som han/hun mestrer. Endring kan oppnås i et samspill
mellom vilje, ressurser og mulighet til å leve annerledes. Ved å skape grunnlag for endring
skal straffegjennomføringen kunne oppleves som et vendepunkt i den enkeltes liv.

Tr ygg, forutsigbar tilbakeføring

Trygg og forutsigbar tilbakeføring defineres som en godt planlagt avslutning av straffegjennomføring.
Løslatelser skal skje på planlagt tidspunkt, med tilfredsstillende ivaretakelse av domfelte/innsattes
behov og med oppfølging fra relevante instanser og tjenesteytere.

Svært mange domfelte/innsatte er før dom i kontakt med en eller flere offentlige etater.
Mange domfelte/innsatte vil også være avhengig av disse tjenestene etter løslatelse
(Friedstad og Hansen 2004).

Erfaring viser at domfelte/innsatte under straffegjennomføring er mer motiverte enn før for å gjøre

noe med eget liv. De er tilgjengelige og med mindre tilgang til rusmidler. Straffegjennomføringen er
dermed et gunstig tidspunkt for å starte endring og tilbakeføring til samfunnet.

What Works og Desistance Theory

Endring kan oppnås i et samspill mellom vilje, ressurser og mulighet til å leve annerledes. For de som

ønsker endring er det viktig å se straffegjennomføringen som et godt tidspunkt for å arbeide med dette.
Kriminalomsorgens faglige grunnlag er basert på teorier og metoder som har vist seg å være

effektive og kriminalitetsforebyggende. Siden 1990 – tallet har utviklingen tatt utgangspunkt i What
Works – miljøene i Canada, USA og England. Det er fra dette miljøet en har hentet kunnskap om

hvordan endrings- og motivasjonsarbeid bør gjennomføres. What Works – tradisjonen bruker stort
sett tilbakefall til ny kriminalitet som mål på om et tiltak har vært vellykket eller ikke.

Kriminalomsorgen knytter de viktigste årsakene til at kriminalitet blir begått sammen med kognitive
arbeidsmetoder og utvikling av endringsprogram.
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Selv om What Works – tradisjonen står sterkt i kriminalomsorgen, rettes mye av arbeidet i dag
mot individuell tilrettelegging av straffen og samarbeid med familie og lokale aktører.

Gode relasjoner mellom domfelte/innsatte og ansatte i kriminalomsorgen styrker den enkeltes mulighet
for en vellykket tilbakeføring til samfunnet. Dette perspektivet bryter med What Works ved å se på

endringsprosesser i et større livsløp og ikke som enkeltfaktorer eller hendelser. Fokus er å korrigere den
enkeltes adferd. I stedet for å måle den enkeltes risiko for tilbakefall, ser man straffegjennomføringen
og forebygging av kriminalitet i et større livsløpsperspektiv (Farrall og Colverly 2006).

Denne tilnærmingen til kriminalitetsforebygging kalles Desistance Theory. Desistance Theory ser på
hvilke faktorer og omstendigheter som gjør at noen slutter med kriminelle handlinger.

For mange er dette en lang og kompleks prosess. Desistance Theory har domfelte/innsattes

ressurser, egeninnsats og kontroll over eget liv i fokus. Utvikling av personlige ferdigheter og sosiale
ressurser står sentralt (McNeil, Raynor & Trotter 2010).

Empowerment

Domfelte/innsatte har i ulik grad behov for kunnskapsutvikling, veiledning og trening. Straffegjennomføringen må tilpasses individuelt og domfelte/innsatte skal oppleve å bli respektert og inkludert.
En slik innfallsvinkel til endrings- og rehabiliteringsarbeid kalles empowerment.

Tilbakeføringsarbeidet bygger på domfelte/innsattes initiativ, medvirkning og innflytelse.
I kriminalomsorgen finnes det utfordringer knyttet til å gjennomføre arbeid basert på empowerment –

tanken. Blant annet dreier utfordringene seg om fordeling av makt. I kriminalomsorgens enheter utøves
institusjonell makt gjennom lovene og reglene som regulerer aktivitetene i enheten.

Ansatte er bemyndiget med makt i kraft av sitt yrke. Ansatte må være bevisst sin maktposisjon
og utvise varsomhet i tilbakeføringsarbeidet som omhandler arbeid med domfelte/innsattes
endringsprosess.

En evaluering av to rusmestringsavdelinger i norske fengsler påpeker at sammenvevingen av straff,

kontroll og rehabilitering gjør at straffegjennomføringen kan oppleves som invaderende og uforutsigbar
for domfelte/innsatte:

Mens de tilsatte leter etter tegn på oppriktig vilje til endring hos mennesker de ønsker å hjelpe, leter

innsatte etter strategier hvor de både kan bevare egen og andres respekt, samtidig som de fremstår som
oppriktig motivert til å jobbe med seg selv og sine problemer. Slike problemstillinger bør i større grad
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diskuteres når fengslene i økende utstrekning blir åsted for rehabilitering og behandling av innsatte
med rusproblemer (Mjåland 2013).

Rehabilitering

Samhandlingsreformen 2012 - 2016 skal gradvis sørge for et bedre og mer helhetlig helsetilbud
i Norge. Det skal legges større vekt på habilitering og rehabilitering. Det er en målsetning at

kommunene skal ha et tydeligere ansvar for dette tjenesteområdet og det understrekes at det er

en prosess der brukeren er i sentrum. Det forventes at samhandlingsreformen etter hvert også vil

omfatte arbeid rettet mot psykisk syke og rusavhengige pasienter, og gjennom det vil bli svært aktuell
for tilbakeføringsarbeidet.

Helsedirektoratet viser til følgende definisjon av begrepene habilitering og rehabilitering:

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler,
hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå
best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet
(www.helsedirektoratet.no)

Definisjonen vektlegger følgende:
-

Prosessen skal være planlagt og målrettet.

-

Brukermedvirkning skal være optimal og tilpasset den enkeltes forutsetninger

-

-

Brukernes individuelle behov og mål skal være utgangspunktet for tjenesteyternes bidrag.
i alle deler av prosessen.

Tjenesteyterne skal bistå brukeren i å optimalisere eller vinne tilbake sin evne
til selvstendighet og deltagelse.

Tjenester fra ulike fag og sektorer må sees i sammenheng og bidra til å realisere brukernes mål.
De skal omhandle både fysisk, psykisk og sosial funksjon.

Samhandling mellom tjenesteytere og bruker er helt avgjørende for å lykkes.
(www.helsedirektoratet.no)

Programvirksomhet

Kriminalomsorgen utfører endringsarbeid gjennom programvirksomhet og individuelle samtaler. Det er

ønskelig å øke bruken av akkrediterte programmer og å være offensive i utviklingen av nye programmer.
Målet er at domfelte/innsatte som ønsker programdeltagelse skal få tilbud om dette.

Innsatte skal veiledes til å søke seg over til annet fengsel hvor det er tilbud om relevant program.
Programvirksomheten må være godt integrert i den enkelte enhets virksomhet og drift, og drives
samtidig med andre behandlingsprogrammer ( Waage & Nøttestad 2000).
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Forvaltningssamarbeid

Samarbeidet med andre offentlige etater er regulert gjennom regelverk og samarbeidsavtaler.

Ivaretakelsen av samarbeidsrelasjonene står sentralt i vår visjon – Aktivt samarbeid – trygg tilbakeføring!

Åpen kriminalomsorg

Kriminalomsorgens virksomhetsstrategi fastslår at etaten skal være involverende, dele kunnskap
og invitere samfunnet inn.

Den trekker også frem profesjonalitet som en viktig verdi. Enhetene må arbeide aktivt med å etablere
god møtestruktur og styrke kommunikasjonen med våre samarbeidspartnere.

I presentasjoner av kriminalomsorgens virksomhet er det viktig at virksomheten fremstår som samlet,
og med et unisont uttrykk. Presentasjonsmaler, utvikling av presentasjonsteknikk og god møteledelse
er eksempler på enkle tiltak som kan bidra til å skape en kommuniserende, åpen og profesjonell
virksomhet.

Samarbeid

Kriminalomsorgen forvalter mange samarbeidsrelasjoner. I noen tilfeller har sentralt nivå ansvar for
oppfølging av samarbeidet, i andre tilfeller er det lokalt nivå. For å fremstå som en samlet etat bør
kriminalomsorgens enheter i et fylke samordne sine samarbeidsmøter med andre etater
i størst mulig grad.

Kunnskap om og erfaring fra samarbeid med andre etater er grunnleggende for at vi skal kunne

gjøre jobben vår. Derfor er det viktig med faglig nettverksbygging. Enhetene oppfordres til å delta
i arrangementer, nettverksmøter og konferanser i regi andre etater. De må også invitere andre
etater inn, skape faste treffpunkter og legge til rette for informasjonsutveksling.

Samarbeidsavtaler

Kriminalomsorgen region vest har utarbeidet en mal som benyttes når det inngås samarbeidsavtaler
med andre offentlige innstanser.

Samarbeidsavtalene som inngås har medfølgende handlingsplaner som regulerer samarbeidet, klargjør

ansvars- og oppgavefordelingen mellom partene og sikrer at det holdes regelmessige oppfølgingsmøter.
Samarbeidsavtalene har ingen betydning i seg selv hvis de ikke følges opp og brukes. Derfor er det

viktig at ansatte i kriminalomsorgen kjenner til avtalene, benytter dem og viser til dem i sitt arbeid.
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Enhetslederne har et spesielt ansvar for å gjøre avtalene kjent i egen organisasjon.
Vi ønsker et forpliktende og forutsigbart samarbeid med domfelte/innsattes hjemkommuner.

Dette skal tas opp i samarbeidsmøter med kommunene, nedfelles i handlingsplanen og følges opp
i det videre samarbeidet. Målet er at domfelte/innsatte spesielle behov og samarbeidet med
kriminalomsorgen kommer frem i planverket til kommunene.

Straffesakskjeden

Kriminalomsorgen er første ledd i tilbakeføringskjeden og siste ledd i straffesakskjeden.
Straffesakskjeden omfatter politi/påtalemyndighet, domstolene og kriminalomsorgen.
Det er viktig med et godt samarbeid med de andre leddene i straffesakskjeden. Politiet kan ha

informasjon som kan være viktig for kriminalomsorgen når straffegjennomføring og løslatelse skal
planlegges. Domstolen har nytte av informasjon fra personundersøkelser utarbeidet av

kriminalomsorgen. Informasjonsutveksling kan bidra til økt sikkerhet for ansatte i kriminalomsorgen
og kan bidra til at kriminalomsorgen er bedre forberedt dersom domfelte/innsatte har spesielle
behov eller utfordringer.

På lokalt nivå skal det utarbeides rutiner for informasjonsutveksling med politiet, og avholdes jevnlige
samarbeidsmøter for å sikre at rutinene fungerer. Regelmessige møter med påtale og domstol vil
ha betydning for å øke kunnskapen om ulike straffegjennomføringsformer og straffereaksjoner
i samfunnet.

Ansvarsgrupper

En ansvarsgruppe består av den domfelte selv og ulike tjenesteytere og ressurspersoner.

Gruppen møtes jevnlig for å koordinere ulike tiltak, og for å sammen bidra med råd og veiledning.

Det er kriminalomsorgens ansvar å koordinere og å ta initiativ til ansvarsgrupper for domfelte/innsatte
som ønsker slike møter under straffegjennomføringsperioden.

Mange domfelte/innsatte har behov for langvarige og koordinerte tjenester, og kan i den forbindelse

ha krav på å få utarbeidet en individuell plan. Individuell plan er brukerens plan. Den domfelte/innsatte
skal delta aktivt i å beskrive behov for tjenester, ønsker og mål som er viktig for vedkommende selv –

i dag og i fremtiden. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker
og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne.
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Initiativet til å få laget en individuell plan kan komme fra brukeren selv eller pårørende, men

hovedansvaret for å utarbeide en individuell plan ligger i tjenesteapparatet. Helsepersonell i fengslene

har et spesielt ansvar for arbeid med individuell plan. Dette må derfor være et tema i samarbeidsmøter
mellom fengsel og fengselshelsetjeneste.

Tjenestetorg i fengslene

Tjenestetorg skal gi domfelte/innsatte mulighet for kontakt med etater og organisasjoner som ikke
allerede er representert i fengselet.

Et tjenestetorg kan være et kontor som ulike tjenesteytere kan benytte seg av, eller et faktisk torg som
samler mange instanser på samme tid.

Tjenestetorget er viktig for å få koordineringen av mange tjenester til å fungere i praksis. Det er også
med på å understreke den innsattes ansvar for å planlegge egen fremtid og å få innfridd rettigheter
om lovverket gir.

Elektronisk samhandling

Kriminalomsorgen region vest arbeider med utprøving av et elektronisk samhandlingsverktøy som
benyttes til å styrke og utvide samarbeidet internt og eksternt i kriminalomsorgen.
Verktøyet er utviklet i samarbeid med Epsis AS.

Verktøyet ivaretar hensynet til sikkerhet og konfidensialitet og legger til rette for møtevirksomhet

og deling av dokumenter uavhengig av møtedeltagernes lokalisering. Den enkelte møtedeltager har egne
datasystemer tilgjengelig og kan umiddelbart hente frem og dele de dokumenter, skjema eller søknader
det er behov for.

Tidsbesparelsen er betydelig og gir tjenesteytere økt mulighet til å delta i ansvarsgruppemøter.
Verktøyet er for tiden under utprøving i Bergen fengsel og Hustad fengsel.

Frivillige organisasjoner

Solberg-regjeringen fastslår i sin regjeringsplattform at:

God tilbakeføring til samfunnet forutsetter et godt og nært samarbeid mellom flere aktører,
engasjerte frivillige og offentlige etater.
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Rapporten ”Fri og villig” som omhandler samarbeidet mellom kriminalomsorgen og frivillige

organisasjoner, fastslår at tre forhold må være på plass for at samarbeidet skal fungere optimalt:
-

Forutsigbarhet

-

Forpliktende samarbeidsstrukturer

-

Tilrettelegging

Kriminalomsorgen inviterer hvert år frivillige organisasjoner som har samarbeid med enhetene til felles
samling. Enhetene oppfordres til å fortsette å vise fleksibilitet og åpenhet i møte med de frivillige
organisasjonene.

Også her er det viktig å formalisere samarbeidet gjennom avtaler. Samarbeidsavtalene vil gjøre
samarbeidet og oppfølgingen mer forpliktene for alle parter.

Taushetsplikt

Det følger av forvaltningslovens § 13 at alle ansatte i offentlig forvaltning har taushetsplikt om blant
annet personlige forhold.

Straffegjennomføring i fengsel legger begrensninger på innsattes mulighet til kontakt med
hjelpeapparatet. I slike tilfeller må kriminalomsorgen bistå innsatte med kontakt.

I enkelte tilfeller kan taushetsplikten vanskeliggjøre eller hindre samarbeidet med andre etater.
Domfelte/innsatte må da gi samtykke til oppheving av taushetsplikten.

Når informert samtykke er innhentet kan kriminalomsorgen utveksle informasjon med andre etater
så lenge det er knyttet til selve straffegjennomføringen og tiltak som skal iverksettes underveis.

Forvaltningsloven åpner dessuten for at det i konkrete saker kan gjøres vurderinger av om det kan
gjøres unntak fra taushetsplikten:

At forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med
organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for
å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller opphevingsgrunnlag.
(Forvaltningsloven § 13 b nr.5)

For å bedre samarbeidet med andre etater må enhetene arbeide for at ansatte får mer kunnskap om
hva taushetsplikten innebærer.
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Kriminalomsorgen region vest har utarbeidet en brosjyre som forklarer hvordan ansatte

i kriminalomsorgen skal håndtere taushetsplikten i forvaltningssamarbeid. Den gir også eksempler
på hvordan våre samarbeidspartnere skal håndtere taushetsplikten.

Brosjyren er ment å være til nytte for ansatte i etaten og våre samarbeidspartnere.

Klageadgang

Det er viktig at både domfelte/innsatte og ansatte har kunnskap om klageadgang, og i hvilke tilfeller

det kan være hensiktsmessig å klage. Alle enkeltvedtak som treffes under straffegjennomføringen kan
påklages

Sivilombudsmannen kontrollerer offentlig forvaltning. Domfelte/innsatte kan påklage vedtak, urett
og feil som er gjort av kriminalomsorgen dersom de mener det er behov for dette.

Domfelte/innsatte har også mulighet til å kontakte Fylkesmannen dersom vedkommende mener han eller
hun ikke får sine rettigheter ivaretatt av kommunen eller NAV.

En innsatt kan også be Fylkesmannen vurdere om ansatte i kommunen eller NAV har brutt
taushetsplikten eller brutt relevant regelverk på annet vis.

Tilsynsrådet fører tilsyn med fengsler, overgangsbolig og friomsorgskontor i kriminalomsorgen og ser
til at behandlingen av domfelte/innsatte skjer i samsvar med gjeldende rett.

Tilsynsrådet kan ta opp saker etter henvendelse fra domfelte/innsatte eller på eget initiativ.
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Innsatsområder

For å skape en tydelig struktur og å bidra til å lette arbeidet rundt den enkelte domfelte/innsatte har
vi satt opp følgende fem innsatsområder vi mener tilbakeføringsarbeidet skal inkludere:
-

Bolig

-

Arbeid og utdanning

-

Økonomi
Helse

Nettverk

Hvilke innsatsområder det er behov for at det arbeides med, og hvilke oppgaver som skal prioriteres,
må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Følgende oversikt over innsatsområdene kan benyttes som utgangspunkt for lokale handlingsplaner
og arbeidsverktøy.
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Bolig

Statlig mål:
-

Alle skal bo godt og trygt

-

Trygg etablering i eid eller leid bolig

-

Boliger for alle i gode bomiljø

Boforhold som fremmer velferd og deltagelse
(Meld. St.17 2012-2013)

Hovedmål for kriminalomsorgen:
-

Alle domfelte/innsatte skal etableres i egnet bolig, på egnet tidspunkt, med egnede
tjenester som de kan bo i over tid.

Grunnlag:

Å ha et sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse.

Den største utfordringen i den sosial boligpolitikken i dag er at langt fra alle bor godt og trygt. For

enkelte er ikke tilgang til bolig tilstrekkelig. Også et tilbud av tjenester vil være nødvendig for å kunne bo.
(NOU 2011:15)

Aktuelle samarbeidspartnere:
-

NAV-kontor i domfelte/innsatte hjemkommune

-

Namsmann (ved fare for utkastelse og lignende)

-

Boligetat/boligkontor i domfelte/innsattes hjemkommune
Husbanken

Bolig og endringssamarbeid:
-

Praktisk botrening
Sosial botrening

Bolig og for valtningssamarbeid:
-

Ivareta domfelte/innsattes bolig når vedkommende har bolig
Fremskaffe ny bolig når vedkommende er bostedsløs

27

Økonomi

Statlig mål:
-

Privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer skal gis mulighet til å gjenvinne kontroll

-

Alle som ber om hjelp, skal motta veiledning fra NAV/kommunen.

-

over sin økonomi.

Gjeldsordningsloven gir mulighet for å inngå avtale om å betale mest mulig ned på
gjelden innen en begrenset periode og deretter få slettet resten.

Hovedmål for kriminalomsorgen:
-

Kriminalomsorgen skal bistå den domfelte/innsatte med å innhente opplysninger og få

-

Kriminalomsorgen skal sikre at alle domfelte/innsatte gis mulighet til å søke om

oversikt over egen offentlig gjeld.

betalingsutsettelse og rentefritak under straffegjennomføring, samt opprette kontakt med
gjeldsrådgiver hos NAV.

Grunnlag:
Antall gjeldsordningssaker økte drastisk i 2011 og 2012. Fire av ti domfelte lever under fattigdomsgrensen

og flertallet har gjeld. Vanskelig økonomi er en stor belastning og kan lett ødelegge for en ellers god løslatelse.
Både off isiell og svart gjeld kan gjøre det vanskelig å etablere seg på nytt på lovlig vis. Her vil kanskje den
svarte gjelden, og frykt for torpedoer, være den største belastningen (Skardhamar 2002).
Aktuelle samarbeidspartnere:
-

NAV/kommunens gjeldsrådgivningstjeneste

-

Statens innkrevingssentral

-

Namsmannen

Ulike inkassobyrå

Økonomi og endringssamarbeid:
-

Økonomiforståelse

-

Motivasjon til økonomisk selvstendighet og kontroll

-

Praktisk trening (nettbank, betale regninger, handle og lignende)

Økonomi og for valtningssamarbeid:
-

Gjeldsoversikt

-

Nedbetalingsplan

-
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Oversikt over inntekter, verdier og utgifter

Arbeid og utdanning

Statlig mål:
-

Rett tjeneste og stønad til rett tid

God service tilpasset brukerens forutsetninger og behov ( Arbeids-og velferdsdirektoratet 2012)

Hovedmål for kriminalomsorgen:
-

Godt samarbeid med opplæringssektoren og NAV

-

Domfelte/innsatte skal ha tilgang på NAV sine tjenester, tiltak og virkemidler under

-

Individuelt tilpasset opplæring som kan videreføres etter straffegjennomføring.
straffegjennomføring.

Grunnlag:
”Arbeid først” er et av fem innsatsområder i Arbeids og velferdsetatens virksomhetsstrategi
(2011 – 2016). Etaten skal sikre mulighet for arbeid for flest mulig.

”Opplæring som gis innsatte danner et viktig grunnlag for kvalif isering til arbeid eller videre

utdanning etter løslatelse. Det er derfor viktig at tilbudet som gis den enkelte innsatte er individuelt tilpasset”
(Eikeland m.fl. 2010).

”NAV skal gi mennesker mulighet til arbeid og meningsfull aktivitet og til økonomisk trygghet”
(NAV 2013)

Aktuelle samarbeidspartnere:
-

Fengselsundervisningen

-

Fylkesmannen (tilsyn med fengselsundervisningen)

-

Fylkeskommunen (skoleeier)
NAV fengselskontakt

NAV i domfelte/innsattes hjemkommune
NAV fylke

Arbeidsmarkedsbedrifter

Arbeid, utdanning og endringssamarbeid:
-

Deltagelse i arbeidsdrift med oppgaver som er tilpasset arbeidsmarkedet

-

Motivasjon til arbeid og utdanning under og etter straffegjennomføring

-

Individuelt tilpasset undervisningstilbud
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Arbeid, utdanning og for valtningssamarbeid:
-

Realkompetansevurdering

-

Arbeidsevnevurdering

-

Planlegge utdanningsløp under og etter straffegjennomføring
Tilrettelegge for at domfelte/innsatte kan benytte tiltak og virkemidler fra NAV

Helse

Statlig mål:
-

Helsetjenesten i fengslene skal være likeverdig med helsetjenesten for den øvrige befolkningen.

-

Innsatte skal ha tilgang til kvalifisert personell som har særlig kompetanse vedrørende

-

Innsatte skal gis et helsetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering.
innsattes spesielle levekår, livssituasjon og helseproblemer. ( Helsedirektoratet 2013)

Hovedmål for kriminalomsorgen:
-

-

I samarbeid med fengselshelsetjenesten, fastlege, spesialisthelsetjenesten og kommunen,
arbeide for at innsatte som har behov for langvarige og koordinerte tjenester får
tilbud om individuell plan.

Legge til rette for bruk av SamPro under straffegjennomføring

Øke bruken av straffegjennomføring i behandlingsinstitusjon etter strgjfl §12

Grunnlag:
”Soningstiden er en anledning for utredning av helseproblemer og igangsetting av tiltak og oppfølging. Med

den sammensatte problematikken mange innsatte i norske fengsler står overfor, er det viktig at spesialisthel-

setjenesten, fengselshelsetjenesten og ansatte i kriminalomsorgen tilstreber et godt og tett samarbeid, sammen

med den innsatte, om felles mål. Individuell plan vil i mange tilfeller være aktuelt” (Helsedirektoratet 2013).
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Aktuelle samarbeidspartnere:
-

Fengselshelsetjenesten og domfelte/innsattes fastlege

-

Behandlingsinstitusjoner

-

Spesialisthelsetjenesten

Hjemkommune og lokale NAV-kontor
Fylkesmannen

Tannhelsetjenesten

Helse og endringssamarbeid:
-

Somatisk helse

-

Rusmestring/håndtering

-

Psykisk helse
Tannhelse

Helse og for valtningssamarbeid:
-

Programvirksomhet

-

Helseforståelse

-

Ernæringskunnskap
Russamtaler

Nettverk
Statlig mål:
-

Pårørende skal behandles med respekt, og om mulig trekkes inn i samarbeid om den
domfelte/innsattes rehabilitering
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Hovedmål for kriminalomsorgen:
-

Dialog med, og informasjon til og fra pårørende skal prioriteres

-

Etablere gode alternativer til fysisk besøk og legge tilrette for besøk utenfor fengselet.

-

Egnede besøksfasiliteter i alle fengsler.

Felles retningslinjer for barneansvarlige i kriminalomsorgens enheter

Grunnlag:
-

-

-

”For de innsatte er det aller viktigste forholdet til familie dersom det skal bli et liv uten lov

brudd etter løslatelse. Innsatte må forsones med seg selv, familien og nærmiljøet, som innebærer
at konflikter må bearbeides og løses”(Alnæs 2006) .

Mellom 6000 og 9000 barn berøres hvert år av at en av foreldrene fengsles.

Levekårsundersøkelsene viser at innsatte i fengsel har et begrenset sosialt nettverk og føler seg
gjennomsnittlig mer ensomme enn resten av befolkningen. De har færre venner og svakere
familiebånd (Skardhamar 2004 Fafo 2004).

Dobbelt så mange av de straffede sammenlignet med normalbefolkningen lever uten noen form
for samliv (Thorsen 2004)

Aktuelle samarbeidspartnere:
-

Foreningen for fangers pårørende (FFP)

-

Barnevernstjenesten og familievernkontoret i domfelte/innsattes hjemkommune/bydel

-

Veiledningssenteret for pårørende

Frivillige organisasjoner som arbeider med nettverk i domfelte/innsattes hjemkommune
Nav i pårørendes hjemkommune
Konfliktrådet

Nettverk og endringssamarbeid:
-

Legge til rette for program som omhandler foreldrerolle, samlivsrelasjoner og lignende.

Styrke innsattes kunnskap om det å opprette og ivareta relasjoner til familie, barn og venner.

Nettverk og for valtningssamarbeid:
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-

Opprette gode og forpliktende samarbeidsrelasjoner med frivillige organisasjoner og lag

-

Bistå innsatte med å opprette og ivareta offentlig nettverk under straffegjennomføring.

som arbeider med nettverketablering.

Foto: M. (innsatt i Bjørgvin fengsel)
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Forslag til arbeidsmetodikk

Planlegging av den enkelte domfelte/innsattes løslatelse skal iverksettes så snart som mulig etter
at kriminalomsorgen har etablert kontakt med vedkommende. Følgende arbeidsmodell viser

hvordan tilbakeføringsarbeidet skal organiseres. Den enkelte enhet benytter modellen som utgangspunkt

for utarbeidelse av lokale handlingsplaner for tilbakeføringsarbeid og individuelle gjennomføringsplaner.
￼
Ak@v	
  kriminalomsorg	
  –	
  tryggere	
  samfunn	
  

Før	
  

Under	
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Ansvarsfordeling

Ansvar sentralt nivå:
-

Skape felles retning for tilbakeføringsarbeidet i hele landet

-

Legge til rette for felles faglige samlinger for enhetene i kriminalomsorgen

-

Invitere til og delta i fora der samarbeidspartnere er til stede

Ansvar tilbakeføringsteam/tilbakeføringskoordinator:
-

Være til stede i samtlige enheter de har ansvar for

-

Representere kriminalomsorgen i samarbeidet med andre etater

-

Være en ressurs for enhetene i tilbakeføringsarbeidet

Delta på arrangementer, nettverksmøter og konferanser i regi av andre etater
Utarbeide mal for lokale handlingsplaner for tilbakeføringsarbeid
Delta i utformingen av lokale handlingsplaner
Utarbeider presentasjonsmaler

Delta i enhetenes arbeid med utvikling av presentasjonsteknikk
Delta i enhetenes utvikling av god møteledelse

Invitere til og følge opp samarbeid med offentlige etater

Invitere frivillige organisasjoner til felles samarbeidsmøte

Ansvar lokalt nivå:
-

Skape felles retning for lokalt tilbakeføringsarbeid

-

Legge til rette for progresjon i straffegjennomføringen

-

Synliggjøre ansatte som en resurs i tilbakeføringsarbeidet
Utforme lokale handlingsplaner som skal implementeres i enhetens daglige drift
Arbeide for å etablere felles faglige samlinger for enhetene i eget fylke
Etablere rutiner for informasjonsutveksling med politiet

Satse på bruk av akkrediterte programmer og være offensive i utviklingen av nye programmer
Etablere faste møtestrukturer – være en forutsigbar samarbeidspartner

Ta i bruk felles presentasjonsmaler, og arbeide med presentasjonsteknikk

Invitere andre etater, skape faste treffpunkter og legge til rette for informasjonsutveksling.
Gjøre samarbeidsavtalene kjent i egen enhet.
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Felles ansvar:
-

Være oppmerksom på makten som ligger i den enkeltes yrkesutøvelse.

-

Domfelte/innsatte som ønsker programdeltagelse skal få tilbud om dette eller veiledes

-

-
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Sikre domfelte/innsattes mulighet til initiativ, medvirkning og innflytelse
i prosessen med å søke seg til enhet hvor programmet tilbys.
Bidra til gode samarbeidsmøter

Styrke kommunikasjonen med samarbeidspartnere

Gi informasjon om ulike straffegjennomføringsformer

Sette seg inn i, bruke og bidra til å gjøre kjent samarbeidsavtalene som kriminalomsorgen
har med andre etater.

Foto: Torhild Mosland
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Avslutning

Vi ønsker at Vendepunktet skal være retningsgivende for arbeidet med tilbakeføring både på sentralt
nivå, i enhetene og for den enkelte ansatte. Vendepunktet peker ut noen sentrale målsetninger og
viser hva som må gjøres for at vi skal lykkes i arbeidet.

Det er viktig at Vendepunktet brukes som et arbeidsdokument og at enhetene arbeider bevisst for å
følge den retningen som pekes ut. De lokale handlingsplanene vil være viktige verktøy for

å konkretisere satsningsområder og tydeliggjøre ansvar i enhetene. Enhetene kan sette opp egne
handlingsplaner, eller enhetene i et fylke kan enes om å samordne sine planer.

Vendepunktet gir kriminalomsorgen en ambisiøs strateg, med ambisiøse målsetninger for

tilbakeføringsarbeidet. For å lykkes i arbeidet må vi synliggjøre, konkretisere og styrke satsingen
på tilbakeføringsarbeid. Det gjelder både forvaltningssamarbeidet og det endringsarbeidet som

utføres i enhetene. Våre samarbeidende etater skal oppleve at de har et godt grunnlag å bygge videre
på når klienten har gjennomført sin straff. Domfelte/innsatte skal oppleve at kriminalomsorgen
ivaretar deres initiativ, medvirkning og innflytelse på en god måte og at de – om de ønsker det
– kan velge å gjøre straffegjennomføringstiden til et VENDEPUNKT i eget liv.
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Straffegjennomføringsformer og straffereaksjoner
For varing

Forvaring kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke
anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet. Det utmåles vanligvis en minstetid, og løslatelse kan

ikke skje før minstetiden er utholdt. Løslatelse forutsetter at det ikke lenger er en nærliggende fare for

at han eller hun på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse. Den forvaringsdømte kan vurderes på nytt når
forvaringstiden utløper. Hvis domstolen konkluderer med at gjentagelsesfaren er til stede, kan rammen
forlenges med inntil fem år av gangen.

Det er ingen øvre grense for forvaring, slik at straffen kan vare livet ut.

Forvaringsdømte, sammen med andre høyrisikoinnsatte og domfelte dømt for alvorlige kriminelle

handlinger stiller kriminalomsorgen overfor spesielle utfordringer når det gjelder tilbakeføringsarbeidet.
Fengsel med høyt sikkerhetsnivå

I fengsel med høyt sikkerhetsnivå treffes det særlige sikkerhetstiltak og føres særlig tilsyn med at

innsatte ikke rømmer eller begår andre uregelmessigheter. Vurderes innsatte å være en fare for egen eller
andres sikkerhet, må han/hun gjennomføre straffen i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Mulighetene for
et normalt livsmønster og forberedelse til løslatelse er begrenset.
Fengsel med lavt sikkerhetsnivå

I fengsler med lavere sikkerhetsnivå er det færre sikringstiltak enn i fengsel/på avdeling med høyt

sikkerhetsnivå. Det legges vekt på at innsatte skal ha muligheter for kontakt med det øvrige samfunn
og pårørende ved ulike typer utgang, besøksordninger og lempelige kontrolltiltak.
Overgangsbolig

I overgangsbolig skal innsatte ha frigang til arbeid eller skole ute i samfunnet.

Sikkerheten i overgangsboligene er i stor grad basert på organisatoriske og dynamiske tiltak.

Straffegjennomføring i overgangsbolig gir god mulighet for bo og sosial trening, kontakt med nettverk,
samt tilrettelegging av løslatelse.
§16. 1 – Hjemmesoning

Det forekommer at behovet for særlige rehabiliteringstiltak ikke lar seg gjennomfør under fengslingen.
For å unngå uheldige avbrudd i rehabiliteringen, kan straffegjennomføringen fortsette i eget hjem uten
at det innvilges prøveløslatelse. Med tett oppfølging fra kriminalomsorgen er dette en god overgang
mellom fengsel og samfunn. I denne perioden ligger det også til rette for å kombinere tiltak fra
kriminalomsorgen med tiltak fra andre offentlige instanser.
§16. 2 – Elektronisk kontroll

Domfelte som skal fullbyrde opptil 4 mnd ubetinget fengselsstraff eller har 4 mnd igjen til forventet

løslatelse, kan søke om straffegjennomføring med elektronisk kontroll. For å få slik straffegjennomføring
innvilget kreves bl.a. egnet bolig, aktivitet i form av arbeid/opplæring og rusfrihet.
§12 – Behandling i institusjon

Målgruppen for soning etter strgjfl § 12 er domfelte og innsatte med rusproblemer, lettere psykiske

problemer, adferdsforstyrrelser, tilpasningsproblemer eller særlig omsorgsbehov. Straffen gjennomføres
i behandlings- eller omsorgsinstitusjon, mødrehjem, ettervernshjem, sykehjem eller lignende.

§13 – Somatisk behandling i sykehus

Ved sykdom som ikke kan behandles i fengselet, overføres den innsatte til vanlig sykehus uten at
straffen avbrytes.
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Samfunnsstraff

Samfunnsstraff kan i prinsippet idømmes for alle typer lovbrudd, men skal ikke brukes dersom
lovbruddet ville innebære en ubetinget fengselsstraff på mer enn ett år. Innholdet i denne
straffegjennomføringsformen skal være individuelt tilrettelagt og kan bestå av:
-

Kartleggingssamtaler

-

Samarbeid med andre aktører i offentlig nettverk

-

Ansvarsgrupper
NAV

Psykiatrisk tjeneste
Rusbehandling

Samfunnsnyttig tjeneste

Programmer rettet mot adferdsendring
Individuelle samtaler

Megling i konfliktråd

Andre strukturerte tiltak

Innholdet i straffen bestemmes etter en individuell vurdering.

Den subsidiære fengselsstraffen skal gjennomføres i fengsel dersom brudd på vilkår.

Program mot ruspåvirket kjøring

Kjøring i påvirket tilstand utgjør en betydelig trussel for trafikksikkerheten. Å forebygge gjentagelse
av ruspåvirket kjøring er derfor en viktig samfunnsoppgave. Program mot ruspåvirket kjøring er en
alternativ straffereaksjon og et viktig virkemiddel i dette arbeidet. Programmet drives av
friomsorgskontorene og består av individuelle samtaler og en gruppebasert kursdel.
ND-senteret – Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er et alternativ til fengsel for personer med

rusmiddelproblemer som skal dømmes for narkotikarelatert kriminalitet. ND har som formål å

forebygge ny kriminalitet og fremme domfeltes rehabilitering. ND skal også bidra til å styrke og

samordne de praktiske hjelpe- og behandlingstilbudene. Gjennomføringen av narkotikaprogrammet
krever en felles innsats og et forpliktende samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivå.

Ordningen er et samarbeid mellom kriminalomsorgen, helseforetak, kommune og utdanning ved
fylkeskommunen.
Ungdomsstraff

Ved alvorlig og/eller gjentatt kriminalitet kan ungdom idømmes ungdomsstraff som et alternativ til
fengsel. Straffen gjennomføres av konfliktrådet og har en varighet på mellom 6 måneder og 3 år.
Prøveløslatelse

Kriminalomsorgen kan løslate domfelte på prøve når vedkommende, medregnet mulig varetektsopphold,
har gjennomført to tredjedeler av straffen og minst 60 dager. Dersom løslatelse på prøve medfører at

den gjenstående straffetid blir mindre enn 14 dager, kan prøveløslatelse bare skje dersom tungtveiende
grunner taler for det. Prøveløslatelse er en del av straffen, og perioden med prøvetid og eventuelle
vilkår skal være en integrert del av straffegjennomføringen.
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