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Koordineringsgruppa for implementering av 
arbeidsdriftsstrategien

Leder Arbeidssted

Torbjørn Eriksen Region sør, seniorrådgiver innhold og metode

Medlemmer

Anne Dahl KDI, seniorrådgiver, seksjon innhold og kapasitet

Helge Eiliv Hansen KDI, seniorrådgiver,seksjon for regelverk og 
sikkerhet

Hilde Linda Larsen Avd. leder Færder vgs, leder av FOKO

Ellen Svendsen Region vest, seniorrådgiver innhold og metode

Leif Einar Øverland Inspektør arbeidsdrift, Åna fengsel

Janne Hasle Verksmester, Halden fengsel

Terje Eggan Verksbetjent, Trondheim fengsel

Hans Tvedte Arbeidsleder, Akershus friomsorgsktr 

Linda Høgås NAV-veileder, NAV Østbyen ,Trondheim

Ingvild Jansen KRUS, høgskolelektor, VBU



Delmål 1:Økt aktivitet

• Etter dagsmålingene jobbes det videre med 
hvordan aktivitet skal registreres

• Videre forslaget at det lages et nytt rundskriv og 
en ny Kompismodul

• Holde fokus på aktivitet og ikke tall !

• Prosjekt ”Delt arbeidsdag” er basert på 
erfaringsdeling  - utveksling av idéer,
”verktøy” og inspirasjon mellom 5 fengsler

• Modell fra Nederland – som inspirasjon



Delmål 2: Styring/koordinering

• Handler om bedre styring og koordinering 
av tjenester og ressurser

• Lokale ledere ansvarlig for utvikling av 
hele aktivitetstilbudet – utarbeidelse av 
lokale planer

• Sentral samling vår – regional samling 
høst – oppfølging av lokale planer

• Resultatindikator på praksisattester-
samarbeid m/skole



Delmål 3: NAV-samarbeid

• Samarbeid med NAV –

arbeidstrening - avklaring - dokumentasjon

• Avhengig av ressurstilgang 
– drahjelp av glippsoneutvalg/program

• Oppfølging av sentral avtale, rundskriv og 
retningslinjer



Delmål 4 - Skolesamarbeid

• Involvering i helhetlig utvikling og koordinering 
gjennom arbeid med lokale planer

• Praksisattester – knyttet opp mot 
kompetansemål i læreplaner

• Eksempel Eidsberg: alle 
verksteder/arbeidsplasser planlegges opp mot 
opplæring/fagplaner



Delmål 5- Samarbeid 
friomsorg/fengsel

• Arbeidsgrupper/arbeidstreningsgrupper
– erfaringene fra friomsorgen

• Lavterskel sysselsetting/arbeid av samfunnsnyttig 
karakter

• Verdifullt for domfelte, samfunnet og kriminalomsorgen

• Idédugnad med utvalgte friomsorgskontorer og åpne 
fengsler 05.04.17 

• Hvilket grunnlag er det for samarbeid , hvilken nytte kan 
vi ha av det ?

• Foreløpig konklusjon er at det er 
behov for flere arbeidsgrupper i friomsorgen



Delmål 6 - markedsorientering

• Ingen felles nasjonal nettbutikk

• Profileringsside på nett i stedet for 
nettbutikk

www.krimprod.no
– etter modell fra Sverige og Danmark

http://www.krimprod.no/


Delmål 7 – kompetanse heving

• VBU er lagt om med - økt fokus på 
pedagogikk, samtaler, miljøarbeid

• Kompetanseheving i eget fag – ønsket, 
men avhengig av lokale prioriteringer

• Behov for styrket av kompetanse på 
produktutvikling, markedsføring og salg
- som i våre naboland


