
Stavanger fengsel har 72 plasser
med høyt sikkerhetsnivå i Region Sørvest



22 stk. Varetekt 16 stk. Kvinner
19 stk. Nord 14 stk. Syd 

14 stk. Overgangsbolig lavt sikkerhetsnivå

Avdelinger



”Delt arbeidsdag. Et prøveprosjekt 
for økt aktivisering av innsatte”

• Oppdragsgiver: Marianne Vollan

• Prosjektansvarlig: Heidi Bottolfs,
Prosjektleder: Anne Dahl

• 5 fengsel med i prosjektet

• Stavanger fengsel
styringsgruppe Tanja og Atle 

• Prosjektgruppe: Avdelingsledere, 
tilbakeføringskoordinator og 2 Uvm



Hva er Prosjekt «Delt arbeidsdag»,

• I Stavanger fengsel sier vi at ”Delt arbeidsdag” er en 
demokratisk fordeling av goden av å kunne gå på jobb eller 
skole

• Innsatte er i jobb eller skole før / etter lunsj

• Målet for prosjektet er å ha flere i aktivitet

• Aktiviteten utenom jobb eller skole skal være meningsfylt.



Formål: Øke andel innsatte i aktivitet

• Fengsel med høyt sikkerhetsnivå og mye varetekt = Lav 
aktivisering

• Stavanger fengsel 43 % Januar 2014

• Stavanger fengsel 50 % Januar 2016

• Stavanger fengsel 63 % August 2016

• 2018 resultatkrav 90 % 



Hvordan selge prosjektet

• Sivilombudsmannens rapport.

• Pålegg om å øke aktiviseringen av innsatte.

• All isolasjon er skadelig. 

• Ingen innsatte blir et bedre menneske av å være innelåst.

• Aktiviseringen av innsatte skal skje utenfor cella sammen med 
andre

• Isolert innsatte og de som sliter skal prioriteres til samme type 
aktivitet som alle andre.



Hvordan får vi dette til i Stavanger fengsel

• Bruk av timeplan / aktivitetsplan

• Guttene og jentene må ha noe fornuftig å gå til når de ikke er 
på jobb eller skole

• Nye aktiviteter

• Individuell tilpasning til enkeltes behov

• Legge til rette for opplæringsløp.

• Praksisattest

• Fagbrev



Hvordan ta vare på praksiskandidater/ lærlinger

• Noen innsatte jobber full dag som bas eller formann

• Dette er ofte ressurssterke Innsatte med arbeidserfaring

• De sørger for kontinuitet på kjøkken, vaskeri, verksted, og teknisk 
som skal levere hver dag

• Bakke opp de som jobber halv dag

• Opplæringsløp før eksamen = full dag

• Praksisattest = full dag

• Fagbrev = full dag



Aktivitetstilbud utenom jobb / skole

• MASH Mangfoldig aktivitet som hjelper

• AA/AN Anonyme alkoholikere / Narkomane

• Rus Rusmestringsavdelingen har egen aktivitet

• Kapp Kapellan fra frelsesarmeen

• Yoga Fengselsyoga (Syd)

• Kif Kunst i fengsel 

• Bib Bibliotek

• LD Legedag

• Psyk Psykolog

• MIF Musikk i fengsel

• Fys Fysioterapeut

• PSGK Prestens samtalegruppe med kvinner

• 1.Hjelp Førstehjelpskurs for innsatte



Aktivitet på  avdeling



Timeplan/ Aktivitetsliste/ Avdeling



Skjema for kartlegging



Nye aktiviteter

• Miljøsatsing

• Kildesortering avfall fra avdeling

• Redusere restavfall med 50 %

• Levere sortert avfall fra arbeidsdrift

• Deklarere farlig avfall



Fremtidsplan/ Visjon.

• Miljøfyrtårn

• Sortere og levere avfall selv

• Komposteringsanlegg for 

våt – organisk avfall fra kjøkken og bio avfall fra avdeling

• Utvide  og bedre tilbudet for kvinner

• Drivhus – plantesalg

• Dag-kennel

• Spleiselag Fylkeskommunen, Region Sørvest og KDI



Fordeler og ulemper med prosjektet

Fordeler

• Flere i aktivitet

• Vi klarer å ta vare på de som vil ha praksisattest og 
fagbrev

• Skreddersyr tilbud til innsatte med jobbe eller skole eller 
kombinert skole – jobb

• Betjentene er også med på aktivisering

Ulemper

• Rammebetingelser

• Garderobeforhold 

• Jenter og gutter på samme aktivitet


