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Delmål 1: Økt aktivisering

 Mål om 90 % i løpet av strategiperioden

 Svakheter ved registrering :

Underapportering – Overrapportering - Feilrapportering

 Ambisjon om nytt/forbedret registeringsverktøy →
Nytt rundskriv om bruk av Kompis reskontro – hva, hvordan, når ? 
Eller avvente nytt etatssystem?

 Nedtoning av krav 2017 og 2018 

 Reduksjon av bemanning gir utslag

 Aktivitetstall pr.30.04.18 : 84,3 %

 Vårt budskap:
Holde fokus på aktivitet og ikke tall !

Foredragsholder / Enhet
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Delmål 1: Prosjekt «Delt arbeidsdag»

 5 fengsler deltar:

Sem, Bodø, Stavanger, Ålesund og Hedmark fengsel,Hamar avdeling 

 Toårig : juni 2016- juni 2018.

 Prosjektet er basert på erfaringsdeling,  utveksling av idéer, ”verktøy” og 
inspirasjon mellom fengslene.

 Modell fra Norgerhaven fengsel– som inspirasjon, ikke kopi.

 Viktigere med «tilpasset arbeidsdag» enn «delt arbeidsdag».

 Utfordring å aktivisere sårbare innsatte som ikke klarer å fungere i 
tilbudene.

 Innsattes behov for aktivisering som skal styre tilbud og lengde.

Foredragsholder / Enhet



Delmål 1: Prosjekt «Delt arbeidsdag»

Midtveisrapportering - Hva har vi lykkes med?

 Flere innsatte er aktivisert.

 Tett samarbeid med skolen.

 Nye tilrettelagte aktiviseringstilbud for sårbare innsatte. (MASH.)

 Tatt i bruk nye former for aktivisering. (Miljøfyrtårn) 

 Bedre organisering av det samlede aktivitetstilbudet ved hjelp av ukeplaner og 
timeplaner.

 Økt samarbeid og ressursutnyttelse av de samlede etaters innsats.

 Økt utnyttelse av lokalene. 

Foredragsholder / Enhet
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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

 Nybygg: Gir mulighet for helhetlig planlegging av virksomheten og etablering av 
styringssystemer og koordineringsverktøy 

 Digitalisering – overføringsverdi til etablerte enheter

Foredragsholder / Enhet



Delmål 3: NAV-samarbeid

 Samarbeid med NAV – arbeidstrening - avklaring - dokumentasjon

 Oppfølging av sentral avtale, rundskriv og retningslinjer

 Avhengig av ressurstilgang – drahjelp fra:

 FAFO-rapporten 2017 – evaluering av NAV-tjenester i fengsel

«Reduserttilbakefall til ny kriminalitet. Nasjonal strategi for samordnet 
tilbakeføring etter gjennomført straff 2017-2021»

 Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet har fått som 
felles oppdrag å foreslå tiltak som kan sikre innsatte god tilgang til Arbeids- og 
velferdstjenester» .Rapport leveres innen 2018. 

 Styrke samarbeidet mellom kriminalomsorg, NAV og skolen i arbeidsdriften. Gi 
bedre forutsetning for kartlegging, opplæring og aktivisering i arbeidsdriften og 
etter endt straff.  
Oppdrag gitt til FMHO, AV-dir og KDI – frist innen 2018. 



Delmål 4: Styrke samarbeidet med skolen

Både skolen og fengslene rapporterer om mer og bedre samarbeid om 
opplæring av innsatte. 

 Godt samarbeid om praksisattester: 1269 praksisattester totalt i 2017

 Godt samarbeid om kompetansegivende kurs

 Godt samarbeid om lærebedrifter i VGS.

Hva kan bli bedre?

Flere innsatte ønsker opplæring enn de som får et skoletilbud

 Kartlegging av behov for opplæring og arbeid ved innsettelse.

 BRIK-kartlegging tidlig.

 Kontaktbetjentene må kartlegge. 

 Videreføre påbegynt utdanning etter løslatelse.
Anne Dahl, KDI



Delmål 5- Samarbeid friomsorg/fengsel

 Arbeidsgrupper/arbeidstreningsgrupper for samfunnsnyttig arbeid
– erfaringene fra friomsorgen

 Lavterskel sysselsetting/arbeid av samfunnsnyttig karakter

 Idédugnad med utvalgte friomsorgskontorer og åpne fengsler. 
Konklusjon: Uklart hvorfor og hvordan ??

 Forespørsel til friomsorgskontorene: - alle ønsket utvidet tilbud 

 Foreløpig konklusjon : Det både ønske om og behov for
flere arbeidsgrupper/ arbeidstreningsgrupper i friomsorgen

 Kriminalpolitisk virkemiddel ikke bare «økt sysselsetting».

 Verdifullt for domfelte, samfunnet og kriminalomsorgen

 Reparasjon - restriksjon - rehabilitering - reintegrering

Foredragsholder / Enhet



Delmål 6: En tydeligere 
markedsorientering av arbeidsdriften
 Sentral ressurs ansettes i KDI fra 2018. 

1. Etableres en nasjonal profileringsnettside for arbeidsdriftens produkter 

www.krimprod.no

 Kontaktinformasjon til fengslene. Ikke sentral betalingsordning.

2. Produktutvikling –se muligheter 
- i samarbeid med lokalt næringsliv 
- i samarbeid med skolen 

3. Prissetting og salg av arbeidsdriftens produkter. 

Hva er hensiktsmessig at organiseres sentralt og lokalt?

Anne Dahl,  KDI



Delmål 7 : Arbeidsdriften skal tilbys 
kompetanseutvikling

 Verksbetjentutdanningen er revidert og tilpasset arbeidsdriftstrategien.

 Kompetanseutvikling for verksbetjenter- Motiverende samtaler, KRUS.

 Satsing i KRUS –katalogen 2018:

 Aktivitetskonferanse KRUS og KDI,  3- 4 mai

 Produkt i utvikling 11-12 september

 Salg- og prissetting  23- 24 oktober

 Sosiale medier som salg- og markedsføringsverktøy 11-12 desember

Anne Dahl, KDI


