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Bakgrunn for strategien 

• Rapport fra arbeidsgruppe 

desember 2013 

 

• Høringsuttalelser 

 

• Høringsmøte i juni 2014 



MÅLSETTINGER 

 

• Tilby alle innsatte daglig aktivitet 

 

• Tilby økt kvalifisering  

 

• til ulike målgrupper 



DELMÅL 1 : 

Økt  samordning og ressursutnyttelse  

• Legge til rette for økt samordning og 

ressursutnyttelse av ulike etaters innsats 

• Flere møtearenaer 

• Samlokalisering arbeidsdrift, skole, NAV 

• Ledere i arbeidsdriften er en integrert del 

av fengselsledelsen 

• Bedre informasjon og kartlegging 

• Langsiktige planer på tvers av etatene  

 



DELMÅL 2:  

Utvide samarbeidet med NAV 

Kriminalomsorgen og arbeidsdriften må:  

• gi info til NAV-veileder om innsattes 

arbeidsevne og sosiale ferdigheter som 

kan brukes i arbeidsevnevurdering og 

arbeidsavklaring 

• innhente kunnskap fra NAV om 

arbeidsmarkedet 

• Søke om flere AMO-kurs i fengsel 

• Tilrettelegge for frigang til AMO-kurs mv. 

• Mer målrettet samarbeid om arbeid etter 

endt fengselsopphold   

 



Delmål:  

Styrke samarbeidet med skolen 

Videreutvikle samarbeidet med skolen om 

kompetansebygging for innsatte: 

• Arbeidsdriften som lærebedrift 

• Kompetansegivende kurs 

• Gi informasjon til kompetansebevis og 

praksisattester 

• Utvide samarbeidet med Vox om 

praksisnær opplæring 

• Den kulturelle skolesekken 

 



Delmål:  

Flere driftsoppgaver utføres av innsatte 

Tjenesteyting – økt behov i samfunnet 

 

Fengselsdriftsoppgaver innsatte kan utføre: 

• Renhold, vaskeri, hygiene 

• Kjøkken, kantinedrift 

• Butikk 

• Gartneri 

• Jord- og skogbruk 

• Trykkeri 

• Bilpleie 

• Ytre og indre vedlikehold 

 
 



Delmål:  

Vurdere Statsbyggs oppgaver 

• I samarbeid med Statsbygg vurdere 

om flere av deres oppgaver kan 

utføres av innsatte: 

• Klippe plenen 

• Måke snø 

• Klippe busker og trær 

• Maling 

• Ytre og indre vedlikehold 



Delmål:  

Samorganisere arbeidstilbud med friomsorgen  

Arbeidstilbudene for innsatte og domfelte  i 

friomsorgen bør samorganiseres:  

 

• Frigang til samfunnsnyttig tjeneste 

 

• Domfelte i friomsorgen kan som 

samfunnsnyttig tjeneste og bøtetjeneste 

gjøre vedlikehold av bygg utenfor murene 



Delmål: Tydeligere markedsorientering 

• Behov for en tydeligere markedsorientering 

av arbeidsdriften 

• Øke samarbeidet med næringslivet 

 

• Aktiv markedsføring og salg av tjenester og 

produkter 

• Tilby innsatte opplæring i salg og 

markedsføring 



Delmål :Bedre nasjonal samordning 

• Etablere nasjonalt markedsføringsapparat 

 

• Etablere nasjonal nettbutikk  

 Innsatte kan betjene nettbutikken 

 

• Etablere nasjonal oversikt over produserte 

varer og tjenester 

 

• Bruke intranettet og kriminalomsorgen.no 



Delmål: Bedre sentral styring og rapportering  

• Faglige målsettinger for arbeidsdriften 

integreres i etatsstyringen 

 

• Kompetansebygging 

 

• Videreutvikle rapporteringssystemet i 

KOMPIS  



Delmål: Kompetanseutvikling 

• Utvikle innholdet i verksbetjentutdanningen 

  

• Innholdet i etter- og videreutdanningen 

tilpasses verksbetjentenes behov for 

opplæring 

• Opplæring i miljøarbeid 

• Opplæring i motiverende samtaler 

• Opplæring i konflikthåndtering  

• Kartlegging av kompetansebehov i 

verksdriften  

 


