
 

 

  

 
En Veileder  

Høsten 2010 ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom NAV Vestfold, NAV Tønsberg, Sem 

fengsel og Velle Utvikling om å prøve ut Avklaringskurs for innsatte i Sem fengsel. Med forankring i 

en samarbeidsavtale og regjeringens tilbakeføringsgaranti, der innsatte, NAV, kriminalomsorgen og 

andre etater har et felles ansvar i tilbakeføringsarbeidet, ble det lagt til rette for og gjennomført seks 

kurs a` fire uker i løpet av 2010 og 2011  

  Kriminalomsorgen  
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Forord 
 

Denne veilederen er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Sem fengsel, NAV og 

arbeidsmarkedsbedriften Velle Utvikling om å gi de innsatte tilbud om avklaringskurs mens de 

fortsatt sitter i fengsel. 

Arbeidet med avklaringstiltaket i et lukket fengsel har vært et inspirerende og lærerikt 

utviklingsarbeid der alle involverte har bidratt aktivt i planleggingen, tilretteleggingen, 

gjennomføringen og oppfølgingen av tiltaket. Alle har samhandlet på en god, effektivt og målrettet 

måte som har stimulert til engasjement og motivasjon for oppgaven.  

Ressurspersonene i avklaringstiltaket, som også har fungert som en styringsgruppe, har alle deltatt 

med stor innsatsvilje og engasjement for at avklaringstiltaket skulle bidra til en bedre forberedt 

løslatelse for den enkelte kursdeltaker. Disse personene er; 

 Anne-Berit Gran tiltaksleder i NAV Tønsberg, stor takk for at du prioriterte avklaring i fengsel, 

Solgunn Måløy seniorrådgiver i NAV Vestfold, en av initiativtakerne, Trude Sørensen sosialkonsulent / 

tilbakeføringskoordinator i Sem fengsel, nøkkelperson, ildsjel og kurskoordinator, Anne-Berit Holden 

prosjektleder i Sem fengsel og forfatter av veilederen. Sist, men ikke minst “Velleguttane” Simen 

Førsund, John Philip Læret, Jostein Hesjedal, Rune Krogstad, Lars Erik Bakke og Øyvind Berg, som har 

gjennomført seks imponerende avklaringskurs i løpet av perioden.   

En stor takk rettes til Husbanken som har gjort det mulig å utarbeide denne veilederen. Håper den 

kan inspirere andre til tilsvarende tilbakeføringstiltak.  

En særlig takk til kursdeltakerne som har delt sine livserfaringer med oss, gitt oss verdifulle 

tilbakemeldinger underveis i kurset, og gitt oss motivasjon til å videreutvikle tiltaket. 

 

«Jeg kan ikke tenke meg noe bedre måte å bruke tiden i fengsel på enn å jobbe med bolig, 

sysselsetting og økonomi. Kurset burde være et tilbud til alle innsatte i hele Norge!» 

Sitat fra kursdeltaker 

 

 

På vegne av styringsgruppen i “ Avklaring som tilbakeføringstiltak fra fengsel” 

Anne-Berit Holden 

Prosjektleder for tilbakeføringsprosjektet “på vei til trygg og forutsigbar løslatelse”  
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Innledning   
Denne veilederen er en beskrivelse av et samarbeidsprosjekt mellom Sem fengsel, NAV Vestfold, 

NAV Tønsberg og arbeidsmarkedsbedriften Velle Utvikling A/S om avklaringskurs for innsatte i Sem 

fengsel. 

Veilederen henvender seg både til kriminalomsorgen og NAV-etater som ønsker å etablere 

tilbakeføringstiltak som kan styrke samspillet og den koordinerte innsatsen mellom den innsatte, 

kriminalomsorgen, NAV og andre aktører i løslatelsesprosessen og tilbakeføringen til samfunnet. 

 

 

 

 

I utgangspunktet var det ikke tenkt at avklaringstiltaket skulle munne ut i en veileder. Men gjennom 

avklaringsforsøket har vi høstet mange viktige erfaringer som vi tenker vil ha stor overføringsverdi til 

andre fengsler og NAV-kontor som ønsker å prøve ut tilsvarende tilbakeføringstiltak. 

Veilederen er basert på erfaringene med seks avklaringskurs for innsatte i Sem fengsel i 2010 og 

2011, og beskriver en metodisk tilnærming for avklaring og oppfølging av innsatte i tilbakeføringen til 

samfunnet. Metode i denne sammenheng kan defineres som en detaljert beskrevet framgangsmåte 

for å løse en oppgave, og som bygger på viktige prinsipper som felles ansvar, forpliktende samarbeid 

og brukermedvirkning.  

Vi har gjennom dette forsøket sett behovet for å samle og målrette våre ressurser for å kunne nå de 

innsatte med tettere og mer forpliktende oppfølging i tilbakeføringsarbeidet. Og ikke minst har 

tilbakemeldingene fra de innsatte vært entydig positive. 

 

 

 

 

 

 

Ved regelmessige evalueringsmøter og koordineringsmøter har arbeidet med avklaringstiltaket blitt 

dokumentert underveis, noe som gjorde det mulig å skrive denne veilederen.  Hensikten er å 

synliggjøre avklaring i fengsel som et betydelig tilbakeføringstiltak og gjøre metodikken tilgjengelig 

for andre.  

“Et kurs som skulle kommet i gang mye før og som mange fler skulle fått 

deltatt i. Jeg må si at disse individuelle samtalene her betydd mer for meg enn 

noen gang, men jeg har trengt gruppen også, for å se og høre hva slags situasjon 

de andre er i på kurset og sammenlikne” 

Sitat fra kursdeltaker 

“Avklaringsprosessen må starte inne i fengslet og avklaringskurset kan 

være en modell for andre”  

sitat fra kursdeltaker 
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Overordnede føringer om samarbeid 
Tilbakeføring av innsatte etter endt soning er både en sentral og utfordrende oppgave for 

kriminalomsorgen. Mens frihetsberøvelsen skal være straffen skal innholdet under soning ha fokus 

på rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet.  Et av kriminalomsorgens uttalte mål er å legge til 

rette for en kriminalitetsfri tilværelse etter soning, og at dette må skje i tett samarbeid med andre 

etater.  

Allerede i Stortingsmelding nr.104 (1977-78) Om kriminalpolitikken, ble det presisert at straffedømte 

ikke er fratatt sine borgerrettigheter, og at offentlige instanser har ansvar for å tilby sine tjenester 

også overfor innsatte i fengsel. 

De mest sentrale lovhjemlene som regulerer forvaltningssamarbeid og løslatelse i kriminalomsorgen 

er straffegjennomføringslovens §§ 4 og 41. Det følger av § 4 at kriminalomsorgen skal samarbeide 

med andre etater for at innsatte skal få innfridd sine rettigheter og tjenester og at samarbeidet skal 

bidra til samordnet innsats med sikte på tilpasning til samfunnet. Etter § 41 skal kriminalomsorgen 

forberede løslatelsen i god tid og ta kontakt med offentlige etater, frivillige organisasjoner eller 

privatpersoner for bistand til bolig, arbeid, opplæring eller andre tiltak som kan bidra til en lovlydig 

tilværelse. Målet om å motvirke kriminalitet og de innsattes medvirkning reguleres av henholdsvis 

formål- og innholds paragrafene §§ 2 og 3. 

Oppfølging av NAV under soning 

Etter bestemmelser i NAV - lovens § 14a gis alle som ønsker det, rett til en avklaring av muligheten 

for å komme i arbeid. I dette arbeidet er det innført en NAV - metodikk som består av  

 Behovsvurdering som er en vurdering av behovet for bistand til å komme i arbeid 

Behovet skal sammenfattes i et oppfølgingsvedtak som bla skal beskrive brukerens mål og 

hva som skal til for å nå målet.  

 Arbeidsevnevurdering dersom det er behov for en mer omfattende vurdering 

 Aktivitetsplan dersom man har fått innvilget oppfølgingsvedtak på at man har et 

bistandsbehov  

Etter § 15 i NAV - loven vil også den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester ha rett til 

å få utarbeidet en individuell plan for å få et best mulig helhetlig tilbud.  

Oppfølgingsmetodikken til NAV er vesentlig i forhold til alle brukergrupper, også innsatte. Den skal ha 

fokus på ressurser og muligheter framfor sykdom og begrensninger og det er brukerens egen 

vurdering av sin situasjon og muligheter som skal danne grunnlaget for hva slags bistand NAV skal gi. 

En avklaring i henhold til NAV - lovens § 14 a – rett til individuell vurdering og oppfølging bør kunne 

gjennomføres mens den enkelte er under soning, når vedkommende er tilgjengelig og rusfri, og de 

mulighetene det gir for å legge forholdene til rette for en trygg og forutsigbar løslatelse. 

Oppfølgingsmetodikken er felles for alle NAV - kontor og skal nettopp sikre brukerne forutsigbarhet 

og trygghet. Ansvaret for eventuelle arbeidsrettede tiltak som kan være aktuelle å gjennomføre 

under soning ligger til NAV-kontoret i den kommunen fengslet ligger i. 
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Samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og NAV 

Samarbeidet mellom NAV og kriminalomsorgen er forankret i en sentral og en regional/fylkesvis 

samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og NAV.  (2006) Formålet med avtalen er å legge 

grunnlag for å videreutvikle forvaltningssamarbeidet mellom NAV og Kriminalomsorgen for å ivareta 

innsattes behov for bistand.  Sentralt i avtalen er prinsippet om at innsatte har de samme rettigheter 

og plikter som befolkningen for øvrig, med de begrensninger som følger av frihetsberøvelsen. 

Kriminalomsorgen skal derfor legge til rette for at samarbeidende etater skal kunne yte sine 

lovbestemte tjenester til innsatte under soning som en sentral og viktig del av forberedelsen til 

løslatelse.  

Boligsosiale samarbeidsavtaler mellom kriminalomsorgen og kommunene 

 Oppfølging av boligstrategiens målsettinger (På vei til egen bolig 2005-2007) om at ingen skal 

løslates til midlertidig bolig, førte til en sentral avtale mellom KS og regjeringen for å forebygge og 

bekjempe bostedsløshet. Samtidig ble det inngått en særavtale mellom JD og KS om bosetting ved 

løslatelse fra fengsel.  (2005-2007) I 2007 ble en ny avtale inngått mellom regjeringen og KS med 

sikte på et bredere og mer forpliktende boligsosialt samarbeid.  Målet med den regionale avtalen er 

at kommunene og 

kriminalomsorgen lokalt 

samarbeider om bosetting av 

løslatte fra fengsel. Som et viktig 

virkemiddel for å øke kunnskapen 

om boligsosialt arbeid og styrke 

forvaltingssamarbeidet har 

Husbanken bidratt med 

kompetansetilskudd til flere 

prosjekter, både i kommunene og 

kriminalomsorgen. Ett av 

prosjektene er « 

Tilbakeføringsprosjektet – på vei 

mot en trygg og forutsigbar løslatelse» i Sem fengsel, som avklaringstiltaket er en del av. 

Tilbakeføringsgarantien 

I Stortingsmelding nr. 37(2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet - tryggere samfunn, 

presenteres regjeringens tilbakeføringsgaranti som et felles løft for rehabilitering og re integrering, 

der kontinuitet og koordinerende innsats fra alle berørte parter må til for at den innsatte skal kunne 

lykkes i sin tilbakeføring til samfunnet. Det vises til dårlig levekår som dokumenterte risikofaktorer 

for tilbakefall til kriminalitet, og at de viktigste livsområdene det skal samarbeides om er; 

 Tilfredsstillende boliger,  

 Muligheter for utdanning eller opplæring,  

 Arbeids - og velferdstjenester og virkemidler 

  Sosiale tjenester, herunder individuell plan 

 Helsetjenester, herunder behandling for psykiske lidelser og rusproblemer 

 Økonomisk rådgivning og bistand ved gjeldsproblemer 
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Hovedaktørene i tilbakeføringsarbeidet er den straffedømte selv, kriminalomsorgen og 

samarbeidende etater. Domfelte selv er den viktigste garantisten for egen rehabilitering, mens 

samarbeid med den enkelte kommune domfelte skal bosette seg i, framheves som nøkkelen til en 

vellykket tilbakeføring.  Garantien representerer ikke en garanti i juridisk forstand, men en 

forpliktelse til å bistå innsatte til å få utløst de rettighetene de allerede har som norske borgere.  

Dette innebærer at det skal legges til rette for trygge og forutsigbare løslatelser gjennom å etablere 

tett oppfølging fra ulike etater både før og etter løslatelse. Intensjonen er å redusere 

gjengangerproblematikk og forhindre glippsoner. Begrepet glippsone relaterer seg til overgangen 

mellom fengsel og samfunn som er en kritisk og sårbar fase i forhold til tilbakefall. 

Avklaring i fengsel som delprosjekt i Tilbakeføringsprosjektet  

På vei til trygg og forutsigbar løslatelse 

Fra 2009 – 2011, og med kompetansemidler fra Husbanken ble “Tilbakeføringsprosjektet – På vei til 

trygg og forutsigbar løslatelse” gjennomført i Sem fengsel. Formålet med prosjektet var å prøve ut 

regjeringens tilbakeføringsgaranti i praksis ved å legge til rette for en trygg og forutsigbar 

tilbakeføring, gjøre fengslet tilgjengelig for andre etater og samarbeidspartnere, og styrke det 

individuelle motivasjon- og rehabiliteringsarbeidet inne i fengslet gjennom økt brukermedvirkningen 

i tilbakeføringsprosessen. 

Prosjektets målsetting var å redusere gjengangerkriminalitet og forhindre glippsoner ved å: 

 Sørge for at den innsatte får den bistand de har krav på 

 Starte planleggingen av løslatelse ved innsettelse 

 Forbedre samhandling internt og eksternt, herunder å legge til rette for eksterne 

samarbeidspartnere inne i fengselet 

 Sikre helhet, sammenheng og forpliktelser i løslatelsesarbeidet mellom involverte aktører 

 Målrette soningen og sikre progresjon 

 Sikre aktiv brukermedvirkning i tilbakeføringsarbeidet 

Tilbakeføringsprosjektet ble delt inn i flere parallelle delprosjekter i prosjektperioden.  Et av de mest 

sentrale delprosjektene, og et betydelig tiltak for realisering av tilbakeføringsgarantien, var 

avklaringskurset for innsatte i Sem fengsel.Med de føringene tilbakeføringsgarantien legger til grunn 

for en helhetlig og integrert tilnærming til rehabilitering av innsatte, er det et stort behov for 

samarbeid og samhandling med andre etater og organisasjoner, både utenfor og inne i fengselet. En 

forutsetning for å kunne legge til rette for tett oppfølging av andre etater er at fengslet kan tilby 

samarbeidende etater arbeidsplass i fengslet. For Sem fengsel, som er et trangbodd fengsel, er dette 

en utfordring. Samtidig har fengslet behov for å etablere tverrsektorielle samhandlingsstrukturer og 

tiltak som kan bidra til å redusere gjengangerproblematikk, der kommuner og NAV med sine tiltak og 

tjenester er sentrale aktører. 
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Tidslinje for trygg og forutsigbar løslatelse 

 

  

 

 

”Glippsonen” 

Samarbeidende etater og frivillige organisasjoner 

                 Fengsel og Friomsorg 

Innsettelse Løslatelse  

Forutsetter gode samarbeidsprosedyrer som kan sikre 

helhet, sammenheng og forpliktelser i løslatelsesprosessen  

Tilbakeføring er et pågående utviklingsarbeid som skal sikre at alle involverte samhandler på en god måte og 

trekker i samme retning 

Tilbakeføringsgarantiens intensjoner er å redusere gjengangerkriminalitet og motvirke glippsoner.  

Det forutsetter et felles løft i tilbakeføringsarbeidet der alle har et ansvar for helheten. 

Målet er en trygg og forutsigbar løslatelse og en vellykket integrering i samfunnet for den enkelte. Bærende 

elementer i tilbakeføringsarbeidet er; Felles ansvar, forpliktende samarbeid, aktiv brukermedvirkning og 

nødvendig oppfølging på sentrale livsområder 

Målet er en 

vellykket 

integrering i 

samfunnet 

TG er viktig for 

å bidra til at 

innsatte får 

utøst sine 

grunnleggende 

rettigheter 
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Hvem er de innsatte? 

Det foreligger i dag mye kunnskap om innsattes levekårsproblemer og at det er en klar sammenheng 

mellom disse problemene og kriminalitet. Dårlige levekår er dokumenterte risikofaktorer for 

tilbakefall til ny kriminalitet og innebærer at så lenge levekårsproblemene består, står vi overfor 

betydelig gjengangerproblematikk i våre fengsler. 

Flere undersøkelser har i de senere år konstatert at innsatte er en gruppe som er overrepresentert 

når det gjelder levekårsproblemer sett i forhold til befolkningen for øvrig. I følge en 

levekårsundersøkelse blant domsinnsatte i norske fengsler (FAFO 2004) er det for mange snakk om 

en opphopning av problemer som har utviklet seg siden oppveksten. De har psykisk og fysiske 

helseproblemer, seks av ti har rusproblemer,  de mangler utdanning, har dårlig tilknytning til 

arbeidsmarkedet, sliter med gjeldsproblematikk og har problemer på boligmarkedet.  Denne 

sammensatte problematikken forutsetter helhetstenkning og samarbeid på tvers av ulike 

forvaltningsområder.  

Å redusere tilbakefall til ny kriminalitet krever derfor ulike reintegreringstiltak som omfatter å 

forbedre levekår på flere livsområder, samtidig som den innsatte må arbeide med seg selv og sin 

motivasjon til endring. Tiltakene krever samspill, samordning og koordinering mellom den løslatte 

selv, pårørende, offentlige etater og frivillige. ( FAFO - rapporten og st.meld.37) 

           

Forsøk med avklaringskurs for innsatte i Sem fengsel 

Sem fengsel  

Sem fengsel ligger i Vestfold og ble bygget 

som arresthus i 1843 med 18 plasser. 

Fengselet er siden bygget på i flere 

omganger. I dag er det et fengsel med høyt 

sikkerhetsnivå (lukket fengsel) med 62 

mannlige innsatte, fordelt på 

varetektsinnsatte og domfelte med relativt 

korte dommer. Gjennomsnittsdommen i 

2011 var på 273 dager fordelt på 83 

innsatte. Dommene varierer fra 14 dager til 

4-5 år. 81 % av dommene er under et år. 

Selv om det er et mål at flest mulig skal få en 

gradvis overgang til friheten ved å overføres til fengsler med lavere sikkerhet før løslatelse, er det 

mange som fortsatt løslates fra fengsel med høy sikkerhet. Sem fengsel har ca. 250 løslatelser i året. 
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 Majoriteten av de innsatte er gjengangere med sammensatte problemer og bistandsbehov på flere 

livsområder.  Dette omhandler rus, vold, psykiatri, manglende skolegang og arbeidserfaring, 

økonomi, dårlige sosiale nettverk og boligproblematikk.   

Fengslets hverdag er preget av en rekke faste rutiner og av sikkerhetsmessige hensyn er dagene i et 

lukket fengsel strengt regulert med faste vekketider, spisetider og faste tidspunkter for innlåsing. De 

fleste gjøremål er styrt av kriminalomsorgen og i liten grad av innsatte selv. Dette innebærer små 

muligheter for et «normalt» livsmønster og kan føre til at innsatte blir passive og institusjonaliserte. 

For å motvirke passivitet og styrke de innsattes muligheter i samfunnet etter løslatelse skal det 

legges til rette for at så mange som mulig har et aktivitetstilbud på dagtid gjennom arbeid eller 

undervisning.  Sem fengslet har skole, bibliotek, helsetjeneste og arbeidsdrift. Fengselet har også en 

kontaktbetjentordning der kontaktbetjentene har et særlig ansvar for å følge opp den enkelte 

innsatte under soning eller varetekt. Noen av kontaktbetjentene driver også et 

sinnemestringsprogram, som i hovedsak er rettet mot innsatte med voldsproblematikk.  

 I 2009 fikk fengslet for første gang en sosialkonsulent og i 2011 en tilbakeføringskoordinator. 

Tilbakeføringskoordinator er en nyopprettet stilling i kriminalomsorgen som har et særlig ansvar for å 

realisere tilbakeføringsgarantien i fengslet. Det er foreløpig opprettet 25 tilbakeføringskoordinatorer 

i landet. Hovedforskjellen på sosialkonsulenten og sosialkonsulentens oppgaver er at mens 

sosialkonsulenten jobber på individnivå, jobber tilbakeføringskoordinatoren på systemnivå og har en 

koordinerende funksjon i tilbakeføringsarbeidet, både internt i fengselet og eksternt med etablering 

og oppfølging av samarbeidende etater og organisasjoner.  

Det å sitte i fengsel, er ingen ideell ramme for utvikling og vekst, men kan likevel by på mange 

muligheter for endring.  Et av kriminalomsorgens uttalte mål er å legge til rette for en kriminalitetsfri 

tilværelse etter soning. Dette skal blant annet skje gjennom motivasjon - og endringsarbeid i 

fengselet og i samarbeid med andre offentlige etater slik at innsattes ressurser, behov og rettigheter 

kan identifiseres, og samarbeides om, for å kunne bidra til å fremme deres tilpasning og integrering i 

samfunnet.  Fengslet kan her utgjøre en arena for motivasjons- og endringsarbeid og legge til rette 

for at andre etater kan starte samarbeidet med innsatte inne i fengslene, når de er rusfri, tilgjengelig 

og ofte motivert for å jobbe med sin egen tilbakeføring. 

Kort historikk – fra ide’ til handling 

Ideen til å prøve ut avklaringskurs for innsatte kom opp i et møte mellom NAV Vestfold, prosjektleder 

for Tilbakeføringsprosjektet og sosialkonsulenten ved Sem fengsel våren 2010. 

 Med kunnskap om gjengangernes sammensatte problemer og erkjennelsen av felles ansvar for 

målgruppen, så vi behovet for å samle og målrette våre ressurser for å kunne nå de innsatte med 

tettere oppfølging i tilbakeføringsprosessen. Et viktig spørsmål som ble reist var; På hvilken måte kan 

NAV bidra inn i fengslet med sine tiltak og virkemidler.  Sem fengsel hadde ingen Nav-ressurser inne i 

fengslet fra før og forslaget om å prøve ut avklaring i forhold til innsattes behov for bistand, 

oppfølging og eventuelle arbeidsrettede tiltak, ble foreslått som en mulig løsning. 

Initiativet om avklaringskurs for innsatte ble drøftet med tiltaksleder i NAV-Tønsberg som ønsket å 

prøve ut tiltaket som et prøveprosjekt i Sem fengsel. Det er det lokale NAV-kontoret i 
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fengselskommunen som forvalter tildelte tiltaksmidler til en rekke arbeidsrettede tiltak i kommunen. 

I dette tilfelle brukte NAV-Tønsberg av sine ordinære tiltaksmidler til å ha avklaringskurs i Sem 

fengsel.  

I dialog med fengselet, utarbeidet NAV Vestfold og NAV Tønsberg en kravspesifikasjon for 

avklaringskurset. Denne baserte seg på kravspesifikasjonen for ordinære avklaringskurs ute, samtidig 

som den fikk et bredere og mer spesifiserte fokusområder.  

Kravspesifikasjonen var også bestillingen til aktuelle tiltaksarrangører som ble forespurt om å drive 

kurset. Tiltaksarrangører er virksomheter som gjennomfører arbeidsrettede tiltak på oppdrag fra 

NAV.  Ett av mange ulike tiltak er avklaring. Tiltaksarrangørene skulle stille veiledere/kursinstruktører 

til rådighet som kunne jobbe inne i fengslet, og som kunne gjennomføre kurset etter de føringer om 

innhold som ble lagt i kravspesifikasjonen.  

Velle Utvikling AS, som er en arbeidsmarkedsbedrift i Tønsberg ble valgt som tiltaksarrangør for 

kurset. Bedriften har lang erfaring innenfor arbeidsrettede tiltak og tjenester, og er en viktig aktør i 

Navs attføringsarbeid. Med bakgrunn i en rammeavtale med NAV Vestfold om å levere tjenesten 

Avklaring, og kravspesifikasjonen fra NAV, utarbeidet Velle et løsningsforslag på hvordan de så for 

seg at avklaringskurset kunne gjennomføres i fengsel.  Løsningsforslaget ble presentert for 

representanter fra NAV og Sem fengsel av de aktuelle Veilederne fra Velle i august 2010. I oktober 

samme år startet det første avklaringskurset opp i fengslet.  Kurset skulle gå over fire uker med 10 

deltakere pr. kurs, og bestå av gruppebasert undervisning og individuelle samtaler.  

Kurset skulle være et prøveprosjekt over 12 uker, og i løpet av 2010 ble det gjennomført tre kurs.  

Tiltaket ble videreført i 2011 med tre nye kurs. 

 

 

 

 

 

Både kravspesifikasjonen og løsningsforslaget har vært førende grunnlagsdokumenter for videre 

planlegging, etablering og oppfølging av tiltaket i fengslet.  Begge dokumentene ligger som vedlegg til 

denne veilederen. 

Planlegging og organisering 

Formålet med avklaring for innsatte 

Avklaringstiltaket skulle være et prøveprosjekt og hadde som formål å få til et bedre og mer 

målrettet samarbeid mellom fengselet, NAV og andre samarbeidspartnere for å redusere 

gjengangerproblematikk og motvirke glippsoner.  

Jeg synes kurset har vært utrolig bra for oss innsatte. For meg personlig er kurset 

en kjempemotivasjon og en mulighet til å klare meg den dagen jeg blir løslatt. Ved 

å ha en mulighet til å kunne få en jobb og et liv i det «normale» samfunnet. 

Sitat fra kursdeltaker 
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Forsøket skulle også ses i lys av samarbeidsavtalen mellom Kriminalomsorgen og NAV og regjeringens 

tilbakeføringsgaranti, der Kriminalomsorgen, NAV og andre offentlige instanser har et ansvar i 

tilbakeføringsarbeidet.  

Videre var det et sentral mål  at avklaringen av den enkelte måtte kunne benyttes av NAV og andre  

samarbeidsaktører i den kommunen den enkelte deltager skulle løslates til.  

Hva skal avklares? – Kursets innhold 

Temaene i avklaringskurset i fengsel fikk et bredere og mer tilpasset innhold enn et ordinært 

avklaringskurs ute i samfunnet. Det er tidligere vist til dårlige levekår som risikofaktorer for tilbakefall 

til kriminalitet og at disse må ses i en sammenheng for å kunne legge til rette for en trygg og 

forutsigbar løslatelse for den enkelte.  

Flere tidligere gjennomganger av belegget på Sem viser at en svært høy andel av de innsatte er 

gjengangere og svært mange av disse har store sammensatte problemer knyttet til rus og psykiatri. 

Denne gruppen har behov for oppfølging fra flere deler av Arbeids og Velferdsforvaltningen og 

behandlingsapparatet.  

Avklaringsområdene som dannet grunnlag for innholdet i kurset var boforhold, økonomi, arbeid, 

helse og fritid. Disse inkluderer definerte levekårsmangler, og er i tråd med tilbakeføringsgarantiens 

viktigste elementer. Følgelig er dette livsområder det er særlig viktig å få avklart før løslatelse. 

Målsetting med avklaringskurset 

Målet med kurset var at deltakerne skulle få en god oversikt over egen livssituasjon, sine ressurser og 

muligheter, og en bedre forberedt til løslatelse. Gjennom gruppebasert undervisning og individuelle 

samtaler skulle det jobbes med individuelle tilbakeføringsløp med utgangspunkt i deltakernes behov 

og ressurser. Det skulle fokuseres på bevisstgjøringsprosesser og avklaring av bistandsbehov på 

sentrale livsområder som bolig, arbeid, økonomi, nettverk og helse. 

Sluttrapport 
Gjennom hele avklaringsperioden skulle det samarbeides med kursdeltaker om en sluttrapport der 

alle involverte parter skulle bidra til forutsigbare og meningsfulle hverdager ved løslatelse. Med 

utgangspunkt i vurderte bistandsbehov innenfor de ulike avklaringsområdene skulle det initieres og 

eventuelt igangsettes nødvendige tiltak av ansvarlige etater.  

Sluttrapporten skulle danne grunnlag for en aktivitetsplan i NAV i den kommunen den enkelte skulle 

løslates til. Hvem som skulle ha ansvar og hvilke personer som skulle bistå deltakerne etter 

løslatelsen skulle vektlegges og nedfelles i rapporten.  

 

 

 

 

 



 

 

    

Avklaringskurs som tilbakeføringstiltak fra fengsel 
13 

 

 

En aktivitetsplan i NAV er en beskrivelse av hvilke tiltak og aktiviteter som anses nødvendig og 

hensiktsmessig for å komme fra en nå-situasjon og mot et ønsket liv. Planen er en forpliktende avtale 

og som skal brukes for å systematisere arbeidet mot ønskede mål. Den skal sikre forutsigbarhet og 

kontinuitet for alle involverte, og gi en helhetlig oversikt over virkemidler og tiltak. 

 (Retningslinjer for oppfølgingsvedtak i NAV) 

Aktivitetsplanen forutsetter at behovet for bistand er vurdert etter NAV-lovens § 14 a og at de 

innsatte har fått innvilget oppfølgingsvedtak på at man har et bistandsbehov. 

Aktivitetsplanen erstatter ikke en individuell plan (IP) og må koordineres med denne der innsatte har 

behov for og rett til å få utarbeidet en IP. Individuell plan er forankret i Nav-lovens § 15 og i ny helse 

– og omsorgslov fra januar 2012. 

 

 

Navs rolle og ansvar 

NAV Tønsberg sto som eiere av kurset og var ansvarlig for innkjøp og oppfølging på lik linje med 

andre avklaringskurs. På grunnlag av deltakerliste fra sosialkonsulent i fengselet, sørget NAV for å 

søke og registrere deltakerne inn i NAV. Ved eventuelle frafall i kurset skulle dette meldes til 

tiltaksansvarlig ved NAV Tønsberg. Tiltaksansvarlig ved NAV Tønsberg var ansvarlig for oppfølging av 

kurset.  

Tiltaksarrangørs rolle og ansvar 

Velle skulle stille med instruktører som kunne jobbe inne i fengselet og, som hadde kompetanse på 

de valgte temaene bolig, økonomi, arbeid og nettverk og fritid. Det var også et ønske at 

instruktørene hadde erfaring med å holde avklaringskurs.  

Velle stilte fem veiledere til rådig het i Sem fengsel.  Alle fem hadde lang erfaring med avklaring, både 

med individuell veiledning og i grupper.  De hadde bred faglig kompetanse innenfor miljøarbeid, 

kognitiv teori, pedagogikk, psykologi og sorg -og krisearbeid. I tillegg hadde de verdifulle erfaringer 

og ferdigheter med målgruppen fra tidligere arbeid innenfor fengsel, NAV, attføring, rusomsorg, 

barnevern og skoleverket.  Til sammen hadde de bred faglig kompetanse på avklaringsområdene det 

skulle arbeides med i kursperioden.  

Fengselets rolle og ansvar 

Fengselet skulle stille egnede undervisningslokaler til rådighet, og legge forholdene praktisk til rette 

for veilederne inne i fengslet. Videre skulle det sørges for rekruttering til kursene etter definerte 

kriterier.  Fengslet skulle i samarbeid med tiltaksarrangør knytte kontakt med nødvendige instanser i 

løslatelseskommunene.  
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Tilrettelegging av avklaringskurs i fengselet 

 
En forutsetning for et hvert konstruktivt samarbeid er at den oppgaven man skal utføre har god 

forankring i alle ledd i organisasjonen og at alle har en felles forståelse for det arbeidet man skal 

utføre. I tilretteleggingen av avklaringskurset krevdes derfor god planlegging og informasjon om 

avklaringstiltaket i fengslet. Det var også nødvendig med praktiske og sikkerhetsmessige avklaringer, 

en tydelig og praktisk arbeidsfordeling og samspill mellom definerte aktører i avklaringstiltaket, og 

med fengslet som helhet.   

Forankring i ledelsen 

En viktig forutsetning for samarbeidet var at tiltaket fikk en solid forankring i ledelsen ved fengslet.  

Det ble derfor helt sentralt at øverste leder støttet tydelig opp om forsøket og hva det innebar av 

krav til tilretteleggelse og arbeid for de øvrige ansatte som ble involvert i prosessen.   

Informasjon til innsatte og ansatte 
For å gi avklaringskurset legitimitet og sikre forankring i hele fengslet ble det viktig å gi god 

informasjon om tiltaket, både til innsatte og ansatte.  Nedenfor beskrives en ganske detaljert 

informasjons – og rekrutteringsstrategi som ble gjennomført i 

Sem fengsel.  Strategien kan overføres til tilsvarende tiltak eller 

tilpasses. 

Felles personalmøte – et grunnlag for en felles 

plattform 

Et viktig virkemiddel i informasjonsarbeidet var å planlegge og 

gjennomføre et personalmøte for alle ansatte i fengslet, der 

ledelsen, kontaktbetjenter, helse, skole og arbeidsdriften 

deltok. Møtet hadde fokus på tilbakeføringsgarantiens 

intensjon og en presentasjon av avklaringskurset. 

I tillegg til å gi informasjon var hensikten med møtet og skape en felles plattform for avklaringskurset. 

En plattform som både ga ansatte innsikt og forståelse for det arbeidet som skulle gjøres, og som 

kunne sikre samhandlingen på en god måte i fengslet. Samtidig skulle møtet ha en motiverende 

funksjon i forhold til rekruttering av innsatte til kurs. For eksempel var kontaktbetjentenes kjennskap 

til kurset av sentral betydning med tanke på informasjon – og motivasjonsarbeid overfor innsatte, 

både før, under og etter avklaringskurset. 

Personalmøtet fikk følgende innhold: 

 Fengselsleder åpnet personalmøtet og innledet med en presentasjon av dagen og 

betydningen av tilbakeføringsgarantien og samarbeidet med NAV og Velle i denne 

sammenheng 

 Presentasjon av tilbakeføringsgarantien som et felles løft for tilbakeføringsarbeidet 

 Presentasjon av nøkkelpersonene i avklaringstiltaket og hvilke roller og funksjoner de enkelte 

skulle inneha. 
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  Sosialkonsulenten i fengslet, som hadde det faglige ansvaret for avklaringstiltaket 

presenterte hvordan tiltaket var tenkt organisert i fengslet 

  Veilederne fra Velle presenterte avklaringskursets innhold og omfang, og hvordan kurset 

skulle gjennomføres. 

Annet informasjonsarbeid  

Parallelt med planleggingen av informasjonsmøte for innsatte, ble avklaringskurset gjort kjent på 

avdelingene med et informasjonsark utarbeidet av Velle, samt en rekrutteringsprosedyre som ble 

utarbeidet i fengslet. Informasjonsarket ble også sendt ut til alle ansatte på e-post.  Videre var 

avklaringskurset tema på eksisterende møtearenaer i fengslet.  

Informasjon og rekruttering av kursdeltakere 

I samarbeid med kursinstruktørene fra Velle ble det gjennomført et felles informasjonsmøte i to 

bolker for de innsatte. Hensikten med møtet var å gjøre tiltaket kjent for de innsatte og starte en 

motivasjon- og – rekrutteringsprosess til kurset. 

For at innsatte skulle få møte veilederne og vurdere om kurset var noe for dem, var det 

kursinstruktørene selv som presenterte kurset. Det er ingen tvil om at dette første møte var en viktig 

motivasjonsfaktor for de innsatte. For det første var det kursinstruktørene som best kunne formidle 

kursets innhold og form, og for det andre fikk de innsatte dannet seg et bilde både av dem og 

innholdet kurset.  

Rekruttering av deltakere – sosialkonsulenten en nøkkelrolle 

Det skulle rekrutteres deltakere fra alle fire celleavdelingene i fengslet, fortrinnsvis de som trengte 

det mest, og tilbudet skulle gis både til varetektsinnsatte og domfelte. Det ble planlagt tre kurs med 

inntil 10 deltaker pr. kurs i 2010. Hvert kurs gikk over fire uker med gruppesamlinger to dager i uken 

og en individuell samtale pr uke i etterkant av gruppesamlingene. 

Målgruppe 

Målgruppen for tiltaket ble definert i kravspesifikasjonen der følgende kriterier måtte være avklart 

før oppstart av kurs: 

 Kandidaten må være motivert for avklaringskurs 

 Kandidaten må kunne kommunisere godt på norsk 

 Kandidaten må ha en soningstid som garanterer for fullføring av kurs på fire uker 

 Kandidaten avlønnes av soningssted etter samme forutsetninger som skole/arbeid under 

soning 

 Kandidaten er ikke etablert i et fast arbeidsforhold på utsiden av fengselet 

 Kandidaten kan være hjemmehørende i hele landet 

Sosialkonsulenten hadde en nøkkelrolle i rekrutteringsarbeidet, og hadde også ansvar for å velge ut 

deltakere og koordinere hvem som skulle delta på hvilket kurs. For å sikre forutsigbarhet og 

samhandling både med innsatte og ansatte ble kursdeltakerne rekruttert og valgt ut etter en bestemt 

rekrutteringsprosedyre.  Basert på en obligatorisk kartlegging og individuelle samtaler ble deltakerne 

vurdert og prioritert i forhold til løslatelsesdato, vurderte behov og motivasjon.  
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 Som en del av rekrutteringsprosedyren ble det i forkant av kursene sendt ut standardbrev til alle 

ansatte om; 

  Å gjøre kurset kjent, samt motivere innsatte til å melde seg på kurs 

 Dato for oppstart av kurs og at hvert kurs varer i fire uker 

 Tidspunkt, ukedager og sted for gruppesamlinger to dager i uken 

 Innsatte som ønsket kurs skulle sende samtalelapp til sosialkonsulenten 

 Frister for påmelding til de enkelte kursene 

 Kriterier for prioritering av deltakere ved mer enn ti søkere (løslatelse, behov og motivasjon) 

 

Tilsvarende standardbrev ble også sendt ut til alle innsatte. Når en søker kom inn på kurs, eller ikke, 

ble det sendt et informasjonsbrev til hver enkelt om dette. I de tilfellene innsatte ikke fikk plass på 

kurset ble de informert om at de var satt på liste til neste kurs, og oppstartdato for dette. Så snart 

vurderingen for opptak til neste kurs var klart, fikk innsatte beskjed om han hadde kommet med på 

kurs. 

Valget om å sende skriftlige informasjon og svar til innsatte i rekrutteringsprosessen handlet både 

om prinsippet om normalisering, det vil si at fengselslivet må likne mest mulig på livet utenfor for at 

innsatte skal opparbeide seg den kompetansen som er nødvendig for å mestre livet ute. Samtidig var 

det et virkemiddel for å styrke innsattes motivasjon og beslutningen om å delta på kurset, og gjøre 

deltakelsen mer forpliktende. 

Nødvendige avklaringer 

Sikkerhetsklarering av veiledere og opplæring i sikkerhetsprosedyrer 

Alle som skal inn å arbeide i fengslet må sikkerhetsklareres av fengslet. Samtidig er det en 

forutsetning for alles trygghet at samarbeidspartnere som skal gjøre en jobb i fengslet over tid blir 

gitt opplæring i sikkerhetsrutinene i fengslet før oppstart.  

Siden veilederne kom til å bruke mye tid i fengslet ble det besluttet at de skulle inneha samme 

sikkerhetsmessige status som lærerne i fengslet. Dette innebar at veilederne 

skulle bære alarm og gjennomgangsnøkler i fengslet, og gis opplæring i 

sikkerhetsprosedyrene om bruk av utstyret før de fikk dette utlevert. 

Veilederne kunne da bevege seg fritt mellom avdelingene i fengslet, men 

hadde ikke nøkkeladgang til cellene.   

Følgetjeneste 

I et lukket fengsel kan ikke innsatte bevege seg mellom avdelingene på egen 

hånd og er derfor avhengig av å bli fulgt til skole, arbeid og andre aktiviteter. Fengselet bisto 

avklaringskurset med følgetjeneste, dvs at innsatte ble fulgt til og fra kurset av avdelingsbetjentene. 

Undervisningslokale og samtalerom 

Fengslet hadde ansvar for å stille med egnet undervisningslokale, og legge forholdene praktisk til 

rette for veilederne inne i fengslet. Rommet måtte romme 10 kursdeltakere med veiledere, ha White 

Board, flippover og god belysning og lufteforhold.  
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På tross av at Sem fengsel er et gammelt og trangbodd fengsel, ble et fellesrom i tredje etasje pusset 

opp og tilpasset kravene i kravspesifikasjonen for grupperom. Til den individuelle oppfølgingen ble 

biblioteket, et kontor og 

grupperommet klarert for samtaler. 

Etter hvert som kurslederne ble 

kjent i fengselet hadde de også 

individuelle samtaler på cellene når 

innsatte ønsket det. 

 

Metoder og verktøy 
Avklaring i fengsel har tatt utgangspunkt i veiledernes allsidige faglige kompetanse og bygger ikke på 

en bestemt teori eller metode, men har hentet inspirasjon fra flere metoder og faglige retninger i 

interaksjonen med de innsatte. Metoder som kan framheves og som tydelig har kommet til uttrykk i 

avklaringskurset er empowerment og brukermedvirkning, Motiverende samtale (MI)/ Motivational 

interviewing og gruppemetodikk.  Felles for disse tilnærmingene er at de er ressursorienterte, 

klientsentrerte og bygger på et humanistisk menneskesyn.  

Et humanistisk menneskesyn forutsetter at hvert enkelt individ ses på som unikt og at alle bærer i seg 

muligheten for mestring og endring. Det innebærer å vise respekt for den enkeltes integritet, og 

anerkjenner personen som en aktiv aktør og ekspert på eget liv 

Essensen i klientsentrering er at det er de innsattes oppfatninger, tanker, opplevelser som er 

utgangspunktet for samtalen. Veileders oppgave er å tilpasse og lede samtalen eller gruppen på en 

respektfull måte slik at personer finner fram til og velger sine egne løsninger. Løsninger man selv 

kommer fram til er som regel bedre enn løsninger man får fra andre. All interaksjon med innsatte kan 

vær klientstyrt så lange det er den innsattes perspektiv som blir framhevet som kilden til oppgaver og 

løsninger (Barth og Näsholm 06/ Duncan og Sparks 08)) 

Motiverende samtale (MI) 
Motivational interviewing (MI), på norsk også kalt motiverende samtale eller MI-samtale, er en 

samarbeidende, klientsentrert og målrettet metode for å styrke personers indre motivasjon og 

forpliktelser til endring.  Hensikten er å utdype og forsterke den innsattes egne uttrykk for ønsker om 

endring slik at de blir tydeligere og mer konkrete. 
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Kjernen i MI 

Det forutsettes et kontaktforhold mellom veileder og innsatt som preges av respekt, empati og 

likeverdig samarbeid, der den innsattes autonomi respekteres slik at personen selv kan fatte sine 

egne valg og beslutninger.  Det er derfor sentralt å skape en god arbeidsrelasjon i en trygg atmosfære 

som gjør det mulig å utforske og støtte den innsattes egne tanker, ønsker og følelser om å gjøre 

forandringer.  

Det kreves bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter, både for å bygge en god relasjon, og som 

teknikk og styringsredskap for å påvirke endring. MI forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse fra 

den innsattes side, og det legges stor vekt på betydningen av å utforske og løse ambivalens som en 

kilde til kraft heller enn hindring for utvikling. 

Den grunnleggende holdningen i MI  

 Det er den innsatte selv som sitter på løsningen for å få 

gjennomført endringen 

 Den innsatte skal ikke overtales til endring, men oppmuntres til 

å løse problemere i eget liv   

Hvordan gjør vi det? 

Uansett hvilke type samtaler, situasjon og kontekst har MI noen førende 

prinsipper for hvordan MI’s  kjerne og grunnholdning kan verbaliseres og 

uttrykkes.  

 Å uttrykke empati er å se verden gjennom innsattes øyne og gi han aksept for sitt perspektiv 

 Benytte  ikke-vitende og ikke-dømmende samtaleteknikker som kan få fram at ambivalens er 
normalt og vanlig når man prøver å forandre på noe ved seg selv 

 Rulle med motstand innebærer at vi ikke gjør møter mellom mennesker til en kamp om ulike 
interesser der veileder overtaler den andre om at endring er lurt, men ruller med motstand 
ved hjelp av samtaleteknikker som gir vedkommende opplevelsen av å styre prosessen                                                                         
 
” Hvis man unngår å aktivere motkrefter og lager støttende miljøer rund folk, vil de foreta 
utviklingsfremmende valg”  
Bill Miller 
 

 Støtte mestringstilit ved å bygge opp under selvfølelsen og støtte veien mot endring 

 Utforske diskrepans (forskjellen) mellom hvor den innsatt er og hvor han ønsker å være 
(mind the GAP) 

 
 

Bill Miller og Steve Rollnick med flere, har videreutviklet tilnærmingen fra å vektlegge betydningen av 

motivasjon i innledende faser i et endringsarbeid, til å se hvilken viktig rolle motivasjon spiller under 

gjennomføring og vedlikehold av endringen. I dag er det vanligere å se hele endringsprosessen som 

en serie av mange små og store valg som må støttes underveis. 

 Jeg lærte at en må ha mange små mål for å oppnå et stort mål 

«Motkraften, 

eller motstand mot 

forandring 

oppstår nærmest 

automatisk når 

mennesker kjenner 

seg utsatt for en 

annens vilje» 

Barth 2001 
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Gruppemetode 
Grunntanken med gruppearbeid er at gruppen er et gjensidig hjelpesystem, der deltakerne både kan 

hjelpe seg selv og hverandre ved å dele og sammenlikne opplevelser, holdninger og erfaringer, og 

utveksle idéer, forslag og løsninger til å gjennomføre forandringer som kan øke deres livskvalitet. Det 

er derfor et grunnleggende prinsipp å bruke gruppeprosessen som hovedressurs i gruppearbeidet, 

der ressursene og mulighetene som finnes i selve gruppesituasjonen blir anerkjent og stimulert. 

Gruppeledernes funksjon som tilretteleggere av denne prosessen er å kunne stimulere deltakerne til 

å bruke sine ulike livserfaringer, sine kunnskaper om problemer og mestring, som iboende ressurser i 

gruppeprosessen. På denne måten kan ressurser aktiviseres i dialog med andre som også strever.  

Hva er styrken med å arbeide i grupper 

 Støtte og hjelpesystem 

 Likemannsstøtte, kombinert med profesjonell støtte. 

 Opplevelsen av å være i samme båt som andre i en  

vanskelig situasjon 

 Et problem kan virke mindre truende ved å dele det 

med andre 

 Større innsikt og et utvidet perspektiv på egen 

situasjon og mulige løsninger 

Når vi tenker gruppearbeid rundt motivasjon, er det opplevelsen av å delta i en felles refleksjon og 

utforsking som er det unike. Man får et ekstra perspektiv på egne forandringsidéer gjennom å delta i 

andres. Prosessen blir viktigere enn innholdet. 

Gruppeledernes rolle er å motivere gruppemedlemmene til å være aktive deltakere, ikke gjennom 

overtalelse, men gjennom anerkjennelse av deltakernes ressurser og anerkjennelse av deres 

rettigheter og autonomi. 

Fellesfaktorer for endring 

Etter førti års resultatforskning på 

hvilke faktorer som bidrar til å 

skape endring, kan resultatet 

illustreres i et sirkeldiagram.  

Diagrammet er utarbeidet av 

Michael Lambert og viser til fire 

fellesfaktorer som bidrar til 

vellykkede resultater. Forskningen 

viser tydelig at for å lykkes i 

endringsarbeid, må det være noen 

viktige felleselementer i 

metodikken. Dette er den innsattes 

egne ressurser, kvaliteten på relasjonen mellom innsatte og veileder, og håpet om at det vil skje 

positive endringer. Til sammen står disse fellesfaktorene for 85 % av forandringene. ( Duncan og 

Sparks 2008) 

klient 
relatert 
faktorer 

40 % 
Relasjoner 

30 % 

håp og 
forventning 

15 % 

metode/ 
teknikk 

15% 

Fellesfaktorer som bidrar til endring 

Endringssirkelen. Michal Lambert 
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Brukermedvirkning 
Tilbakeføringsgarantien tar til orde for økt brukermedvirkning i kriminalomsorgen, der den enkelte 

innsatte skal ansvarlig gjøres og aktivt delta i sin egen tilbakeføring. Straffegjennomføringen skal 

bygge på individuelle behov og forutsetninger, og innsattes evne og vilje til å bryte med 

kriminaliteten skal støttes. Gjennom motivasjon - og endringsarbeid, både individuelt og i grupper 

skal retten til involvering og selvbestemmelse ivaretas gjennom at innsatte får en reell aktiv 

deltakelse i eget planarbeid og tilbakeføringsprosess.  Det skal også legges til rette for at innsatte får 

innfridd sine rettigheter og motta tjenester fra andre etater med sikte på reintegrering i samfunnet 

etter endt straff. 

På individnivå handler dette om at retten til selvbestemmelse blir ivaretatt. På systemnivå handler 

det om at innsatte få en reell innflytelse og medvirkning når det gjelder beslutningsprosesser og 

utforming av bistand og tjenester. 

Empowerment  
Empowerment forutsetter i seg selv brukermedvirkning og innflytelse, fordi det bygger på en form 

for samarbeid der veilederne i alle prosesser arbeider sammen med de innsatte og ikke for dem. 

Begrepet empowerment betyr makt, kraft og styrke og blir ofte oversatt til norsk med bemyndigelse, 

myndiggjøring, mektiggjøring eller egenkraftmobilisering. Målet i en empowerment orientert 

tilnærming er å sette mennesker i stand til å få kontroll over og mestre egne liv. 

Styrke kan forstås som den individuelle utviklingen av styrket innsikt og selvfølelse som er en 

innvendig følelse. 

Kraft kan forstås både individuelt og kollektivt. Kraften representerer de ferdigheter og kompetanse 

som skal til for å kunne gjennomføre handlinger og forandringer som den enkelte eller grupper 

ønsker seg. Dannelse av grupper kan forsterke den individuelle kraften slik at utbyttet kan bli bedre. 

Makt har også en individuell og kollektiv dimensjon. For den enkelte kan det forstås som makt og 

kontroll over eget liv, og for grupper kan det forstås som makt til å skaffe seg adgang til anerkjente 

rettmessige ressurser i samfunnet. Makt handler også om at profesjonene innenfor helse - og sosial 

sektoren gir fra seg sin ekspertrolle og anerkjenner den innsatte som en aktiv aktør og ekspert på 

eget liv. 

Tilnærmingen sikter mot en tilstand der mennesker opplever styrket innsikt og selvforståelse samt 

økt kontroll og makt i eget liv, der tilværelsen oppleves meningsfull, begripelig og håndterbar. Det er 

avgjørende for empowerment orientert arbeid å få avklart hvordan den enkelte opplever sin egen 

virkelighet og på hvilken måte den enkelte kan påvirke sin egen situasjon.   

.” Det er først når man opplever utvikling av kompetanse, ferdigheter og mot, som igjen kan benyttes 

i handling, at vi kan snakke om empowerment” (Andersen, Brok og Mathiasen 2000)  
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Gjennomføring av kurs – grupper og individuell oppfølging 
 

Hvert kurs gikk over fire uker, tre dager i uken, etter en fastsatt timeplan og besto av 

gruppesamlinger tirsdager og torsdager fra kl. 09.30 – 13.30, og individuell oppfølging på fredager. 

Det var inntil 10 faste deltaker på hvert kurs, med inntak av nye deltakere hver fjerde uke.  

På grunn av ulik kompetanse på de ulike avklaringsområdene var det fem kursledere som skulle bidra 

inn i kurset. For å sikre forutsigbarhet og trygghet for den enkelte deltaker, var det to 

hovedkursholdere på hvert kurs, som også var deltakernes faste veiledere i den individuelle 

oppfølgingen. De resterende tre bidro inn på enkelttemaer. 

 

Timeplan for 4 uker avklaringskurs 

 Tirsdag Torsdag Fredag: 

Individuell oppfølging: 

UKE 1:    

 

 

TEMA:  

Introduksjon 

Presentasjon 

Grupperegler 

Samarbeidsform 

Sluttrapport  

TEMA:  

Intro de seks 

grunnelementene inn i 

sluttrapport 

Helse, Økonomi, Jobb/skole, 

Bo, Familie/nettverk, Fritid. 

1. Helse 

TEMA: 

Sluttrapport med 

hovedtema  

Helse. 

UKE 2:   

 

TEMA:  

2. Økonomi 

TEMA: 

3. Jobb/skole 

Sluttrapport med 

hovedtema: 

Økonomi 

Jobb/skole 

UKE 3:   

 

TEMA: 

4. Bolig  

TEMA:  

5. Familie/nettverk 

Sluttrapport med 

hovedtema: 

Bolig  

Familie/nettverk 

UKE4:   

 

TEMA: 

6. Fritid 

TEMA: 

Oppsummering 

Sluttrapport med 

hovedtema: 

Fritid. 

 

 

 

Relasjon og tillit 
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Samspillet mellom veileder og deltakerne er viktig i et endringsarbeid og kurslederne la stor vekt på å 

legge rette for åpenhet, trygghet og gode 

prosesser i gruppene, der kontakt – og 

relasjonsbygging fikk særlig fokus den første 

gruppesamlingen ved følgende aktiviteter: 

 Presentasjonsrunde av alle veilederne og 

kursdeltakerne, samt navnelapper  

 Presentasjon av Velle som tiltak, og 

målsettingen med avklaringskurset 

  Utarbeidet felles grupperegler som 

regulerte hvordan de skulle ha det 

sammen, og som alle sluttet seg til og 

skrev under på 

Eksempler på temaer som ble diskutert 

under utarbeidelsen av grupperegler og hvordan de skulle ha det sammen var; 

 Stil og tone 

 Hvordan gi hverandre tilbakemeldinger 

 Samarbeid og samhandling 

 Regelbrudd 

 Rus 

 Respekt 

 Målsettinger for den enkelte 

 Taushetsplikt, det som blir sagt i dette rommet blir i dette rommet 

 

 

 

 

 

Det nærmere innholdet på de ulike avklaringsområdene var nedfelt i løsningsforslaget fra Velle. Men 

siden alle gruppene var forskjellig, og hadde sin egen dynamikk og karakter, tilstrebet kurslederne å 

tilpasse innholdet til den enkelte gruppe, dvs det var det som var relevant og viktig for den aktuelle 

gruppen som fikk fokus. Temaene lå imidlertid fast etter timeplanen og 

ga retning til de individuelle samtalene. Å delta i felles refleksjon, 

utveksle kunnskap og erfaringer om de ulike temaene, bidro til at den 

enkelte deltaker fikk større bevissthet og et utvidet perspektiv på egen 

situasjon og tanker om egne muligheter og valg. 

 De individuelle samtalene dannet grunnlaget for arbeidet med 

aktivitetsplanen/sluttrapporten som baserte seg på den innsattes 

Det som har motivert meg mest er åpenheten og ærligheten fra de som driver kurset, det at 

det har vært individuelle samtaler og den gode driven om at det meste lar seg gjøre, så 

sant det er vilje fra deltakerne 

En forutsetning for en god gruppeprosess er 

deltakernes tillit til gruppelederne, deres 

evne til å gi uttrykk for følelser, deres 

utvikling av selvaktelse og deres mulighet for 

å være åpne og ærlige, er betinget av at 

gruppelederne viser dem sin interesse for det 

deltakerne sier og gjør. Dette vil ha gyldighet 

for forholdet til gruppen i hele dens levetid, 

men spesielt ved første møtet der 

gruppenormer og regler og utvikling av 

relasjoner påvirkes og etableres. 

Ken Heap (1998) 

Kursledernes 

oppgave var å 

påvirke innsattes 

indre motivasjon og 

drivkraft til endring, 

ved å hjelpe dem til 

å ville, og oppleve 

seg i stand til og 

parate til å 

gjennomføre 

forandringer som 

kan øke deres 

livskvalitet. 
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ressurser og bistandsbehov. Den første tiden ble det lagt spesiell vekt på å kartlegge deres situasjon 

og ståsted, motivasjon og utfordringer for å skape tillit, trygghet og en konstruktiv arbeidsrelasjon 

mellom deltaker og veileder. 

Tilnærmingen eller hvordan kurslederne møtte deltakerne på var ressursorientert og klientsentrert. 

Dette betyr at det ble tatt utgangspunkt i kursdeltakernes oppfatninger, tanker og opplevelser som 

grunnlag for samarbeidet.  Holdningen er at det er deltakerne selv som er ekspertene i eget, og selv 

kan ta egne beslutninger og valg. Kontaktforholdet mellom deltakerne og veilederne var preget av 

respekt og likeverdig samarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidet med sluttrapporten 

Med utgangspunkt i temaene i gruppene ble det samarbeidet med den enkelte kursdeltaker om en 

sluttrapport. Rapporten var et samhandlingsverktøy og delt inn i de seks avklaringsområdene det 

skulle samarbeides om.  

 I utgangspunktet var rapporten NAV’s bestilling til Velle, som skulle kunne benyttes av NAV i den 

kommunen den enkelte skulle løslates til. Men erfaringene vi gjorde underveis var at rapporten var 

et sentralt og viktig grunnlag for oppfølging etter løslatelse for alle involverte parter.  I løpet av 

OM HÅP OG MOTIVASJON 

«Bare at det er satt i gang kurs gir håp. Innholdet er utelukkende positivt. Her ses 

det på ressurser og muligheter. Ved hjelp av dette kurset kommer jeg til å få til en 

prøveløslatelse. Jeg tror hvert fall sterkt på det. Jeg vet at jeg kommer i arbeid. Jeg vet 

at jeg får et sted å bo. Jeg vet at jeg vil, og jeg sier VET og ikke tror, som en følge av 

dette kurset som betyr så mye for meg og gir meg håp. 

Når livet er mørkt, så kommer jeg opp hit og kan dele erfaringer, eller kanskje ikke 

dele, men lytte og høre på andre, som får en til å tenke videre. Kurset skaper håp og 

motivasjon. Når man har sviktet seg selv og andre så mange ganger er det 

vanskelig, både å gi og få tillit.» 

Sitat fra kursdeltaker 
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kurset ble flere profesjonelle hjelpere og kontaktpersoner definert og nedfelt i rapporten.  For den 

enkelte kursdeltaker kunne det handle om kontaktpersoner i NAV, ved boligkontoret, fra Velle, 

ruskonsulent , gjeldsrådgiver mm. Rapportens betydning og hvem som skulle ha et forpliktende 

ansvar og hvilke personer som skulle bistå i tilbakeføringsarbeidet og etter løslatelse var et 

kjerneområde og et tilbakevendende tema under hele tiltaksperioden. 

 

For å styrke samhandlingen og forpliktelsen i oppfølgingsarbeidet fra andre ble det i løpet av 

avklaringsperioden utarbeidet en samtykkeerklæring der kursdeltaker samtykket i at rapporten 

kunne videresendes til de personer og instanser som ble nedfelt i rapporten. Samtykket gjaldt også 

for at nevnte instanser kunne utveksle nødvendig informasjon når dette var nødvendig for å følge 

opp avtaler og videre planer. 

I tillegg til definerte instanser og personer inneholdt også sluttrapporten andre forslag til oppfølging, 

som ble vurdert i lys av deltakerens livssituasjon, ønsker og behov. Dette kunne være konkrete 

forslag på tiltak på kort og lengre sikt fra ulike instanser, inkludert kursdeltakerens eget ansvar og 

forpliktelser i oppfølgingsarbeidet. 

 

Arbeidet med de ulike avklaringsområdene 

 

 Boforhold 

o Det må avklares om den innsatte har bolig når vedkommende løslates. Eventuell 

bolig må være egnet i forhold til deltakers ”nye” livssituasjon. NAV- kontoret i den 

kommunen den enkelte løslates til, har ansvar for å skaffe bolig, og det må knyttes 

kontakt lokalt i forhold til dette.( I kursiv; hentet fra kravspesifikasjonen) 

Sentrale oppgaver det ble arbeidet med gjennom kurset: 

 Tatt kontakt med kommunen for å informere om løslatelsesdato, for de som ikke hadde 

egnet bolig eller for de som trengte boligsosial oppfølging etter løslatelse 

 Opprette kontaktperson i kommunen for å begynne planleggingen av bolig for de som ikke 

hadde en egnet bolig ved løslatelse 

 Samordne arbeidet om boligsituasjonen med sosialkonsulenten i fengselet for videre 

oppfølging etter endt kurs  

Erfaringene er at samarbeid om egnede bolig er et problematisk område, at mangelen på egnede 

boliger i kommunene fører til at flere løslates til midlertidige boliger. 

 

 

 

 

 

 

 

Det viktigste og vanskeligste er å få seg en egnet bolig, og da mener jeg en egnet 

og ikke en belastet bolig, men få en sjanse til å etablere seg i sitt eget hjem. 

Midlertidige boliger er med på å opprettholde og skape utrygghet og uverdighet, i 

stedet for å få en mulighet til å få verdigheten tilbake. Bolig og planer er viktig 

for progresjon og for å få permisjon. Løslatelse uten permisjon gir en sårbar 

løslatelse i form av nerver og angst som igjen fører til alkohol og stoff for å tørre å 

møte samfunnet 
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 Økonomi 

o Opplæring i håndtering av økonomi må gjennomføres på kurset – opplæring i 

personlig økonomi, hvordan sette opp budsjett, behandling av fakturaer etc. 

Sentrale oppgaver det ble arbeidet med gjennom kurset: 

 Det ble jobbet med en gruppebasert metode for opplæring i personlig økonomi, kalt Smart 

økonomi der man så på pengebruksmønstre, vane-økonomi og en bevisstgjøring av 

pengebruk. 

  Flere av kursdeltakerne hadde en stor gjeldbyrde, og en uoversiktlig økonomi. Det ble derfor 

jobbet mye med: 

o Identifisere gjeld 

o Stoppe gjeld og skrive søknader om betalingsutsettelse 

o Nedbetalingsplaner 

o Finne kreditorfirmaer 

o Hvordan et inkassokrav fungerer 

o Ansvarliggjøring i forhold til å starte en prosess om å ta ansvar for egen økonomi 

 

 

  

 

 

 Arbeid  

o Det må opprettes kontakt med det lokale NAV- kontoret for å få oversikt over hvilke 

muligheter som finnes for arbeid i hjemkommunen 

o Det må i den grad det er mulig, være avklart hva vedkommende skal begynne i av 

tiltak el arbeidspraksis ved løslatelsestidspunkt.  

 

 

Sentrale oppgaver det ble arbeidet med under kurset: 

  Informasjon og veiledning om NAVs oppgaver, tiltak og virkemidler 

 Informasjon og veiledning om muligheter og rettigheter for inntektssikring innenfor Arbeids -

og velferdsetaten 

 Bistått innsatte i søknadsprosesser 

 Avklaring av oppfølgingsbehov fra NAV ved overføring til annet fengsel eller etter løslatelse 

o Utarbeidet forslag til ulike arbeidsrettede tiltak etter løslatelse 

Overraskende bra, for jeg hadde ikke noen tro på at jeg ville kunne få kontroll 

eller oversikt over gjelden og kravene rettet mot meg. 

kursdeltakers svar på: Hvordan tenker du at dine interesser har blitt ivaretatt på dette kurset? 
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o Lagt til rette for vedtak om arbeidsavklaringspenger ved løslatelse 

o Satt innsatte i kontakt med sitt lokale NAV-kontor 

o Etablert kontaktpersoner i NAV for videre oppfølging 

o Søkt innsatte inn på ulike arbeidsrettede tiltak i arbeidsmarkedsbedrifter etter 

løslatelse 

o Forslag til NAV om videre oppfølgingsløp for vurdering av ulike stønader og tiltak 

o Etablert kontaktpersoner/veiledere i NAV  

Ordinært arbeid var aktuelt for noen, men i hovedsak ble det jobbet mot tiltaksplasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fritid 

o De må arbeides med nettverk, slik at den enkelte settes i stand til selv å knytte nye 

relasjoner og bygge nye nettverk på hjemstedet 

o Det må også kartlegges fritidsaktiviteter for den enkelte som vil være aktuelle ved 

løslatelse.  

Sentrale oppgaver det ble arbeidet med under kurset: 

 Begynte i det små, ofte med en telefon til mor, som kunne være en døråpner til andre 

bekjente 

 Bevisstgjøring i forhold til identitet- Hvem er jeg? Hva vil jeg med livet mitt? Hvordan vil jeg 

leve det? 

 Nye relasjoner og nettverk gjennom frivillige organisasjoner 

 

 

 

 

 Helse 

Det beste for meg er å vite hva som venter på meg utenfor porten den dagen jeg 

slipper ut. Noe fast å gå til, jobb, lønn og forhåpentligvis mye bedre liv denne 

gangen  

Sitat kursdeltaker   Om NAV 

Gjennom kurset har vi fått informasjon og kunnskap om NAV som gjør at vi 

kommer til å møte NAV med en annen og mer positiv holdning enn tidligere 

Sitat kursdeltaker 

Jeg kunne tenke meg å være med i Kirkens Bymisjon. Det er viktig å bety noe for 

andre, å få være noe for andre. 
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o Det må etableres kontakt med øvrig hjelpeapparat i hjemkommunen ved behov. 

Dette kan eksempelvis være kommunal helsetjeneste, rusbehandling, 

gjeldsrådgivning etc. Oppstart av individuell plan  

Sentrale oppgaver det ble arbeidet med under kurset: 

 Av 57 kursdeltakere var det tre som ikke hadde rusrelaterte problemer. Disse tre hadde 

imidlertid store psykiske problemer. Kurset har derfor hatt fokus på rus og motivasjon for 

endring gjennom motiverende samtaler. 

 Sørget for kontakt mellom helsetjenesten i fengsel og spesialisthelsetjenesten 

 Etablert kontakt og avtaler om overføring til behandling ved løslatelse 

  Sørget for kontakt og videre oppfølging av rusteam i kommunene 

 Poliklinisk framstilling 

 

 

 

Samarbeidet mellom fengslet, kurslederne og NAV  
 

Styringsgruppe/Evaluering 

For å planlegge og sikre framdrift, god samhandling, og en kontinuerlig vurdering  av 

avklaringstiltaket som helhet, ble det etablert en styringsgruppe som avholdt faste evalueringsmøter  

gjennom hele tiltaksperioden. Gruppa besto av kurslederne, sosialkonsulenten ved Sem fengsel, 

prosjektleder for Tilbakeføringsprosjektet i fengslet, ansvarlig leder ved NAV Tønsberg, samt en 

representant for NAV Vestfold.   

Evalueringsmøtene ga også grunnlag for å systematisere de erfaringene som ble gjort underveis, og 

gjøre nødvendige justeringer og tilpasninger.  

Temaene i evalueringsmøtene var knyttet til samarbeidet internt i fengslet, både praktisk og faglig, 

samt gjennomføring og utvikling av kurset, og den videre oppfølging av deltakerne etter endt kurs.  

 

 

Brukerperspektiv 

For å ivareta brukerperspektivet i den fortløpende evalueringen valgte hver gruppe sin 

brukerrepresentant inn i evalueringsmøtet som presenterte sine og gruppas synspunkter og 

erfaringer med avklaringskurset. Utvelgelsen fant sted i gruppen etter følgende prosedyre: 

 Når gruppa var godt etablert ble det valg en representant for gruppen som deltok på 

evalueringsmøtets siste time. 

Jeg har fått på plass alt jeg har jobbet med, inkludert behandlingsplass med 

fastsatt dato etter løslatelse 
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 Gruppen selv, uten medvirkning fra kurslederne, valgte hvem som skulle representere 

gruppen og være deres talerør inn i møtet. 

 Det ble utarbeidet en intervjuguide som representanten kunne forberede seg etter. 

Evalueringsmøtene ble gjennomført på slutten av hvert kurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter planen skulle det holdes evalueringsmøter hver 14.dag, men etter to møter var erfaringene at 

det mest hensiktsmessige var å ha evalueringsmøte på slutten av hvert kurs og ha ukentlige 

koordineringsmøter som ivaretok samarbeidet og koordinering av oppgaver mellom kurslederne og 

fengslet, og som kunne rapportere fra koordineringsmøtene inn i evalueringsmøtene. 

Ukentlige koordineringsmøter 

For å sørge for tett samhandling mellom sosialkonsulenten i fengselet og kurslederne ble det etablert 

ukentlige koordineringsmøter i forkant av de individuelle samtalene. De viktigste oppgavene på 

møtene var gjennomgang av kursdeltakerne, koordinering av de individuelle samtalene og 

samtalerom, samkjøring og fordeling av oppfølgingsoppgaver mellom fengslet og kurslederne, og 

avklaring av ulike problemstillinger kursdeltakerne hadde gitt uttrykk for. 

Møtene var helt sentrale for det faglige samarbeidet med tanke på overlapping av oppgaver og 

ansvarsfordeling, overføring og lenking videre til andre etater som hadde forpliktet seg etter 

løslatelse, og ved overføring til annet fengsel eller til behandling. 

Hvem har deltatt?  
I løpet av 2010 og 2011 ble det gjennomført 6 avklaringskurs i Sem fengsel med til sammen 57 

innsatte.  Deltakerne varierte i alder fra 19 – 58 år med hovedtyngden på 25 til 35 år.  Det var 7 som 

var i fengsel for første gang, resten hadde fra 3 – 48 dommer bak seg, der hovedtyngden hadde fire 

dommer eller mer. Det var kun tre av deltakerne som ikke hadde rusrelaterte problemer. De tre 

hadde imidlertid store psykiske problemer 

Med tanke på den videre oppfølgingen hadde det beste vært å få en fast 

kontaktperson og forholde seg til, for eksempel en fra Velle for de som skal dit 

etterpå. Uansett hvem, så må den relasjonen etableres mens vi sitter inne. Det må 

være en person som man kan forholde seg til etter løslatelsen som en støtte til man 

er trygg nok til å stå på egne bein. 

Sitat fra kursdeltaker 
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En undersøkelse foretatt av helseavdelingen i fengsler av deltakerne i 2010 viste at 16 av 3o 

deltakere hadde en registret dobbeltdiagnose ved helseavdelingen, fra lette angstlidelser til tunge og 

depressive lidelser. Flere hadde ADHD.  

 Av de 27 som deltok på kurs i 2011 var 15 av disse varetektsinnsatte på det tidspunktet kurset 

startet. Kun to ble løslatt fra varetekt, resten ble overført på dom før løslatelse. 

Resultater 
 Kursdeltakerne er løslatt, enten til tiltak eller i påvente av tiltak 

 Alle har påbegynt planer og Velle har utarbeidet aktivitetsrapporter på alle som har fullført 

kurset. Alle har oppfølgingsvedtak fra NAV  

 Alle er lenket videre og/eller har kontaktpersoner som skal følge opp kursdeltaker etter 

løslatelse 

 Tre fikk møteplikt for friomsorgen i 2010 og fire i 2011 

 I 2010 ble ni ble overført til annet fengsel etter kurset, tre av disse i påvente av 

behandlingsplass. To av disse ble overført i begynnelsen av kurset og fikk ikke fullverdig kurs 

eller sluttrapport. I 2010 ble 6 løslatt til behandling. Resten fikk ulik oppfølging fra 

kommunen ved rusteam og NAV. 

Nesten alle kursdeltakerne er gjengangere og har rusrelaterte problemer, flere har 

dobbeltdiagnoser. Hjelpe- og bistandsbehovet er stort og komplisert. 

  Ved løslatelse av deltagerne i 2010 flyttet 6 stykker til kommunale leiligheter i belastede 

miljøer. En av disse søkte kommunen om å bytte. Tre var uten bolig og fikk hjelp til å skaffe 

bolig under kurset. En av disse gikk til en midlertidig bolig da kommunen ikke ville gå inn for 

en varig løsning på grunn av en antatt løslatelsesdato. (Fast dato for løslatelse er en stor 

utfordring for Sem fengsel som har mange varetektsinnsatte.) 

En person flyttet inn hos kjæresten med lovnad om rusfrihet. De resterende flyttet til egnede 

leiet eller eiet bolig. 

 For deltagerne i 2011 ble 16 løslatt til bolig eller opphold hos familie. Selv om man helt klart 

kan diskutere egnetheten for en del av disse. To flyttet til midlertidig løsning i form av 

hospits/hotell. 

Erfaringer 

Hva sier kurslederne/veilederne 

Det faglige samarbeidet mellom fengselet og kurslederne har fungert veldig bra, både gjennom 

koordineringsmøtene og evalueringsmøtene og mellom kurslederne og avdelingene i fengselet. 

Kurslederne opplevet å bli godt mottatt og fikk tilhørighet i fengslet da de kunne bevege seg fritt 

mellom avdelingene. 

Kurslederne hadde innholdsrike og intense kursdager og opplevet å ha truffet godt på innhold og 

form. Deltakerne har vært motiverte og vist engasjement langt utover hva de opplever på 

avklaringskursene ute. En mulig forklaring er at de innsatte opplevde kurset mer som et gode inne 
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enn ute, fordi kurset i fengsel var et frivillig tiltak, uten vilkår knyttet til deltakelsen. I tillegg ga 

deltakerne uttrykk for at det var frigjørende at avklaringsjobben ble gjort av eksterne konsulenter.  

Veiledernes erfaring gjennom kurset er at for de innsatte som ønsker en forandring, må avklaringen 

starte i fengsel og ikke vente til løslatelse. I avklaringsarbeidet har det vært viktig for kurslederne å 

skape rom for samtale og diskusjon uten moralisering og formaninger, men ha fokus på åpenhet, 

trygghet og ærlighet. Kurset har vært slitsomt, men på en positiv måte- «Det er i motbakke man får 

kondisjon» sitat fra kursleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursfrekvenser, hvor lenge mellom hver kurs? 

o Erfaringene etter de tre første kursene på Sem var at kursene ble holdt for tett, sett 

både fra fengslet og Velles side.  Kurslederne la ned betydelig mer arbeid i den 

individuelle oppfølgingen enn forutsatt, og førte til at oppfølgingen av de ti første 

deltakerne ikke var avsluttet før neste kurs startet. I praksis betydde det at 

veilederne fulgte opp 20 kursdeltakere parallelt.  For å unngå denne overlappingen i 

2011, og kurs i høytider og ferier ble kursene lagt til februar, april og september. De 

endelige datoene for oppstart av kurs i 2011 måtte også koordineres med Velle og 

andre aktiviteter inne i fengslet. 

 

Kursets påvirkning i fengslet 

Erfaringene var også at kurset påvirket fengslet positivt på flere måter: 

 Miljøet blant innsatte og ansatte ble påvirket positivt  

  I et sikkerhetsperspektiv bidro kurset, gjennom relasjonsbygging og målrettet samhandling 

til å styrke den dynamiske sikkerheten og tryggheten for begge parter 

 Positivt for samarbeidet og for kursdeltakerne at kurset eies av NAV 

 Positivt for innsatte og miljøet i fengselet at kursholderne kommer utenifra. 

 Kursledernes være- og arbeidsmåte har stor betydning for kvaliteten på kurset 

 Mer motiverte kursdeltakere ute i fengslet enn i samfunnet 

«Mange har et anstrengt forhold til fengsel og det er derfor ikke så lett å få til en god 

og åpen relasjon med kontaktbetjenten. Det ligger et motsetningsforhold i betjentrollen 

som gjør at samarbeidsrelasjonen i utgangspunktet kan være konfliktfylt. Vi får et 

helt annet forhold til Kurslederne fra Velle, og er mer åpne for å snakke om vår egen 

situasjon og problemer. Det er derfor viktig at de som holder kurset kommer utenifra og 

ikke er en del av fengselet. Hovedfokuset må være at man kan starte en 

endringsprosess inne i fengselet» 

sitat kursdeltaker 
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Suksesskriterier                                                                                                                                                                         
  Alle som skal være med i tiltaket og som skal involveres må ha en felles forståelse av den 

oppgaven som skal utføres. Det handler om inkludering og eierskap. «Alle må med» 

 Planlegge på to forskjellige nivåer, (Hva vi skal gjøre før hvordan) en overordnet planlegging 

og en detaljert aktivitetsplanlegging 

 Klar og tydelig ansvarsfordeling, hvem skal gjøre hva og når 

 Ha tydelige sikkerhetsopplæringsprosedyrer for eksterne aktører, som gir forutsigbarhet og 

trygghet for alle 

 Informasjon, informasjon for felles plattform og motivasjon for oppgaven 

 Interesserte, motiverte, engasjerte og kompetente kursledere 

 Kombinasjonen av individuelle samtaler og grupper som gjensidig forsterker hverandre, der 

tema i gruppen gir retning til den individuelle oppfølgingen 

 Sluttrapport på avklaringsområdene som grunnlag for 

oppfølging av andre 

Utfordringer  
 Tid kan være en utfordring. Med kunnskap om 

målgruppens sammensatte problemer og at 

bevisstgjøring og endring tar tid, er fire uker kort tid. Ett kjerneområde for å sikre en god 

tilbakeføring til samfunnet er derfor å utvikle gode samarbeidsprosedyrer og rutiner i 

overgangene (glippsonene) fra avsluttet kurs til løslatelse, og videreføring av 

avklaringsarbeidet ute i kommunene. 

 

 Koordinering, oppfølging og forpliktelser i tilbakeføringsarbeidet etter avklaringskurset, var 

et tilbakevendende tema under hele avklaringsperioden. Hvordan kunne sluttrapportene i 

avklaringskurset danne grunnlag for videre oppfølging og forplikte hvor det videre 

koordineringsansvaret burde ligge etter løslatelse.  Gjennom kurset ble det avklart at de 

fleste kunne ha behov for en individuell plan (IP).  I motsetning til sluttrapporten er IP en 

rettighetsfestet plan, og forpliktelsen for et koordineringsansvar etter avklaringskurset burde 

derfor forankres i en IP som kan sikre en koordinert og helhetlig oppfølging av det 

Det er mange som kommer mer eller mindre motiverte til kurset, men de kommer med 

en positiv innstilling, fordi andre som har gått på kurset har fortalt om det. Flere 

skeptikere har snudd i kurset ved at de får informasjon om mulighetene ute og hjelp 

gjennom kurset 

Sitat kursdeltaker 
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avklaringsarbeidet som er påbegynt i fengselet. Sluttrapporten for avklaringskurset er et godt 

grunnlag for IP.  

 

 Videre kunne sluttrapporten danne aktivitetsplan i NAV i den kommunen den enkelte skulle 

løslates til.  Aktivitetsplanen forutsetter at man har et bistandsbehov og fått innvilget 

oppfølgingsvedtak, men denne planen erstatter heller ikke IP og må koordineres med denne 

der innsatte ønsker det. Det kan derfor synes som om IP kan være løsningen for å ivareta 

videreføring av tilbakeføringsarbeidet etter avklaringskurset, samtidig som helhet, 

sammenheng og forpliktelser fra flere etater i tilbakeføringsprosessen kan sikres ved en 

koordinator.  

 

 Med tanke på den store andelen av deltakerne som hadde rusproblemer og andre psykiske 

lidelser bør helseavdelingen i fengselet også 

knyttes tettere til avklaringstiltaket med tanke 

på individuell plan og behandling etter 

løslatelse. 

 

Hva sier kursdeltakerne 
I tillegg til deltakelse i evalueringsmøtene, ble kurset 

oppsummert og evaluert både i gruppene og på individnivå. Evalueringen på individnivå ble 

gjennomført etter en fast mal, utarbeidet av Velle. 

Det er samlet inn evalueringsskjemaer fra alle 6 kurs og skrevet ned 6 evalueringssamtaler fra 

evalueringsmøtene i løpet av kursperioden. Gjennomgående for alle kursene er at kursdeltagerne er 

svært fornøyde med kursets innhold og form. Kursholderne berømmes for tryggheten de har i møte 

med gruppene, og deltakerne opplever å ha fått kunnskap, støtte og hjelp både i gruppen og 

individuelt.  Kursledernes likeverdige arbeids- og væremåte og brede kompetanse fremheves også.  

Kort oppsummert har deltakerne gitt uttrykk for at de har fått mest utbytte av de individuelle 

samtalene. Samtidig gir gruppa styrke, håp og retning til de individuelle samtalene gjennom temaene 

som er reist i gruppa og deltakernes påvirkningskraft på hverandre. 

Deltakerne har bidratt med verdifulle innspill på hva som skal til for å lykkes i tilbakeføringen til 

samfunnet, og hva som har vært bra med avklaringskurset og hva som kunne vært annerledes. 

For videre fordypning i evalueringene er et tilfeldig utvalg på 40 deltakere fra samtlige kurs gjengitt 

med 15 svar innenfor hvert spørsmål i skjemaet, lagt ved som vedlegg til denne Veilederen. (vedlegg 

8 evaluering) 
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Avslutning 
Gjennom avklaringskurset er det avklart store sammensatte problemer hos kursdeltakerne, særlig 

relatert til rus og psykiatri. Denne gruppen har behov for oppfølging fra flere deler av Arbeids - og 

velferdsetaten og behandlingsapparatet.  Oppfølgingen er knyttet til økonomi, rus, helse, 

arbeidsrettede tiltak og bolig. For de fleste er det behov for langvarige og koordinerte tjenester for å 

kunne lykkes i tilbakeføringsprosessen, og vil ha rett til en Individuell Plan. 

Deltakerne har dårlig inntektssikring og stor gjeldsbyrde og mange er langtidsmottakere av 

sosialhjelp. I denne gruppen er det fler som fyller vilkårene til AAP, KVP eller uførepensjon. De fleste 

hadde dårlig eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet og ble løslatt enten til tiltak eller i påvente av 

arbeidsrettede tiltak og oppfølging fra NAV. For at arbeidsrettede og inntektssikrede tiltak skal kunne 

være avklart før løslatelse må oppfølgingen starte inne i fengselet.  

Med bakgrunn i erfaringene fra avklaringstiltaket i Sem fengsel, anses Arbeids - og velferdsetatens 

ansvar og oppgaver i forhold til denne målgruppen så omfattende at avklaring i fengsel er ett godt 

virkemiddel i tilbakeføringsarbeidet som bør videreføres og videreutvikles.  

Mens personer med rusproblemer er ekskludert fra ordinære avklaringskurs, er de inkludert i 

avklaring i fengsel. Dette gir NAV tilgang på en gruppe som erfaringsmessig er vanskelig tilgjengelig 

for NAV ute. Det bør derfor tilstrebes en tettere samhandling med helseavdelingen i fengselet , både 

når det gjelder behov for behandling for rus og andre lidelser, og for etablering av individuelle planer. 

 Å være innsatt er dessuten en midlertidig status der vedkommende skal følges opp med individuelt 

tilpasset bistand på lik linje med alle andre etter løslatelse. Det kan derfor være av stor betydning for 

den enkelte innsatt å starte en avklaring av bistandsbehov både utenfor og innenfor NAV under 

straffegjennomføringen. 

Forskningslitteraturen viser nokså entydig 

at hver løslatelse, som består av 

overgangen mellom fengsel og samfunn 

representerer en kritisk fase eller «en 

glippsone» i forhold til tilbakefall. Et 

vellykket tilbakeføringsarbeid må derfor ta 

hensyn til at den innsatte er mest sårbar 

rett etter løslatelsen, og forutsetter en 

avklaring av innsattes livssituasjon før 

løslatelse, og en klar plan for oppfølging 

etter løslatelsen.  Avklaring i fengsel er derfor et viktig virkemiddel i tilbakeføringsarbeidet og gir et 

godt grunnlag for oppfølging av NAV og andre etater etter løslatelse. Tiltaket er også et eksempel på 

realisering av tilbakeføringsgarantien i praksis. 
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Vedlegg: 
 

1 Kravspesifikasjonen; Forsøk med avklaring for innsatte i fengsel 

2 Løsningsbeskrivelse fra Velle Utvikling  

3 Brosjyreark Fengsel 

4 Sluttrapport 

5 Samtykkeerklæring sluttrapport 

6 Anmodning om Individuell plan 

7 Orienteringsbrev NAV lokal 

8 Besvarelser - evalueringsskjema   
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Vedlegg 1: Kravspesifikasjonen; Forsøk med avklaring for innsatte i fengsel 

FORSØK MED AVKLARINGSKURS FOR INNSATTE I FENGSEL 
 

1. Bakgrunn og målsetting 
Ideen til å prøve ut avklaringskurs for innsatte i fengselet dukket opp i et møte mellom NAV, 

prosjektleder og sosialkonsulent ved Sem fengsel. Hovedhensikten med forsøket er å få til et 

bedre og mer målrettet samarbeid mellom fengselet og NAV som igjen kan bidra til noen 

færre gjengangere i fengselet. Forsøket må også sees i lys av tilbakeføringsgarantien hvor 

både Kriminalomsorgen, NAV og andre offentlige instanser har et ansvar. Vi (NAV i 

Vestfold) ser for oss at et avklaringskurs i fengselet skal føre til en bestilling til NAV i den 

kommunen den enkelte løslates til. Målsettingen med kurset er å samarbeide med kursdeltaker 

om en aktivitetsplan, som bidrar til en forpliktende (for alle involverte), forutsigbar og 

meningsfylt hverdag ved løslatelse. Deltakerne skal utarbeide et aktivitets- eller arbeidsmål og 

en strategi på å nå målsettingen. Dette innebærer å finne sine ressurser, evner og kompetanse.   

 

Vi vil i dette dokumentet skissere hva slags opplegg vi ser for oss, samt roller og ansvar for de 

involverte partene. 

2. Målgruppe  
Målgruppen for tiltaket er innsatte ved Sem fengsel

1
. Følgende kriterier må være avklart før 

oppstart:  

 Kandidaten må være motivert for avklaringskurs 

 Kandidaten må ha en soningstid som garanterer for fullføring av kurs 

 Kandidaten avlønnes av soningssted etter samme forutsetninger som skole/arbeid 

under soning 

 Kandidaten er ikke etablert i et fast arbeidsforhold på utsiden av fengselet 

 

3. Kursinnhold  
Et avklaringskurs for innsatte i fengsel tenker vi bør ha et noe bredere innhold enn 

avklaringskurs for ordinære deltakere. For å lykkes med overgangen er det noen forhold som 

vi anser som svært viktig er avklart før løslatelse:  

 Boforhold 

o Det må avklares om den innsatte har bolig når vedkommende løslates. 

Eventuell bolig må være egnet i forhold til deltakers ”nye” livssituasjon 

o Deltakers boevne må være avklart.  

 Økonomi  

o Opplæring i håndtering av økonomi må gjennomføres på kurset – opplæring i 

personlig økonomi, hvordan sette opp budsjett, behandling av fakturaer etc.  

 Arbeid  

                                                           

1
 Sem fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og kun mannlige innsatte.  
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o Det må opprettes kontakt med det lokale NAV-kontoret for å oversikt over 

hvilke muligheter som finnes for arbeid i hjemkommunen 

o Det må i den grad det er mulig, være avklart hva vedkommende skal begynne i 

av tiltak el arbeidspraksis ved løslatelsestidspunkt.  

 Fritid 

o De må arbeides med nettverk, slik at den enkelte settes i stand til selv å knytte 

nye relasjoner og bygge nye nettverk på hjemstedet 

o Det må også kartlegges fritidsaktiviteter for den enkelte som vil være aktuelle 

ved løslatelse.  

 Det må etableres kontakt med øvrig hjelpeapparat i hjemkommunen ved behov. Dette 

kan f.eks være kommunal helsetjeneste, rusbehandling, gjeldsrådgivning etc. Oppstart 

av individuell plan  

 Arbeidsevnevurdering må i gangsettes – egenvurdering må være gjennomført. 

 

Det er viktig med et tett og godt samarbeid med sosialkonsulent og prosjektleder for 

Tilbakeføringsprosjektet  

 

4. Organisering og rammer 
 

4.1. NAVs  rolle og ansvar 

NAV Tønsberg er ansvarlig for innkjøp og oppfølging av kurset på lik linje med andre 

avklaringskurs.  

Fengselskonsulent søker personene inn i Arena på grunnlag av liste fra sosialkonsulent.  

Melding om frafall fra kurset meldes til tiltaksansvarlig ved NAV Tønsberg.  

4.2. Fengselets rolle og ansvar 

Sosialkonsulent og eller fengselsbetjent ved Sem fengsel må sørge for rekruttering til kursene 

etter de kriterier som står under avsnittet om målgruppe.  

Fengselet må stille med egnede undervisningslokaler, og legge forholdene praktisk til rette for 

tiltaksarrangør. Med egnede undervisningslokaler, menes et rom med plass for 10 personer 

med whiteboard. Rommet må ha god belysning og gode luftforhold.   

Sosialkonsulent må i samarbeid med tiltaksarrangør knytte kontakt med de nødvendige 

instanser i løslatelseskommunene.  

4.3. Tiltaksarrangørs rolle og ansvar 

Tiltaksarrangør må stille til rådighet instruktører som kan jobbe inne i fengselet, og som kan 

kjøre avklaringskurs etter de utvidede prinsippene som er beskrevet under avsnittet om 

kursinnhold.  

Tiltaksarrangør må i samarbeid med sosialkonsulent i fengselet knytte kontakt med de 

nødvendige instanser i løslatelseskommunene. Det må etableres faste møtepunkt mellom 

kursinstruktør(er) og sosialkonsulent.  

 

Tiltaksarrangør må stille med bærbar PC + prosjektor 
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4.3.1. Bemanning 

Vi viser til tidligere inngåtte rammeavtaler vedr avklaringstiltaket. Et kurs med 10 deltakere 

skal i utgangspunktet ha en 100 prosent ressurs. Det kan benyttes en eller flere instruktører til 

dette. Instruktører som skal jobbe i fengselet må imidlertid sikkerhetsklareres før de kan 

arbeide i fengselet. (Se vedlagte samtykkeerklæring) I tillegg er det ønskelig at instruktører 

har erfaring i å holde avklaringskurs, samt har erfaring fra arbeid med grupper som står et 

stykke fra arbeidsmarkedet.  

 

5. Tidsperspektiv 
Avklaringskurset er et prøveprosjekt på 12 uker, med 4 uker på hvert kurs. Planlagt oppstart 

for prøveprosjektet er i uke 40, mandag 4.oktober. Det skal være ti deltakere per kurs. Det 

skal ikke være rullerende inntak, men inntak av ev nye deltakere hver 14.dag.  

 

6. Evaluering  
Det skal avholdes faste evalueringsmøter hver 14. dag. Deltakere på evalueringsmøtene skal 

være en representant fra tiltaksarrangør, sosialkonsulent/prosjektleder Sem fengsel, ansvarlig 

leder ved NAV Tønsberg, samt representant fra NAV Vestfold. Denne gruppa vil fungere som 

styringsgruppe for prosjektet.  
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Vedlegg 2: Løsningsbeskrivelse fra Velle Utvikling 

LØSNINGSBESKRIVELSE FORSØK MED AVKLARINGSKURS FOR INNSATTE I  FENGSEL 

INNLEDNING 

Velle utvikling AS er en kompetansebedrift med over 40 års erfaring innenfor arbeidsrettede 

tiltak og tjenester. Vi arbeider kontinuerlig med å tilpasse oss samfunnets behov for nye 

tjenester, rettet mot mennesker som trenger bistand for å returnere til et  aktivt samfunnsliv. 

Velle har mange års erfaring med oppfølging og tilpasning av tiltaksløp for innsatte i samarbeid 

med blant andre Berg og Bastøy fengsel.   

Rammeavtalen Velle Utvikling AS har med NAV Vestfold om levering av tjenesten Avklaring ligger til 

grunn for denne løsningsbeskrivelsen, med en vektlegging av punktene NAV nevner i beskrivelsen av 

prosjektet.  

Det vil blant deltakerne være varierende grad av arbeidserfaring, fysiske/psykiske/sosiale 

utfordringer, rusproblematikk, kriminalitet, skolegang, motivasjon, etc. Ut i fra erfaring veilederne 

har med målgruppen vil nettverk, økonomi, bolig og arbeid være temaer som angår alle. Temaene vil 

likevel ha ulik aktualitet for deltakerne og vil tilpasses den enkelte gruppe og deltaker ut i fra deres 

utgangspunkt og behov, og vektleggingen av temaene vil kunne variere fra kurs til kurs avhengig av 

behovene som avdekkes.    

1. BAKGRUNN OG MÅLSETTING: 

Hovedhensikten med dette forsøket er å få til et bedre og mer målrettet samarbeid mellom fengselet 

og NAV som igjen kan bidra til noen færre gjengangere i fengselet. Forsøket skal også sees i lys av 

tilbakeføringsgarantien hvor både Kriminalomsorgen, NAV og andre offentlige instanser har et 

ansvar.  

Avklaringskurset skal gi en avklaring som kan benyttes av NAV i den kommunen den enkelte deltaker 

løslates til.  

Målsettingen med kurset er å samarbeide med kursdeltaker om en aktivitetsplan som bidrar til en 

forpliktende (for alle involverte), forutsigbar og meningsfylt hverdag ved løslatelse. Deltakerne skal 

utarbeide et aktivitets- eller arbeidsmål og en strategi på å nå målsettingen. Dette innebærer å finne 

sine ressurser, evner og kompetanse.   
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2. MÅLGRUPPE: 

Målgruppen for tiltaket er innsatte ved Sem fengsel. Fengselet, ved sosialkonsulent, rekrutterer til 

tiltaket og følgende skal være avklart før oppstart:  

 Kandidaten må være motivert for avklaringskurs 

 Kandidaten må kunne kommunisere godt på norsk 

 Kandidaten må ha en soningstid som garanterer for fullføring av kurs på 4 uker 

 Kandidaten avlønnes av soningssted etter samme forutsetninger som skole/arbeid under 

soning 

 Kandidaten er ikke etablert i et fast arbeidsforhold på utsiden av fengselet 

3. KURSINNHOLD: 

Som nevnt i innledningen er det rammeavtalen Velle har med NAV Vestfold om levering av tjenesten 

Avklaring som ligger til grunn for denne løsningsbeskrivelsen.  

Innflytelse på egen situasjon skaper motivasjon og drivkraft til varige endringer. Deltakeren skal stå i 

sentrum og oppleve å være (eie) egen prosess.  Det handler om å bistå den enkelte deltaker med å 

finne livslyst og tro på at han er viktig for samfunnet. Vår erfaring er at en helhetlig tilnærming hvor 

alle deltakerens behov blir gjenstand for oppmerksomhet og veiledning gir gode forutsetninger for å 

lykkes i endringsarbeid.  

Det deltakerne har felles er at de har utfordringer og behov for bistand. Det alle mennesker har 

felles, er behov for respekt og behov for å bli lyttet til. Konsekvensen av dette er å skreddersy 

individuelle løp hvor det legges til rette for deltakernes egne behov og hvor deres egne ressurser blir 

styrket.  

Dette gjøres ved å gjennomgå NAVs egenvurdering. Formålet med egenvurderingen er å synliggjøre 

hvordan deltakeren selv vurderer egne muligheter, og hvilke ønsker deltakeren har med tanke på 

arbeid og aktivitet. Videre å styrke deltakerens forutsetninger for å vurdere egen arbeidsevne, å 

motivere til handling som fører til endring i egen situasjon rettet mot arbeid og aktivitet og å avklare 

deltakers helhetlige bistandsbehov.  
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Temaene i avklaringskurset er sammenfallende med forholdende som skal kartlegges i NAVs 

arbeidsevnevurdering og avklaringskurset vil være en påbegynnelse av NAVs arbeidsevnevurdering 

og fremtidige aktivitetsplan. 

 

Skjematisk framstilling av arbeidsevnevurdering

Omgivelsesforhold
På arbeidsplass; på arbeidsmarkedet/i bransje; i dagliglivet

Arbeids-
erfaring

Konklusjon = Arbeidsevnevurdering

Utdanning/
kompetanse/
ferdigheter

Interesser/
fritid

Personlige 
muligheter 
og 
utfordringer 

Sosiale 
og 
materielle 
forhold 

Helse

Individforhold

 

Velle Utvikling AS vil disponere kurset i seks deler:  

1. Innledning med tema tillitsbygging/gruppedannelse,  

2. Nettverk og fritid   

3. Boligsituasjon  

4. Økonomi  

5. Arbeid  

6. Avsluttende del hvor man knytter sammen og søker å se helheten 

Felles for hele kursperioden vil være ukentlige gruppesamlinger og individuelle samtaler. Det 

tilbys gruppeaktivitet fra kl. 10.00 – 14.00 2 til 3 dager pr. uke, avhengig av deltakernes behov.  

Resterende tid benyttes til individuelle samtaler og deltakers egeninnsats.  
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Figuren ovenfor illustrer de seks hovedtemaene i tilbudet.  

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av de ulike temaene. 

RELASJON OG TILLIT 

Samspillet mellom veileder og deltaker er viktig. Forholdet skal være nært, men profesjonelt og 

grensesettende. Vi mener det er avgjørende for en god gruppe- og individuell prosess at deltakerne 

har utviklet en god relasjon til aktuelle veiledere.  

Den første tiden i kurset vil vi ha spesielt fokus på å kartlegge deres situasjon og ståsted, motivasjon 

og utfordringer. Samtalene vil foregå på deltakernes premisser og ha som hovedmål å skape tillit, 

trygghet og en god relasjon mellom deltaker og veileder. Samtalene vil videre gi en beskrivelse av 

rammene for tiltaket og gi deltaker innsikt i hvordan tiltaket er tenkt å gjennomføres.  

NETTVERK OG FRITID 

Nettverksbygging. 

Vi ser av erfaring at deltakere med gode nettverk har lettere for å komme seg inn i 

arbeidsliv/aktivitet og ønsker derfor å gjøre deltakerne klar over nytteverdien av et godt nettverk, 

nettverksbygging og nettverkspleie. Det å bli bevisst hvilket nettverk man har gjøres best gjennom å 

skissere et nettverkskart, og erfaring viser at dette er en både krevende og bevisstgjørende øvelse for 

deltakere.   
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Det vil arbeides med nettverk på en slik måte at den enkelte ser og forstår nytten og verdien av å 

knytte nye relasjoner og bygge nye nettverk på sitt hjemsted. 

Ved nødvendighet/ønske vil det bli gitt veiledning i hvordan å komme seg ut av et negativt nettverk 

grunnet rusproblematikk, gjeld, kriminalitet etc.   

 

Fritidsinteresser: 

Vi vil bistå deltakerne med å knytte kontakter for å kunne nyttiggjøre seg ordinære fritidstilbud 

gjennom frivillige organisasjoner og andre aktører. Alternativt bidra til at den enkelte deltaker kan 

finne (nye) fritidsinteresser og få etablert (nye) nettverk.   

Det vil kartlegges hvilke muligheter som finnes i den enkeltes hjemstedskommune i forhold til hva 

som vil være aktuelt ved løslatelse.  

 

Rådgivertjeneste: 

Hvem som er viktige samarbeidspartnere, avhenger av hvilke behov den enkelte har. Her vil vi 

samarbeide med fengselet og NAV for å avdekke hvilke andre instanser eller aktører som kan være 

aktuelle å involvere. Deltakerne vil ha ulike utfordringer og veileders oppgave blir å involvere rett 

instans/aktør i forhold til den problemstillingen som avdekkes. Det kan dreie seg om behov for 

utredning eller behandling, gjeldsrådgivning, utdannings- og yrkesrådgivning etc. 

Velle har ansatte med kompetanse innenfor ulike fagområder, og som leverandør har vi god 

kjennskap til ulike hjelpeinstanser. Veileder vil komme fram til riktig hjelpeinstans for å kunne hjelpe 

deltakere som har behov for ytterligere bistand videre.  Veileder vil bistå deltaker i å opprette 

kontakt innenfor kursets periode på fire uker.  

BOLIGSITUASJON 

Med boveiledning menes veiledning, hjelp og praktisk bistand i forhold til bolig/bo-situasjon.  Vi vil 

kartlegge den enkeltes boevne og melde behov inn for rette instanser, eksempelvis hjemkommunens 

boteam.  Boveiledning vil være en integrert del av økonomiveiledningen med blant annet følgende 

temaer: økonomisk veiledning i forhold til å beholde, bevare eller skaffe bolig.  
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PERSONLIG ØKONOMI 

Økonomi er noe som berører oss alle. Enten den er god eller dårlig. Forskning viser at det er en 

direkte sammenheng mellom økonomi, helse og livsutfoldelse. Vi ønsker å ha fokus på mulighetene i 

egen økonomi. For å kunne forvalte økonomien sin på en best mulig måte så må man ha en oversikt 

over den først. For å få hjelp til dette bruker Velle Utvikling en metode som heter Smart Økonomi der 

vi lærer deltakerne å bli kjent med egen økonomi og vaner/uvaner. Når dette er blitt kjent settes det 

opp budsjetter slik at den enkelte står mest/ best mulig rustet til å klare de utfordringer de står 

overfor.  

Smart økonomi er en metode for opplæring i personlig økonomi utarbeidet av Lars Findahl. Våre 

veiledere I dette prøveprosjektet har denne sertifiseringen. Metoden er ikke-moraliserende, og tar 

utgangspunkt i deltakerens egen økonomi. Man ser på pengebruksmønstre, vane-økonomi og hvilke 

muligheter som ligger i den enkeltes økonomi. Det tas sikte på å sette den enkelte varig i stand til å 

forvalte sin egen økonomi på en sunn og hensiktsmessig måte. Kurset i Smart økonomi er 

gruppebasert. 

ARBEID OG UTDANNING.  

Aktuelle spørsmål under dette temaet er ”Hvordan få tak i de ledige jobbene?” og ”Hvilke jobber kan 

jeg få?” 

Åpenhet anses som en forutsetning for å komme inn på arbeidsmarkedet. Deltakerne vil veiledes og 

forberedes på å gi arbeidsgivere realistiske forventninger til hvilke kvalifikasjoner, sosiale ferdigheter 

og individuelle behov de har.  

Interessekartlegging/karriereveiledning. 

Karriereveiledning dreier seg om å gi veiledning i yrkes- og utdanningsvalg, enten man har en lang 

eller kort vei mot arbeidslivet. Hovedvekten av veiledningen vil ligge på å oppdage deltakerens 

interesser, evner, muligheter og ønsker for framtiden.  Vi har veiledere med kompetanse på både 

Karriereveiledning og Prof-Råd, og vil trekke inn disse kartleggingsverktøyene/-metodene der det er 

hensiktsmessig. 

Vi vil videre kunne bistå med å kartlegge den enkeltes realkompetanse, som går på den samlede 

kompetansen (formell og uformell) deltakeren besitter. Et resultat av en realkompetansevurdering 

kan være at en eventuell opplæringstid blir redusert, med et opplæringsløp skreddersydd etter 

deltakerens behov.  
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Det å sette seg realistiske mål er vesentlig, og diskusjoner rundt dagens arbeidsmarked og den 

enkeltes muligheter med fokus på det å være aktiv og i bevegelse mot arbeidsmarkedet vil være 

gjennomgående i dette temaet. 

Hvordan presentere seg selv for arbeidsgivere, skriftlig og muntlig 

Vi gjennomgår ulike temaer som omhandler ”arbeidslivets ABC” i plenum for å forberede deltakerne 

på de forventninger arbeidslivet har til dem som arbeidstakere. Vi arbeider med bevisstgjøring og 

innsikt i forholdet arbeidsmarkedet og den enkeltes egenskaper, kvalifikasjoner og tidligere 

erfaringer. Målet er at deltakerne skal utvikle et ordforråd for å kunne beskrive egenskaper og 

kvalifikasjoner til hjelp i interessebrev, søknadsskriving og i møte med arbeidsgivere. 

 

Deltakerne skal lære om bruk av ulike nettsteder for å finne frem til ledige stillinger, herunder 

nav.no, finn.no, tinde.no, tb.no, kommunesidene, vikarbyråer og bedrifters hjemmesider.  

 

Der det er relevant og anses hensiktsmessig, vil vi jobbe med CV, søknadsskriving og intervjutrening. 

Dette foregår via et rollespill med hverandre eller i samarbeid med veilederne.  

Tilbakemeldinger på eventuell søknad og CV, kroppsspråk og muntlig fremstillingsevne, blir drøftet 

individuelt med den enkelte deltaker.  

OPPSUMMERING OG HELHETSFORSTÅELSE 

Handlingsplaner og målsetting  

I individuelle samtaler vil det settes fokus på å utarbeide handlingsplan for den enkelte deltaker. 

Denne planen vil inneholde de elementer deltaker vil fokusere på for å kunne nå sitt mål om fast og 

varig arbeid eller annen aktivitet.  

En handlingsplan forplikter begge veier. Det er viktig å hjelpe deltaker med å lage en konkret 

handlingsplan, og planlegge små skritt som kan gi raske og gode opplevelser av mestring og suksess. 

Handlingsplanen må omhandle avtaler om hva som er hvem sine forpliktelser i samarbeidet og 

oppfølgingen videre. Deltaker får vurdere og evaluere sine egne valg, skritt for skritt, og planen må 

revurderes hvis skrittet var for stort og målet for urealistisk, eller for langt borte. Det vil være 

veileders ansvar å ha oversikt over og etterprøve at planen er realiserbar, og at det ikke lages en 

forpliktelse som veileder bør vite at deltaker ikke kan klare. En forpliktelse kan virke motiverende, 

fordi den styrker følelsen av å bety noe, og har muligheter til mestring i seg. Motiveringen styrkes 
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hvis planen skrives ned og undertegnes av de involverte parter. Hovedintensjonen må hele tiden 

være at deltaker opplever å lykkes, og at mulighetene til det ligger i en realistisk handlingsplan.  

Handlingsplanen vil fungere som ”et levende dokument” som underveis i de fire ukene kurset varer 

justeres i forhold til deltakerens prosess under kurs deltakelsen. For å konkretisere vil det bli satt opp 

plan for den enkelte med konkrete tider, oppgaver og gjøremål for kommende uke. 

Videre handlingsplan ved kursslutt kan, etter kartlegging av individuelle behov og forutsetninger, 

inneholde f.eks. følgende forhold: 

 Mål og vilkår for gjennomføring.   

 Plan og mål for endring av uønsket atferd og miljø.  

 Etablering av nye fritidsinteresser, nye venner og forbedring av forholdene til sitt eget nettverk. 

 Boforhold  

 Økonomistyring, gjeldsproblemer. 

 Forbedret kosthold. 

 Kartlegging av virkemidler. (Hjelpemidler/fadderordning mv.) 

 Eventuell utredning, behandling, kognitiv testing.  

 Målrettet kompetanseheving 

 Deltakers definisjon av hva arbeidsgiver kan forvente. 

 Deltakers vurdering av risikofaktorer for arbeidsgivere. 

4. ORGANISERING OG RAMMER 

4.1 NAVs rolle og ansvar 

NAV Tønsberg er ansvarlig for innkjøp og oppfølging av kurset på lik linje med andre avklaringskurs.  

Fengselskonsulent ved NAV søker personene inn i Arena på grunnlag av liste fra sosialkonsulent.  

Tiltaksansvarlig ved NAV Tønsberg er ansvarlig for oppfølging / oppdatering av kurset etter gjeldende 

rutine. 
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4.2 Fengselets rolle og ansvar 

Sosialkonsulent og eller fengselsbetjent ved Sem fengsel sørger for rekruttering til kursene etter de 

kriterier som står under avsnittet om målgruppe.  

Fengselet stiller med egnede undervisningslokaler, og legger forholdene praktisk til rette for 

tiltaksarrangør. Med egnede undervisningslokaler, menes et rom med plass for 10 personer med 

whiteboard. Rommet må ha god belysning og gode luftforhold. Det må også legges til rette for at det 

kan gjennomføres individuelle samtaler. Dvs at det må stilles et rom til disposisjon for dette.  

Sosialkonsulent og evt prosjektleder for prosjektet ”Alle kan bo” må samarbeide tett med 

tiltaksarrangør, og det må legges til rette for faste møtepunkter mellom tiltaksarrangør og 

sosialkonsulent og ev. prosjektleder.  

4.3 Velles roller og ansvar 

Velle Utvikling AS stiller til rådighet instruktører som kan jobbe inne i fengselet, og som kan kjøre 

avklaringskurs etter de spesielt tilpassede prinsippene som er beskrevet under avsnittet om 

kursinnhold.  

Velle vil i samarbeid med sosialkonsulent og ev prosjektleder i fengselet, knytte kontakt med de 

nødvendige instanser i løslatelseskommunene. Det må etableres faste møtepunkt mellom 

kursinstruktør(er) og sosialkonsulent og ev prosjektleder.  

Velle stiller med bærbar PC + projektor 

5. VEILEDERE 

 Et kurs med 10 deltakere skal i utgangspunktet ha 150 prosent ressurs. Velle utvikling har valgt å 

sende samtykkeerklæring for fem veiledere. Vi ser for oss to veiledere i all gruppeundervisning og 

med denne besetningen favner vi de fleste temaer i kravspesifikasjonen. 

Alle fem veiledere har lang erfaring med avklaring, både i gruppe og med individuell veiledning. De 

har også god erfaring med målgruppen gjennom tidligere arbeid i fengsel som fengselsbetjenter, 

innenfor rusomsorg og barnevernsinstitusjoner. 
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6. TIDSPERSPEKTIV: 

Avklaringskurset er et prøveprosjekt på 12 uker, med 4 uker på hvert kurs. Planlagt oppstart for 

prøveprosjektet er i uke 40, mandag 4.oktober. Det skal være ti deltakere per kurs. Det skal ikke være 

rullerende inntak, men inntak av nye deltakere hver 4. uke.  

7. EVALUERING: 

Det skal avholdes faste evalueringsmøter hver 14. dag. Deltakere på evalueringsmøtene skal være en 

representant fra tiltaksarrangør, sosialkonsulent/prosjektleder Sem fengsel, ansvarlig leder ved NAV 

Tønsberg, samt representant fra NAV Vestfold. Denne gruppa vil fungere som styringsgruppe for 

prosjektet.  

Det skal gjennomføres en sluttevaluering av prosjektet og det påberegnes noe tid til gjennomføring 

av dette.  

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 3: Brosjyreark fengsel (løst vedlegg)      
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Vedlegg 4: Sluttrapport 

 

 

 

 

Sluttrapport for: 

 

 

 

Sluttrapport for:…………. Født:……………. 

 

Velle Utvikling A/S ved konsulent:…………….har i oppdrag fra NAV –…………..å gi 

deltaker:…………et avklaringskurs i Sem fengsel. Bestillingen har tatt utgangspunkt i 

hovedmålsetningen med kurset som er å samarbeide med kursdeltaker om en 

sluttrapport/handlingsplan/aktivitetsplan, som bidrar til en forpliktende (for alle involverte), 

forutsigbar og meningsfylt hverdag ved løslatelse. Rapporten vil legge vekt på hvem som har 

ansvar og hvilke personer som skal bistå deltakeren videre etter løslatelse. Vi har valgt å ha 

hovedfokuset på: 

 

1. Helse 

2. Økonomi 

3. Arbeid/skole 

4. Familie/nettverk 

5. Bo – situasjon 

6. Fritid 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

____________________ 

Veileder 

 

 

 

 

 
Velle Utvikling AS - Postboks 2055, 3103 Tønsberg - Telefon: +47 33 35 90 00 - Telefaks: +47 33 35 90 39 - Epost: 

resepsjon@velle.no  

Besøksadresse: Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Organisasjonsnummer: NO 918 189 432 MVA - Bank: 7176.05.09250 

www.velle.no 
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Ukesrapport for:                   Født: 

Bestiller Nav -  

Henvisningsgrunnlag   

Tiltaksperiode  

Hvilket tiltak Velle Utvikling A.S ved avklaring 

Avslutningsgrunn Etter endt kurs. 

Profesjonelle 

hjelpere rundt 

deltaker 

NAV –                  : Navn, e-post og 

telefonnummer 

 

Psykolog ved DPS –                : Navn, e-

post og telefonnummer. 

 

Gjeldsrådgiver ved           NAV: Navn, e-

post og telefonnummer 

 

Fastlege ved               : Navn, e-post og 

telefonnummer 

 

Veileder ved Velle utvikling: Navn, e-post 

og telefonnummer 

 

Ruskonsulent: Navn, e-post og 

telefonnummer 

 

kontaktperson: Navn, e-post og 

telefonnummer 

 

Nærmeste pårørende og 

samarbeidspartner: Navn, e-post og 

telefonnummer 

 

 

 

 

 

 

Andre hjelpetiltak  

Rapporten er 

utarbeidet av: 
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Andre forslag for oppfølging fra NAV: 

 

Andre forslag for oppfølging fra Velle 

 

Andre forslag for oppfølging fra Deltaker 

 

Andre forslag for oppfølging fra  

 

 

 

Bestillingens mål: 
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 Resultatbeskrivelse/Logg/

Samtale: 

1. Helse 
 

    | 

 

2. Økonomi 

 

     

3. Arbeid/skole 

 

     

4. Familie/nettvr

k 

 

     

5. Bo – situasjon 

 

     

6. Fritid 
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Vedlegg 5:  Samtykkeerklæring sluttrapport 

 

SAMTYKKEERKLÆRING 
 

 
Jeg samtykker i at sluttrapporten som er utarbeidet i forbindelse med avklaring i Sem 
fengsel kan videresendes til de personer og instanser som er nedfelt i rapporten. 
Samtykket gjelder også for at nevnte instanser kan utveksle informasjon om meg, når 
dette anses nødvendig for å følge opp avtaler og planer i mitt videre 
rehabiliteringsløp. 
 
Det skal gis samtykke fra meg dersom andre enn de som er oppført i rapporten har 
behov for dokumentet. 
 
Jeg er klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake, helt eller delvis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sted og dato       Underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angående samtykke 
Utveksling av informasjon mellom offentlige tjenesteytere og samarbeidspartnere 
forutsetter informert samtykke fra den saken gjelder. Med informert samtykke menes 
at den det utveksles taushetsbelagte opplysninger om, har fått informasjon om hvilke 
opplysninger det gjelder, hvem som får disse opplysningene, hvordan opplysningene 
skal brukes og eventuelle konsekvenser av dette. 
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Vedlegg 6: Anmodning om individuell plan 

Ihht. Forskrift om Individuell plan etter helse – og sosiallovgivningen 1.januar 2005 

 

Jeg ønsker at det utarbeides en individuell plan for meg. Jeg har fått 

informasjon om hva individuell plan er og hva det innebærer å delta i ordningen. 

Jeg er klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. 

 

Samtykket gjelder f.o.m._______________ t.o.m.___________________  

 

Jeg er for tiden innsatt  ved _______________ fengsel. I den forbindelse 

ønsker jeg at en ansatt ved fengselet skal delta sammen med meg på det første 

møtet. 

 

Navn, stilling og tlf. på personen som jeg ønsker skal delta: 

__________________ 

 

__________________________________________________________ 

 
(frivillig) 

 

Jeg samtykker i at plandokumentet kan gis til de personer som deltar i 

ansvarsgruppen eller bidrar ifølge planen. Det skal gis samtykke fra meg hvis 

andre personer enn de som er involvert i planprosessen har behov for 

plandokumentet. 

 

Sted, dato:__________________________________________________ 

 

Underskrift:_________________________________________________ 

 

Skriftlig tilbakemelding på denne anmodningen kan sendes meg med kopi til den 

eventuelle ønskede deltaker til: 

 

Navn og adresse:  

 

____________________________________________________________ 

 

Med vennlig hilsen 
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Vedlegg 7: Orienteringsbrev til NAV lokal 
 

 Kriminalomsorgen Sem fengsel 

 

 

 

NAV ... 

v/ Avdelingsleder for oppfølgingsavdelingen 

 

Deres ref: Vår ref: Dato: 
  23. 05. 2011 

 

ORIENTERING OM AVKLARINGSKURS I FENGSEL FOR …. 

…. Er for øyeblikket innsatt ved Sem fengsel. Han begynte den 23.05.11 på avklaringskurs i 

fengselet. Kurset varer over fire uker. Dette brevet er til orientering for dere da han er 

hjemmehørende i deres kommune. 

NAV Tønsberg, Velle utvikling og Sem fengsel har i samarbeid startet et prosjekt med 

”Avklaringskurs i fengsel”. NAV Tønsberg har i 2011 stilt 30 avklaringsplasser til disposisjon 

til bruk for innsatte ved Sem fengsel uavhengig av deres kommunetilhørighet. Målet med 

kurset er å gjøre den innsatte mer bevist egen situasjon og gjøre dem bedre forberedt til 

løslatelse. Følgende er tema for kurset: 

 Boligsituasjon 

 Økonomi 

 Arbeid 

 Helse og rus 

 Nettverk og fritid 

 

Kurset gjennomføres i gruppe i kombinasjon med individuell oppfølging der det utarbeides 

individuelt tilpassede planer 

Bakgrunnen for kurset knytter seg til Regjeringens Tilbakeføringsgaranti jf. Str. meld 37 

”Straff som virker” som understreker viktigheten av et tett forvaltningssamarbeid for å sikre 

innsatte trygge og forutsigbare løslatelser.  

Etter endt kurs vil det bli utarbeidet en sluttrapport/framtidslpan for innsatte som skisserer 

bistandsbehovet og veien fremover til bruk for den kommunen den enkelte innsatte skal 

løslates til. 

Er det spørsmål om kurset kan disse rettes til undertegnede på tlf: 33 30 81 28 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Trude Sørensen            

tilbakeføringskoordinator 
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Vedlegg 8:  Besvarelser evalueringsskjema 

Evaluering avklaringskurs Sem fengsel 2010 og 2011 

1. Målsettingen med kurset er å samarbeide med kursdeltaker om en aktivitetsplan som bidrar 

til en forpliktende (for alle involverte), forutsigbar og meningsfylt hverdag ved løslatelse.  

Hvordan tenker du at dine interesser har blitt ivaretatt på dette kurset? 

 

 Jeg synes alle mine forventninger og interesser har blitt helt oppfylt, jeg gikk inn på 

kurset med håp om å gjøre noe på dagtid for å få en meningsfull og bedre hverdag, 

og det har gått over mine forventninger med å bli ivaretatt første dagen med å bli 

hentet og kjørt rett på jobbkurs på Velle 

 Overraskende bra 

 Greit, har hjulpet meg å få satt i gang ting hos NAV før jeg skal ut 

 Jeg har fokusert mest på en ting, behandling. Der tror jeg de individuelle samtalene 

er viktige 

 Er veldig positiv 

 Føler fokus på veien videre er ivaretatt og tror det blir ivaretatt videre 

 Jeg opplever at jeg har fått konkret svar på alle ting som jeg skal begynne med, 

skolefag og åpen soning 

 Bra opplegg som fungerer 

 Meget bra, har snakket om det jeg holdt på med ute og fått hjelp til å starte opp 

igjen når jeg kommer ut 

 Følte at brikkene falt på plass etter hvert 

 Veldig bra med tanke på økonomiske problemer 

 Bra, jeg går ut på tiltak og har fått saksbehandler på NAV allerede 

 Meget bra, det jeg kom med ble tatt seriøst og behjelpende 

 Bra! Vi har fått gått gjennom en del temaer tirsdag og torsdager så på fredagene har 

vi klart å knytte sammen de løse trådene og organisert de forskjellige instanser der 

ute og fått til samarbeid 

 Vært så bra!! Vi har jo vært innom de fleste temaene som interesserer meg 

 

Tre av 40 har ikke besvart spørsmålet. De resterende 25 som ikke er gjengitt her, gir alle uttrykk for 

at det er et bra og nyttig kurs, eller at de mener at deres interesser ble i godt varetatt.  Det har vært 

vanskelig å velge ut 15 svar, samtidig er det forsøkt å velge ut de som har gitt uttrykk for litt 

forskjellig. 

 

 

 

 

 



 

 

    

Avklaringskurs som tilbakeføringstiltak fra fengsel 
55 

 

2. Er det tema på kurset du skulle ønske det var mer fokus på? 

 Skole eller fag 

 Det er bra 

 Kunne vært mer fokus på de individuelle samtalene 

 Nei, veldig fornøyd 

 Mindre rus, mer livet etter soning 

 Familie og venner 

 Har egentlig fått oppnådd de tingene jeg lurte på 

 Mer fokus på de individuelle samtalene, for eksempel halv dag tema og halv dag 

individuelle samtaler 

 For deltakere som skal i behandling – råd, opplegg 

 Ja, alkoholproblemer. Like stort problem som narkotika og mange havner ut i store 

problemer i samfunnet 

 Økonomi, men sånn blir det med bare fire uker 

 Kanskje bolig 

 Egentlig ikke. Vi var inne på de temaene jeg hadde bruk for 

 Mer fokus på å hjelpe de som er i begynnelsen av sin kriminelle løpebane, og hjelpe 

eller noe mer info og tiltak for psykisk syke innsatte 

 En burde kanskje settes i direkte kontakt med NAV 

Fire av 40 har ikke besvart spørsmålet. Ut over de 15 svarene er de fire av 40 som ikke har besvart 

spørsmålet, 7 har svart nei, fire har svart bolig, seks økonomi og gjeld, to sysselsetting, en tilbudene 

på Velle og to individuelle samtaler. 

 

3. Deltakerne skal utarbeide et aktivitets- eller arbeidsmål og en strategi på å nå målsettingen. 

Dette innebærer blant annet å finne sine ressurser, evner og kompetanse. Er dette gjort og 

på hvilken måte? 

 Synes å ha fått positive tilbakemeldinger på at det virker som om jeg har en del 

ressurser og evner på praktisk arbeid, og det er veldig positivt å høre 

 Er tatt opp i et fellesskap 

 Man har fått mer oversikt i sine problemer, fått mer innsikt i sitt potensiale, å kanskje 

gjennom det å delta i å utvikle en betydelig større motivasjon 

 Ja, vi har snakket og diskutert og derfor blitt mer bevisst 

 Kontaktpersonene har jobbet/kontaktet andre for å få i gang tiltak 

 Jeg har vel fått opp øynene mine i forholde til hva jeg har gjort galt ved tidligere 

henvendelser til NAV ute. Men har vært klar over mine ressurser, men bare ikke i 

stand til å utnytte dem 
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 Jeg er mer bevisst på situasjonen min og vil rette på en del ting. Føler meg mer 

motivert 

 Dagtilbud, økonomi, kontakt med NAV, blitt orientert 

 Ja, det har det. Visste ikke hva jeg ville og nå har jeg begynt på sveisekurs med jobb i 

enden 

 Har ikke utarbeidet noe strategi på å nå målsetting. Bortsett fra å fullføre skolen og 

holde meg unna brennevin. Men har ikke noe spesiell plan på hvordan jeg skal gjøre 

det 

 På sett og vis er det gjort mye for min del, skoleplass og KVP/jobb 

 Jeg er i LAR og synes virkelig at jeg fikk den hjelpen jeg trengte med å finne rette 

mennesker hos NAV som skal delta i ansvarsgruppen min med å planlegge framtidig 

sysselsetting 

 Jeg har fått litt mer oversikt over formelle ting, men resten hadde jeg kanskje trengt 

mer trening på 

 Via en individuell Plan 

 Fått kontakt med NAV-konsulent og god info angående skole og jobb 

Det var 8 deltakere av 40 som ikke hadde svart på spørsmålet. Seks av de som ikke er gjengitt 

ovenfor sier at de har fått bedre oversikt og/eller at de har blitt mer bevisste, to føler ikke det er 

gjort,  en svarer ja, en annen helt greit, mens de resterende svarer på ulike måter at dette er ivaretatt  

gjennom de individuelle samtalene. 

 

4. Det har både vært gruppe og individuelle samtaler/undervisning. Hva passer best for deg? 

Skriv gjerne noe om det. 

 

 Likte begge deler egentlig, liker å snakke om problemstillinger først og så ta det igjen 

i det du kjenner deg igjen i 

 Den individuelle samtalen er veldig bra for å omorganisere ting og instanser ute. 

Temadagene litt lange 

 Fått mest ut av de individuelle samtalene 

 Jeg liker ikke å snakke i grupper så individuelle samtaler passer meg best 

 Det har vært begge deler. Har hatt mest utbytte av de individuelle samtalene 

 Begge to! Men kanskje mest de individuelle samtalene 

 Grupper, da er det fokus på alle 

 Grupper, lærer mer sånn 

 En til en samtaler for da ble det litt mer fokus på det en skal ha fokus på 
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 Jeg synes det har vært lærerikt med en kombinasjon av dette 

 Begge deler er veldig greit for meg, men når vi har de individuelle samtalene er det 

kun fokus på meg og min framtid, og det er jo bra 

 Må ha både og, for i gruppa er det alltid masse generelle problemer og de «private» 

ble ordnet individuelt 

 God blanding, tar det som sosial trening 

 Begge deler har sine fordeler med tanke på alt man lærer av hverandres erfaringer i 

gruppe, men har vel hatt mest utbytte av individuelle samtaler 

 

Tre av 40 har ikke svart på spørsmålet. 13 svarte at individuelle samtaler passet best for dem.  Tre 

har svart grupper, 12 har svart begge deler, mens de resterende har svart begge deler, med særlig 

utbytte av de individuelle samtalene. 

 

5. Kan du beskrive kort hva som har vært motiverende med kurset og som har gjort det 

enklere å finne mål for deg?  

 

 Jeg ser nå at jeg har en fremtid å komme ut til, behandling, bolig og arbeid. Veldig 

positivt  

 Individuelle samtaler og håp i forbindelse med løslatelse 

 At man ikke er alene om ting 

 At jeg har sett at det har hjulpet andre 

 At jeg her blitt møtt på en meget bra måte og at ting faller på plass etter løslatelse 

 At vi har blitt opplyst om hvilke rettigheter og muligheter man har er motiverende 

 At jeg må få hjelp til jobb eller tiltak ved løslatelse som til slutt kan føre til en jobb 

har motivert meg 

 Åpenheten og ærligheten fra de som driver dette kurset, det har vært den gode 

driven om at det meste lar seg gjøre, så sant det er vilje fra deltakerne 

 Motiverende å være sammen med andre som vil endre seg 

 Dele erfaringer med andre hjelper, alltid noen som har det verre 

 Diskusjonene rundt de forskjellige temaene og erfaringene til de andre på kurset 

 Kursholderne og de fine samtalene 

 Hjelpen med å få oversikt over gjelden til staten og samarbeidet med NAV har gitt 

meg håp om å takle framtiden 

 Kontroll på gjelden med tanke på at det var hovedproblemet 

 At det har blitt iverksatt ting ute 

 

Tre av 40 har ikke svart på spørsmålet, en har svart vet ikke, en har svart svært lite, og 7 svar var 

relatert til mulighetene for ulike tiltak og jobb. Fire at informasjon om rettigheter og plikter og 

hvordan ting fungerer ute i samfunnet motiverte dem, og syv svar gikk direkte på kursholdernes 

væremåte, fremstilling av innholdet, deres klare og tydelige tale og de gode individuelle samtalene. 
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6. Hvordan har innholdet i dagene vært? Fra 1 til 6. Hvor 1. er dårligst. 

 

 Gruppene har vært 2-3, individuelle 5-6 

 Stort sett bra 5-6 

 Varierende fra 1-5 

 4, mye som ikke passet for meg, men bra innhold for det 

 Dagene har hatt forskjellig inntrykk, så fra 4-5 

 Lange dager, men 5 

 4-5 i og med jeg gikk kurset for ikke så lenge siden 

 Det har vært litt opp og ned , men mellom 3 og 5 

 3-6 

 

Av 40 deltaker var det to som ikke svarte på spørsmålet, og resten fordeler seg med fem 

seksere, to med fem – seks, 10 femmere, tre svarte fire-fem, og 10 svarte fire, tre svarte 3, 

en svarte to. En deltaker svarte en – fem, en svarte tre - seks og en svarte to til tre. 

 

7. Hvordan har formen på dagene vært? Fra 1 til 6. Hvor 1. er dårligst. 

 

 Mange lange dager 3 

 5  

 Til å begynne med rundt 2, men etter hvert som vi fikk orden på ting, opp i 5-6 

 4 – 6 

 Alle veldig bra 

 1 toer, 3 treere, 15 firere, 10 femmere, 7 seksere og tre som ikke har svar 

 

8. Andre kommentarer eller synspunkter du måtte ha: 

 

 Fortsett med disse kursene de skaper håp 

 Håper det fører til noe etter kurset, det virker som det gjør det, så jeg er veldig 

fornøyd med at jeg fikk være med 

 Synes dette er et veldig positivt opplegg og håper flere kan ha nytte av dette 

kurset!!! Takk for meg 

 Kurset skulle vært litt lengre 

 Kurset var fint og gruppa usedvanlig god 

 Jeg synes dette kurset har vært utrolig bra for innsatte. For meg personlig har dette 

kurset vært en kjempemotivasjon. 

 Synes kurslederne har gjort en bra jobb 
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 Et kurs som skulle ha kommet i gang mye før og som mange flere skulle fått deltatt i. 

Jeg må si at disse individuelle samtalene har betydd mer for meg enn noen gang, 

men jeg har trengt gruppa også, for å se og høre hva slags situasjon de andre på 

kurset er i og sammenlikne 

 Kurset er å anbefale til andre innsatte 

 Dette var bra og nyttig for meg, men kunne kanskje vært noe lenger individuell 

oppfølging. Tusen takk for hjelpen 

 Knallbra tilbud 

 Takk skal dere ha!!!! 

 Er positivt overrasket over hva dere har fått til for meg 

 Ikke bruk mer enn du tjener! 

 Synes kurset har vært greit. Har vært fokus på ting jeg aldri har tenkt på 
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Formål
Velle Utvikling har som hovedformål gjennom kurset å få
til et bedre og mer målrettet samarbeid mellom fengselet,
NAVog andre samarbeidspartnere som igjen kan bidra
til færre gjengangere i fengselet. Forsøket skal ses i lys av
tilbakeføringsgarantien hvor både Kriminalomsorgen, NAV
og andre offentlige instanser har et ansvar.

Avklaringskurset skal gi en avklaring som kan benyttes av
NAVi den kommunen den enkelte deltager løslates til.

Gjennom kurset ønsker vi å oppnå en bevisstgjøring hos den
enkelte deltager opp mot de temaene som er lagt inn i kurset.
Målet med kurset er at deltageren får en god oversikt over
egen situasjon og er bedre forberedt for løslatelsen.

Deltagere
Målgruppen for tiltaket er innsatte ved Sem Fengsel.
• Kandidaten må være motivert for avklaringskurs
• Må kunne kommunisere godt på norsk
• Må ha en soningstid som garanterer for fullføring av

kurs på 4 uker
• Kandidaten er ikke etablert i et fast arbeidsforhold på

utsiden av fengselet
• Kandidaten avlønnes etter samme forutsetning som

skole/arbeid

Avklaring for innsatte

Varighet
Kurset har en varighet på 4 uker med inntil 10 deltagere pr
kurs. Dette er et prøveprosjekt med varighet i 3 mnd.
Kurset vil bestå av gruppebasert undervisning og individuelle
samtaler.

Faglig innhold
Inn�ytelse på egen situasjon skaper motivasjon og drivkraft
til varige endringer. Deltageren skal stå i sentrum og oppleve
å eie egen prosess.

Det deltagerne har felles er at de har utfordringer og behov
for bistand. Det mennesker har felles, er behov for respekt
og behov for å bli lyttet til. Konsekvensen av dette er å
skreddersy individuelle løp hvor det legges til rette for
deltagerens egne behov og hvor deres egne ressurser blir
styrket.

Kurset vil inndeles i seks deler:
• Innledning med tema tillitsbygging/gruppedannelse
• Nettverk og fritid
• Boligsituasjon
• Økonomi
• Arbeid
• Avslutning hvor man knytter sammen og søker å se

helheten i kursinnholdet

Kurset vil foregå i egne lokaler på Sem fengsel og vil ha
oppstart i uke 40.


