
Forventninger
- Avtale om å sone rusfritt.

- Delta i fellesskap med innsatte  
 og ansatte på en positiv måte. 

- Jobbe med egen livssituasjon.

- Være motivert for- og innstilt på  
 å jobbe med egen endring.

- Ta ansvar for egen fremtid med  
 hjelp og støtte fra kontaktbetjent  
 og andre.

- Følge soningsopplegget etter beste 
 evne med en positiv innstilling.  

- Delta i kriminalitets- og rusforebyggende 
 tiltak når det tilbys gjennom kurs,  
 programvirksomhet og lignende  
 (f.eks. Prep, Russamtaler, DPS, 
 NA, ATV, Fedregruppe, osv.)

•	 ÅPENT	FENGSEL

•	 MANNLIG	STRAFFEDØMTE

•	 LIGGER	I	SKOTSELV,	 
	 ØVRE	EIKER	KOMMUNE, 
	 BUSKERUD

•	 ARBEIDSPLASSER:	 
	 	 -	GARTNERI 
	 	 -	GÅRDSBRUK/FJØS 
	 	 -	VEDLIKEHOLD 
	 	 -	KJØKKEN/VASKERI 
	 	 -	SKOLE 

Besøksadresse: 
Hasselveien,	Skotselv

Postadresse: 
Pb 694, 
4305 Sandnes 

Telefon:	32	25	16	50	
Telefaks:	32	25	16	99	
postmottak.hassel-fengsel@kriminalosorg.no

www.kriminalomsorgen.no. 
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Praktisk informasjon



Hassel fengsel (lavere sikkerhetsnivå)  
er primært utslusingsfengsel for straffe-
dømte fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå, 
men kan også innenfor gjeldene regelverk 
motta domfelte direkte til soning.

Prioritert målgruppe er domfelte som kan
ha behov for progresjon i soningen samt
hjelp til å kvalitetssikre egen løslatelse i hht.
løslatelsesgarantien.

Ved ellers sammenlignbare forhold vil dom-
felte med mer enn 6 måneder, eller lengst 
gjenstående soningstid (begrenset oppad til 
ca. 3 år) prioriteres. Ta gjerne kontakt om du 
er usikker på om du er i målgruppen.

Det legges vekt på fremtidsplanlegging,
kontakt med hjelpeapparatet, nettverks-
arbeid, fysisk trening og andre organiserte
(og obligatoriske) aktiviteter.

Hassel	fengsel	ønsker	at	hverdagen	i
fengselet skal være så nært ”normal-
samfunnets” som mulig, og vi strekker oss
langt for å legge til rette for innsatte
som ønsker en positiv endring i livet.

Målet er at du som innsatt skal være
bedre i stand til å møte samfunnets krav
og muligheter etter løslatelsen.

Virksomhet  -  Respekt  -  Menneskeverd

Tilbud
To ganger i uken er det obligatorisk fysisk
aktivitet - sesongbetont, med hovedfokus 
på ballspill, sykling, skigåing, løping, m.m.

Vi er også ute på andre (obligatoriske og 
frivillige) aktiviteter som kan gjøre det  
lettere å tilpasse seg samfunnet etter 
løslatelse.	Eksempler	kan	være	fiske,	kino,	
bowling, bading, friluftsturer og så videre.

Av obligatoriske aktiviteter gjennomføres 
også	sommertur	og	vintertur	over	flere	
dager.

Mulig	å	delta	på	ulike	idrettslige	arrange-
menter, som Birkebeinerløp, -ritt og –renn, 
Haueren,	Telemarksrittet,	Farrisrunden,	
Oslo	maraton,	Furumomila	med	flere.	

Besøkshus med muligheter til overnatting 
for	familie/besøkende..


