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Innledning
Samarbeidet mellom NAV og kriminalomsorgen skal fremme en samordnet innsats overfor den
enkelte innsatte, og en hest mulig utnyttelse av kriminalomsorgens og Arheids— og
velf’erdsforvaltningens ressurser. Samarbeidet er firankret i den sentrale samarheidsavtalen
mellom Arbeids— og vel ferdsetaien og kriminalomsorgen av 13. I 0.2014.

“Retningslinjer hit kriminalomsorgens ansvar og oppgaver i samarbeidet med NAV—veiledere i
fengsel”, definerer grensesnittet mot NAV—veilederes oppgaver i fengsel, men beskriver også
kriminalomsorgens ansvar og oppgaver i rehahi literings— og tilhakelbringsarheidet mer generelt.
Det vises til at Arheids— og vel ferdsdirektoratei har utarbeidet “Retningslinjer for ansvar og
oppgaver lbr NAV—veileder i fengsel” av 20. november 2014. I det lokale samarbeidet er det
viktig at kriminalomsorgen og NAV—veileder finner fram til hensikimessige løsninger ft)r et
samordnet tilhakelbringslop for den enkelte innsatte.

Retningslinjene delinerer kriminalomsorgens ansvar og oppgaver i dette samarbeidet som hør
utibres i alle fengsler. Fengselsleder heslutter ut fra tilgjengelige ressurser og stillinger hvem
som utfører de ulike oppgavene.

Tilretteleggc for samarbeidet
Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med andre offentlige etater tilreltelegge fbr at
innsatte fir de tjenester som lovgivningen gir dem krav pjf. strafTegjennomlbringsloven § 4.
Samarbeidet, skal bidra til i dekke innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet.

Kriminalomsorgen bor tilrettelegge for samarbeidet ved a:
- fremme og koordinere tilhakeforingsarheidet, herunder samordne arbeidet p

servicetorget i fengsel
— inkludere NJAV—veileder i interne tverrfaglige koordineringsmoier og andre relevante bra

i fengselet
— tilh egnede lokaler, I KT—tilgang og annet utstyr til samarbeidende etater
— 511 tidlig som mulig starte planlegging av loslatelse, jf. § 41
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— eller gjeldende regler gi lortlopende inl’ormasjon til NAV og andre samarbeidende etater ifl.mgsel om tilhakelwingsarheid. progresjon og overloring av innsatle. planlagt
loslatelsesdato og eventuelle endringer i slike vedtak og planer.

Informere og kartlegge
Snarest inul ig etter innsettelse i lengsel har kriminalomsorgen ans ar lbr t:

— gi innsatte riid og veiledning om tjenester og aktiviteter som tilbys i det aktuelle !‘engsel
— kartlegge innstilles behov lbr kontakt med NAV snarest mulig eller innsettelse og gi

intorniasjonen til NAV—eileder i frngsel etter samtykke fra innstilte.
— tilby kartlegging a’ innsattes behov og ressurser ( I3RIK). lnfrrmasjon fra kartleggingen

har klges opp med relevante aktiviteter og planer. I tter samtykke fra innsatte kan
relevant inf rmasjon gis til NAV—veileder.

Boligsosialt arbeid
Krim inaloinsorgen bor i det bot igsosiale arbeidet:

— kartlegge og avk lare innsattes hol igsituasjon og framtidig hosetting.
— tilrettelegge for, koordinere og hisli innsatte med i f bolig utover midlertidig bolig.
— histå innsai.te med ti beholde bolig under frngselsoppholdet.
— samarbeide med NAV—veileder og innsattes hjemkommune i det boligsosiale arbeidet.

Viotivasjons- og endringsarheid
Kriminalomsorgen bor s langt det er mulig med utgangspunkt i den enkelte innsaHes behov forbistand ti by motiverings— og endringsarbeid SOfll for eksempel:

— mofl verende samtaler
— program vi rksom het
— i delta i ansvarsgrupper og histj samarbeidende etater i deres arbeid med individuell plan
— i bista innsatte med i bedre det sosiale nettverket til fomi lie og venner
— ä samarbeide med frivillige organisasjoner og brukerorganisasj oner.

Samarbeid med arhcidsdriften
Kriminalomsorgen bor, i samsvar med ‘Strategi for utvikling av kriminalomsorgens
arheidsdrift” 201 5—201 8, henvue arheidsdri ften til mlrettede løp som kan lede til jobb på kort
eller lengre sikt. både til avklaring av arheidsevne. kompetansehevende kurs og ordinær
utdanning. Kriminalomsorgen bor i dette arbeidet samarbeide med NAV—veiledere og skolen i
frngsel.

Kriminalomsorgen bor etter samtykke fra innsatte:
— gi informasjon til NAV—veileder om innsattes arheidsevne, behov og ønsker om arbeid

og bistand fra NAV etter samtykke fra innstilte.
— innhente kunnskap fra NAV—veileder om arheidsmarkedet.
— ti Irettelegge for at innsatte kan få arheidsrettel oppfolging i regi av NAV ved frigang til

arheidsrettede tiltak i regi av NAV.

Tiltak for rusmishrukere
Kriminalomsorgen hør i arbeid med innsatles rusprohlemer:

— moli\ ere innstilte til å søke seg til rusmeslringsenheter
— tilby russamtaler lii innstille både som frivillig tilbud om rehahi I itering og som alternativ

til reaksjon eller straffegjennomforingsloven § 40.
— gjennom fore ruskonlroll, .j f straffegjennoml&ingslovens regler.
— ved behov samarbeide med NAV—veileder og helse— og omsorgstjenesten om

rehahi I itering av innstille med rusprohlemer.
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Planlegge loslatelse og straffcgjennomforing i samfunnet
Kriminalomsorgen bor samarbeide med NAV—veileder om en planlagt og godt koordinert
loslatelse. Kriminalomsorgen skal bidra til at innsatte som har behov for utslusing også har viljeog evne til a nyttiggjore seg ti Ihudene. og legge til rette for slikc overforinger. ( Det er ikke alltid
slik at dom felte er el ler ikke er i malgruppen for ulike utsl usingsti Itak ), kriminalomsorgen kan
gjennom godt kontakthetjentarheid, mulighet for progresjon og god informasjon gjore domfelte imålgruppen. Det gjelder særlig ulslusning gjennom

— ( )verføring til straffegjennom foring i sam funnet med elektronisk kontroll etter
strallegjennomloringsloven 16 andre ledd, i eget hjem etter I 6 forste ledd, og
overforing til proveloslatelse med motep] ikt etter § 42. Forberedelsene bor skje i nært
samarbeid med lriomsorgskontorene.

— Informasjon om overlori ng etter stratlegjennom loringsloven § I 2.

Sanitvkkc og (lokumentasjon
Når kriminalomsorgen innhenier opplysninger fra NA\7—veileder om innsatte. eller gir slike
opplysninger til NAV, kreves samtykke fra innsatle j f. k)rvaltningsloven § 13 a nr. I, j f.
straffegjennom Ibringsloven § 7. Saintykket skal være skriftlig og innsatte skal opplyses om
hva samtvkket innebærer. Dette Ibrer til at innsaUe må få all nodvendig informasjon om
hvilke opplysninger Som skal utveksles. hva opplysningene skal brukes til og hvem som vil
kunne få tilgang til opplysningene. Innsatte skal gjores kjent med at samtykket kan trekkes
på ethvert tidspunkt.

Aktivitetene skal dokumenteres i kriminalomsorgens fagsystemer Kompis og Doeulive.

Med hilsen
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