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Forvaltningssamarbeid 
 
Strgjfl. § 4. Forvaltningssamarbeid 

Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med andre offentlige etater legge til 
rette for at domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivningen gir dem 
krav på. Samarbeidet skal bidra til en samordnet innsats for å dekke domfelte og 
innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet. 

 

4.1 Generelt 
Domfelte og innsatte har, med de begrensninger som følger av frihetsberøvelsen, samme rett 
til tjenester og tilbud og de samme forpliktelsene og ansvar som befolkningen for øvrig.   
 
Kriminalomsorgen må derfor så langt det er mulig, legge til rette for at samarbeidende etater 
skal kunne yte sine lovbestemte tjenester til domfelte og innsatte, og for at domfelte og 
varetektsinnsatte skal få del i tjenestene. Helsetjenester, sosiale tjenester, opplæring, 
arbeidsmarkedstiltak og kulturtilbud er tjenester som ytes av de offentlige etatene som ellers 
har ansvaret for dette i samfunnet. 
 

4.2 Det generelle samarbeidet sentralt, regionalt og lokalt 
Kriminalomsorgen skal invitere til samarbeid med etater som skal tilby tjenester til domfelte 
eller innsatte for å samordne ressurser og synliggjøre behov i plan- og budsjettprosesser.  
 
Kriminalomsorgen skal tidlig informere om endringer som vil få konsekvenser for 
samarbeidende etaters muligheter til å tilby tjenester til domfelte eller innsatte. I denne 
sammenheng bør kriminalomsorgen invitere etatene til å delta i egnede fora der planer kan 
drøftes, der det kan søkes samordnede løsninger og der samarbeidet kan vurderes.   
 
Både på sentralt, regionalt og lokalt nivå skal det etableres faste samordningsmøter eller andre 
rutiner for løpende samarbeid.   
 

4.3 Samarbeid om den enkelte domfelte eller innsatte 
I samarbeid med den enkelte domfelte eller innsatte, skal lokalt nivå søke å kartlegge 
eventuelle behov vedkommende har for bistand av andre etater, og om nødvendig bistå den 
domfelte eller innsatte med å formidle disse behovene. Ofte vil andre etaters kompetanse være 
viktig i forhold til denne kartleggingen, og lokalt nivå bør derfor søke samarbeid allerede 
under kartleggingen av behov.  
 
Lokalt nivå har ansvar for å søke egnede samarbeidsrutiner med andre etater ved planlegging 
av tiltak for den enkelte domfelte eller innsatte, og bidra til en god samordning og oppfølging 
av tiltak. 
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