Samarbeidsavtale mellom Kriminalomsorgen region øst og Halden
kommune om bosetting ved løslatelse

1 Formålet med avtalen
Formålet med avtalen er å sikre egnete tiltak som et ledd i en bosettingsplan ved løslatelse1 av
innsatte 2.
1.1 Avtalen skal bidra til at kriminalomsorgen og kommunen sammen oppfyller målet i
Stortingsmelding nr. 23 (2003 –2004) Om boligpolitikken og de forpliktelser som følger
av gjeldende regelverk.
1.2 Avtalen skal styrke samarbeidet mellom enhetene i Kriminalomsorgen region øst og
kommunen for å sikre en god bosetting av løslatte. Avtalen skal sikre gode
samarbeidsrutiner og ansvarsforhold mellom kriminalomsorgen region øst og
kommunen.
1.3 Mange i målgruppen vil i tillegg til bolig ha behov for oppfølgende tjenester for å mestre
bosituasjonen. Man må se boligetablering, tjenesteyting, økonomisk råd og veiledning i
sammenheng.
1.4 Når boligfremskaffelsen gjelder kommunalt disponerte boliger skal samarbeidsavtalen ses
i forhold til gjeldende tildelingskriterier for kommunal bolig. Ved bruk av andre
kommunale boligvirkemidler vil vedtatte regler og retningslinjer gjelde.
1.5 Avtalen skal sikre et samarbeid mellom Kriminalomsorgen region øst og kommunen om
et helhetlig tilbud. Avtalen inkluderer også samarbeid knyttet til midlertidig behov for
behandling eller rehabilitering hvor målet er bosetting i egnet bolig på sikt.

2 Bakgrunn
2.1 I Stortingsmelding nr. 23 (2003-2004) Om boligpolitikken er et av målene at ingen skal
måtte tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold, også jf.
strategien På vei til egen bolig.

3 Målgruppe for samarbeidet
3.1 Avtalen gjelder personer som skal løslates fra enhetene i Kriminalomsorgen region øst,
som har tilhørighet i kommunen ved innsettelsen, og har behov for bistand fra kommunen
under fengselsoppholdet og/eller etter løslatelsen.
3.2 Avtalens hovedpunkt 9-12 gjelder innsatte som skal oppholde seg i fengsel i 6- seks
måneder eller mer. Ved kortere fengselsopphold skal avtalens punkt 9-12 bestrebes fulgt
uavhengig av oppholdets lengde.
______________________________________________________________________
1

Med løslatelse menes i denne avtalen situasjonen der en person slipper ut av fengsel eller er ferdig med
straffegjennomføring i regi av friomsorgen.
2
Innsatte er brukt både om varetektsinnsatte, domfelte i fengsel, bøtesonere og friomsorg i avtalen.

4 Lovgrunnlag
4.1 Samarbeidsavtalen er basert på lov av 18.mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff m.v
og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester. Av rundskriv 1-34/2001 til
sosialtjenestelovens kapittel 5 fremgår det at loven gjelder for domfelte og
varetektsinnsatte på lik linje med andre. Rundskriv 1-11/2000, og G-8/2006, klargjør
videre samarbeidsforventninger og ansvarsforhold mellom fengsler og kommuner.
4.2 I forhold til personer under 18 år vises det for øvrig til lov om barnevernstjenester.

5 Kommunens ansvar i henhold til lov om sosiale tjenester
5.1 Fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt
likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer (§1-1 a).
5.2 Bidra til at den enkelte får mulighet til å bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i felleskap med andre (§1-1 b).
5.3 Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta
sine interesser på boligmarkedet (§3-4), og er forpliktet til å finne midlertidig husvære for
dem som ikke klarer det selv( §4-5).
5.4 Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, jf. Pasientrettighetsloven og
sosialtjenesteloven( §4-3) har rett til å få utarbeidet en individuell plan.

6 Kommunes ansvar i henhold til samarbeidsavtalen
6.1 Kommunen forplikter seg til å iverksette samarbeidsavtalen.
6.2 Kommunen forplikter seg til å oppnevne en sentral kontaktperson som har overordnet
ansvar for kommunens arbeid med bosetting av målgruppen.
6.3 Kommunen forplikter seg til å delta i evaluering, samarbeidsutvalg og eventuelt
arbeidsutvalg knyttet til avtalen.

7 Kriminalomsorgen region øst sitt ansvar i henhold til
straffegjennomføringsloven
7.1 Straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som
motvirker nye straffbare handlinger, og være sikkerhetsmessig forsvarlig (§2).
7.2 Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med andre offentlige etater legge til rette for
at innsatte får de tjenester som de i henhold til lovgivningen har rett til (§4).
7.3 Dette skal bidra til en samordnet innsats for å dekke innsattes behov og fremme deres
tilpasning til samfunnet (§4).
7.4 Kriminalomsorgen skal i god tid forberede og bidra til at forholdene legges til rette for
løslatelsen (§41).

8 Kriminalomsorgen region øst sitt ansvar i henhold til samarbeidsavtalen
8.1 Kriminalomsorgen region øst forplikter seg til å iverksette samarbeidsavtalen i enhetene.
8.2 Kriminalomsorgen region øst forplikter seg til å oppnevne en sentral kontaktperson på
regionnivå med overordnet ansvar for enhetenes arbeid med bosetting av målgruppen.
8.3 Kriminalomsorgen region øst forplikter seg til å delta i evaluering, samarbeidsutvalg og
eventuelt arbeidsutvalg knyttet til avtalen.

9 Samarbeid om den enkelte innsatte
9.1 Ved innkomst skal kriminalomsorgen informere om muligheten for kontakt med
kommunen. I samråd med innsatte skal enhetene etablere kontakt med den innsattes
sosialtjeneste så snart som mulig med sikte på hjelp til etablering etter løslatelsen,
eventuelt til å beholde eller avklare forhold i eksisterende bolig.
9.2 Kriminalomsorgen skal også ta kontakt med andre etater, organisasjoner eller
privatpersoner som kan bistå den innsatte i å oppnå et godt og trygt boforhold. Dette kan
gjelde arbeid, opplæring, fritidstilbud m.v.
9.3 Enhetene i Kriminalomsorgen region øst skal ha en kontaktperson for den innsatte som
koordinerer fengselets arbeid i den enkelte sak. Denne avtaler samarbeidsmøte med
saksbehandler i sosialtjenesten.
9.4 Sosialtjenesten skal koordinere kommunens arbeid i forhold til den enkelte innsatte.
Innsatte skal ha en saksbehandler i den enkelte sak.
9.5 Kriminalomsorgen må innhente samtykke fra innsatte for at samarbeide med kommunen
kan begynne.
9.6 Dersom innsatte har en individuell plan, eller ha rett til å få utarbeidet en individuell plan
skal bosettingsarbeidet integreres i denne. Frem til løslatelsestidspunktet har
kriminalomsorgen avsvaret for å tilrettelegge for arbeidet med individuell plan. Ved
løslatelsestidspunktet overtar kommunen dette arbeidet.
9.7 Enhetene i kriminalomsorgen region øst forplikter seg til forutsigbarhet i forhold til
løslatelse.

10 Første samarbeidsmøte
10.1

Kriminalomsorgen har ansvaret for å innkalle til første møte med
sosialtjenesten i den kommunen innsatte tilhører dersom innsatte ønsker det, jr. pkt 9.

10.2

Den innsatte, dennes kontaktperson i kriminalomsorgens enhet og saksbehandler i
kommunen skal delta i møtet.

10.3 På møtet skal blant annet følgende forhold avklares
 Den innsattes boligsituasjon og fremtidige behov.
 Den innsattes behov og muligheter for å mestre bosituasjonen, blant annet i forhold til
behandling, sysselsetting, skole, økonomi, familie og fritid.
 Hva kriminalomsorgen har av muligheter/ begrensninger for innsatte under soning i
den aktuelle enhet. Der fremtidsplan er laget gjennomgås denne.
 Om den innsatte ønsker og har rett til å få utarbeidet en Individuell plan. Eventuelt
videreføre en Individuell plan.
 Hvilke instanser som må delta i det videre samarbeidet, eventuelt en ansvarsgruppe.
 Forventet løslatelsesdato.
 Oppgave og ansvarsfordeling mellom fengsel, kommune og øvrige instanser.
 Videre saksgang – informasjon til den innsatte.
Stikkordsreferat skrives.

11 Andre samarbeidsmøte
11.1

Andre samarbeidsmøte bør avholdes så kort tid etter det første møtet som
hensiktsmessig for det videre arbeid. I tillegg til den innsatte og dennes kontaktbetjent
samt saksbehandler fra kommunen deltar relevante instanser som ble utpekt på første
samarbeidsmøte. Der det er behov for å etablere ansvarsgruppe forplikter både
enhetene i kriminalomsorgen og kommunen seg å delta. Dersom det er kort tid til
forventet løslatelse kan det være hensiktsmessig at ansvarsgruppen etableres og
innkalles til det første møtet.

11.2 Følgende forhold bør behandles:
 Konkretisering av innsattes bistandsbehov.
 Igangsette arbeid med /videreføre Individuell plan.
 Forventet løslatelsesdato.
Stikkordsreferat skrives.

12 Videre oppfølging
12.1

Kommunen har ansvaret for å koordinere hjelpetilbudet utenfor fengselet, og være en
koordinator ved eventuell utarbeidelse av individuell plan. Kontaktpersonen i
kriminalomsorgen koordinerer planen med enhetens egne planer med den innsatte.

12.2

Kontaktpersonen i fengsel vil være kommunens samarbeidspartner i koordinering av
fengselets arbeid med den innsatte, og dersom innsatte løslates med møteplikt overtar
saksbehandler i Østfold friomsorgskontor.

13 Samarbeidsutvalg
Det etableres et samarbeidsutvalg mellom kommunen og Kriminalomsorgen region øst.
Samarbeidsutvalget skal møtes 1-en gang i året og skal følge opp samarbeidsavtalen.
Samarbeidsutvalget har ansvar for å utnevne representanter samt å utarbeide mandat til
arbeidsutvalget.
Fra kriminalomsorgen region øst møter : Enhetsledere i Østfold, rådgiver Kristin Tandberg
Fra kommunen møter: Nestleder Gun Flage
Andre relevante aktører kan inviteres etter behov.
Kriminalomsorgen region øst har ansvar for å innkalle til dette møtet.

14 Arbeidsutvalg
Består av representanter fra kommunen samt representanter for enhetene i Kriminalomsorgen
region øst.
Arbeidsutvalget treffes 2-to ganger i året.
Arbeidsutvalget skal følge mandat gitt av samarbeidsutvalget.
Kriminalomsorgen region øst har ansvar for å innkalle til dette møtet.

15 Evaluering av samarbeidsavtalen
Samarbeidsavtalen evalueres senest 18- atten måneder etter inngåelse av avtalen.
Kriminalomsorgen region øst har ansvar for å innkalle til dette møtet.

16 Iverksetting og revidering av avtalen
Denne avtalen trer i kraft fra 01.04.08.
I avtaleperioden kan avtalens innhold tas opp til ny vurdering etter en måneds varsel fra en av
partene.
Denne avtalen er utferdiget i 2- to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.
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Havnås, den 25.03.08
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