
Gården som botiltak i kriminalomsorgen

Midtre Gauldal kommune er vertskommune for et unikt tilbud på landsbasis, Nordmoen botiltak. Dette er et
tiltak for domfelte som prøveløslates fra forvaring. Trondheim kommune er oppdragsgiver, og har utviklet
tiltaket i samarbeid med gårdbruker.

Foto: N
ordm

oen B
otiltak

Vi gir lokale ideer globale muligheterInnovasjon Norge. Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo

Inn på tunet løftet 2010-2012

Bygger videre på gode erfaringer
-I tiden framover vil flere domfelte bli løslatt fra forvaring.
Erfaringene fra tiltaket i Midtre Gauldal er svært gode. Her har
gårdbruker også lang erfaring med kriminalomsorg, men vi
har tro på at det er fullt mulig å finne andre modeller, hvor
annen kompetanse og/eller erfaring kan tas i bruk.- sier Signe
Vammervold, Kriminalomsorgen Sør-Trøndelag
friomsorgskontor.
 
Stor lokal arbeidsplass
Trondheim kommune har tretten årsverk knyttet til
Nordmoen Botiltak. Gårdbruker er daglig leder ved tiltaket, og
de øvrige ansatte er fra lokalmiljøet. Trondheim kommune
leier den tilpassede boligen og andre ressurser av gårdbruker.
Tiltaket er finansiert over statlige midler sammen med en
egenandel per bruker per år fra Trondheim kommune.

Gode aktiviteter skaper stabile forhold og gode opplevelser i en ellers krevende
livssituasjon

Samfunnsvern og individuell tilpasning
Nordmoen Botiltak er per i dag tilrettelagt for to personer, og
det er et en til en bemannet døgnet rundt og med våken
nattevakt. Boligen har to leiligheter, felles oppholdsrom og
personalrom. Vinduer og dører er utstyrt med alarmsystemer,
og det er nedfelt og innarbeidet detaljerte beredskapsplaner
og rutiner ved avvik.

Boenheten på Nordmoen Botiltak har lite fengselspreg
over seg, men sikkerheten står i høysetet med
alarmsystemer og andre tiltak.

Positive mestringsopplevelser
Det å få på plass en god døgnrytme, fast arbeidstid og et
forutsigbart opplegg er viktig. Deltakelse i gårdsarbeidet og
positive mestringsopplevelser er målet for arbeidsdagen.
Fritida legges opp etter brukernes interesser og ønsker.
Utover vanlige hjemmesysler, så trekker skogen og fjellet
spesielt på sommerstid.

Samspill og tydelige roller
Kriminalomsorgen region nord er ansvarlig for tiltaket.
Løpende kontroll og oppfølging ivaretas av Sør-Trøndelag
friomsorgskontor. De kommer både på anmeldte og
uanmeldte besøk.
Trondheim kommune er i samarbeid med kriminalomsorgen
ansvarlig for at tilbudet er sikkerhetsmessig tilstrekkelig
forsvarlig. De skal også påse at det sosialfaglige innholdet er
tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger.
Det er knyttet en ansvarsgruppe til hver av brukerne.Faglig
veiledning av de ansatte blir gitt av habiliteringstjenesten for
voksne.
Daglig leder på Nordmoen står for ansettelse av personalet.
De ansatte er håndplukket ut fra personlig egnethet og er fra
lokalmiljøet. Få har omsorgsfaglig bakgrunn, men de utgjør et
mangfold av praktisk kompetanse og interesseområder.
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Utmarka er et godt friluftstilbud hele året - fisking gir ro i sjelen.

Slik kom de igang
Nils Moen fra Midtre Gauldal hadde arbeidet i 24 år i
fengselsvesenet. Halvparten av denne tida hadde han
samtidig drevet familiegården. Dette medførte lang reisetid
og mye fravær fra gård og familie, og han ønsket å se etter
nye veier. Trondheim kommune kom tidlig inn i bildet. De
hadde en domfelt som var aktuell for dette tilbudet. Det ble
likevel en lang planleggingsfase på halvannet år før oppstart
i februar 1999.

Oppstarten møtte til dels skepsis lokalt og fra enkelte sterk
motstand, og det kom til en omfattende runde i
rettsvesenet. I dag, ti år senere, er tiltaket veletablert og blitt
en del av lokalsamfunnet. Sommeren 2006 sto dagens bolig
ferdig med investeringsmidler fra Innovasjon Norge.
 
Lovord fra pårørende og brukere
Opplegget på Nordmoen har høstet lovord både fra
oppdragsgivere, pårørende og brukerne. Minimalt med
sykefravær blant personalet er også en indikasjon på stabile
og gode forhold.

Langsiktige avtaler skaper stabilitet
Trondheim kommune har tilbudt sine Inn på tunet
leverandører flerårige kontrakter. Denne langsiktigheten har
her vært en forutsetning for å gjennomfør de omfattende
investeringene som har blitt gjort for å få på plass tilbudet.

Unikt i Norge
Tiltaket i Midtre Gauldal er foreløpig unikt i Norge. Utover å
være et gårdbasert tilbud viser det et bygdesamfunn i
samspill med storsamfunnets utfordringer.

Kontaktpersoner Trondheim og Nordmoen Botiltak:
Rådmannens fagstab;
Anne-Alice.Tarnesvik@trondheim.kommune.no
Førstekons. signe.vammervold@kriminalomsorg.no;
Daglig leder og bonde; Nils.moen@hotmail.com

- Erfaringene fra tiltaket er svært
gode, dette er en god modell
                                            - Signe Vammervold, friomsorgskontoret

Vinterstid står skogsarbeid på arbeidsplanen. Det gir frisk luft og
fysisk aktivitet.

Inn på tunet - en mulighet for din kommune?
Inn på tunet er tilrettlagte tilbud til mennesker i alle aldre
og alle livets faser. Det finnes i dag rundt 800 Inn på tunet
gårder, og tilbudet vokser stadig.

•

Inn på tunet-løftet  skal styrke arbeidet med
tjenesteutviklingen i kommunene, og øke
bevisstgjøringen rundt mulighetene.

•

Det er avsatt en pott på 18 millioner over en 3 årig satsing
rettet mot kommunene til utviklingsprosjekter

•

Landbruks- og matdepartementet (LMD), Kommunal og
regionaldepartementet (KRD), Fylkesmannen og
Innovasjon Norge står bak satsingen

•

Les mer om søknadskriterier og søknadsfrist på sidene til
Innovasjon Norge

•

www.innovasjonnorge.no/landbruk
www.fylkesmannen.no og finn ditt fylke
www.lmd.dep.no
www.innpaatunet.no


