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1. Bakgrunn og formål med avtalen  
Som ansvarlige aktører for henholdsvis straffegjennomføring og grunnleggende 
velferdstjenester, er både kriminalomsorgen, kommunene og fylkeskommunene 
forpliktet til å bidra til et godt samarbeid på tilbakeføringsområdet. 
 
Mennesker som gjennomfører straff i fengsel er ikke en ensartet gruppe. Mange har 
rusproblemer, svak tilknytning til arbeidslivet og boligmarkedet, og mangler et sosialt 
nettverk som støtter opp under en utvikling mot et liv uten kriminalitet. Når innsatte 
skal løslates, kan det derfor være avgjørende at løslatelsen er godt forberedt, 
eksempelvis ved at det på forhånd er skaffet til veie en bolig, et helsetilbud, en 
skoleplass, en jobb eller lignende. Forberedelse til løslatelse krever derfor et godt 
samarbeid mellom kriminalomsorgen, fylkeskommunene, kommunene og brukerne 
(innsatte og løslatte). Samarbeid med frivillige organisasjonen spiller også en viktig 
rolle. 
 
Formålet med avtalen er å: 

- forebygge kriminalitet og hindre utenforskap. 
- styrke samhandlingen mellom staten og kommunesektoren 
- støtte lokalt samarbeid. 

 
  



2. Samarbeidsområder 
• Kvalitetsutvikling i tilbakeføringsarbeidet og fremme sømløse overganger fra 

straffegjennomføring til et liv i frihet  
• Dempe risiko for tilbakefall til kriminalitet ved at ansvarsforhold avklares i god 

tid før løslatelse  
• Kunnskaps- og tjenesteutvikling for å forebygge ny kriminalitet etter 

straffegjennomføring  
• Spre kunnskap om gode erfaringer i kommunene og kriminalomsorgen fra 

tilbakeføringsarbeidet 
 

3. Andre som berøres og forventninger til medvirkning 
Utvikling av tiltak ivaretas på regionalt og lokalt nivå i staten og i kommunene, samt 
gjennom tilbakeføringsutvalget og direktoratsutvalget for tilbakeføring. 
 
Andre relevante aktører kan være fylkesmannen, politiet og andre nasjonale 
myndigheter med ansvar for kriminalitetsforebygging og/eller tilbakeføring av 
domfelte. 
  

4. Informasjon 
Avtalen skal gjøres kjent gjennom partenes egne kanaler for informasjon. Avtalen 
skal også gjøres kjent gjennom politirådene. 
 

5. Økonomi 
Forankring av avtalen og informasjonsstrategi forventes å skje innenfor de til enhver 
tid gjeldende budsjettrammer.  
 

6. Tidsramme og evaluering 
Partene er enige om å samarbeide i samsvar med denne avtalens målsetninger og 
virkemidler frem til 31. desember 2021, eller til en av partene ønsker å si den opp 
med en måneds varsel. Partene kan vurdere eventuelle andre samarbeidsområder i 
avtaleperioden. 
 
Samarbeidet evalueres årlig i forbindelse med konsultasjonsmøtene. 
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