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Innledning I stedet for en ny start, opplever mange mennesker som løslates fra feng-
sel ensomhet og isolasjon. Erkjennelsen av sosiale nettverks  betydning 
for helsa, og da med særlig vekt på sosial støtte, har ført til at begrepet  
har fått en sentral plass i sykdomsforebyggende arbeid. 

Oslo Røde Kors Nettverksarbeid (ORKN) har i løpet av de siste fire årene 
utviklet seg til å ha et omfattende tilbud. Med deltagerens behov i fokus, er 
målet ikke å behandle, men å skape sosial kontakt og gi trening i vanlige 
gjøremål. Slik kan deltakeren igjen få positive erfaringer med hverdagsliv-
et og selv bygge nye sosiale nettverk. I løpet av 2008 var det tilsammen 
148 registrerte deltakere i ORKN. 

Behovet for sosialt nettverk er beskrevet som viktig også andre steder.
St.meld.nr.37 2007- 08, Om kriminalomsorgen, bygger på en tilbakeførings-
garanti. Denne garantien ble forankret av Regjeringen Stoltenberg II i Soria 
Moria-erklæringen. Tilbakeføringsgarantien er ingen garanti i juridisk forstand, 
som det står i meldingen. Den innebærer at regjeringen erkjenner en forplik-
telse til å bistå straffedømte til å få utløst de rettigheter som de alIerede har som  
norske statsborgere. I dette ligger bedre oppfølging på sentrale områder
som bolig, helse, arbeid, utdanning, sosiale nettverk, rus og gjelds- 
ordninger. Denne meldingen trekker frem sosiale nettverk som en av de viktig-
ste byggesteinene i arbeidet med å endre de straffedømtes kriminelle livsstil.

Aktivitetens viktigste ressurs er de frivillige. Enkeltpersoners medmen-
neskelighet og engasjement er et betydningsfullt virkemiddel for å hjelpe 
medmennesker til å øke sin sosiale kompetanse. I 2008 var totalt 73 frivil-
lige engasjert i ORKN. Disse produserte til sammen 9456 frivillighetstimer. 
Det tilsvarer 5.8 årsverk. 

ORKN har hatt en positiv utvikling, og vi har klare ambisjoner for 2009. 
Etter år med stor vekst og fokus på innholdet i tilbudet blir 2009 et år med 
større fokus på organiseringen av hele virksomheten.

Februar 2009, Oslo
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Om Oslo Røde Kors

Røde Kors prinsippene:

Humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet, universalitet

Røde Kors strategigrunnlag i Oslo:

Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse

Oslo Røde Kors er alltid klar til innsats for mennesker i kriser og katastrofer

Oslo Røde Kors har viljen til å hjelpe, styrken til å handle

Oslo Røde Kors er organisert og prioriterer slik at vi stadig kan hjelpe flere på en bedre måte

Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisasjon og vi får styrke gjennom vårt medlemstall
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Om aktiviteten

Bakgrunn
Norges Røde Kors vedtok på Landsmøtet høsten 2002 å: 

”Ha et aktivt besøks- og kontaktskap-
ende arbeid for ensomme, syke, 
innsatte og andre med spesielle behov. 
Vi skal særlig bistå mennesker med 
behov for å etablere nye nettverk etter 
rusmiddelmisbruk, psykiatri eller son-
ing i fengsel.”

Tiltakene skal legge til rette for at deltagerne danner 
nye positive nettverk.

Norges Røde Kors fikk gjennomført en brukerunder-
søkelse som kartla hva mennesker i vår målgruppe 
selv opplevde som sine viktigste ønsker og behov  
knyttet til problemstillingen sosialt nettverk. 
 
I brukerundersøkelsen ”Et helt vanlig liv” fremgår det 
at sosial angst er utbredt blant kriminelle og re- 
habiliterte rusmisbrukere. De føler seg veldig annerledes 
enn ”vanlige folk”, og vegrer seg for å oppsøke 

miljøer og situasjoner hvor de føler seg utenfor og 
ukomfortable. Samtidig har de et sterkt ønske om å bli 
kjent med ”vanlige folk”, ettersom de oppfatter dette 
som avgjørende for å klare å holde seg rusfri og for å 
kunne etablere det A4-livet som mange ønsker. Flere 
bruker bildet om at de kommer fra en annen planet, og 
trenger å lære både språk og koder på den nye plan-
eten. Enkelte sammenligner rusmisbrukere med flykt-
ninger, som også må lære om det norske samfunnet og 
som trenger hjelp til å bli integrert i normalsamfunnet. 
I undersøkelsen fremgår det konkret hvilke ønsker og 
behov straffedømte har i fasen før og etter løslatelse.

Etter vedtaket fra Landsmøtet startet Oslo Røde Kors 
pilotprosjektet Oslo Røde Kors Nettverksarbeid i august 
2004. Prosjektperioden ble avsluttet i august 2007. Dis-
triktsstyret i Oslo Røde Kors besluttet da at aktiviteten 
skulle videreføres.
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Beskrivelse av Oslo
Røde Kors Nettverksarbeid

Målsettinger
Hovedmålsettingen er å bistå mennesker med behov for å 
etablere nye sosiale nettverk etter soning i fengsel eller gjennom-
ført straff.

Vi skal bidra til inkludering av mennesker som har havnet på 
utsiden av samfunnet. Gjennom frivillig innsats og aktiviteter skal 
deltagerne trene sosiale ferdigheter, øke sin sosiale kompetanse 
og der i gjennom få økt mulighet til å etablere nye sosiale net-
tverk.

Målgruppe
Personer som skal løslates fra fengsel eller gjennomfører andre 
straffereaksjoner.
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Med deltakernes behov i sentrum er målet ikke å behandle, men med 
fokus på aktiviteter ønsker vi å skape sosial kontakt, samt trene på vanlige 
gjøremål. Slik kan deltageren igjen få positive erfaringer med hverdags-
livet, og selv bygge nye sosiale nettverk. 

For å imøtekomme behovet om hyppigere kontakt og for best mulig kunne 
ivareta deltakerne har Oslo Røde Kors Nettverksarbeid utviklet følgende 
aktivitetstilbud.

Deltakelse i ORKN gir mulighet til:
• En til en oppfølging (starter i fengsel)
• Benytte Nettverkshuset
• Gratis lån av ski, sykler, kanoer, telt, fiskestenger etc.
• Tilgang til fotballkamper, teater, kino, konserter, gratis eller til 
       reduserte priser
• Delta på vårt fotballag
• Delta på vårt cricketlag (Cricketprosjektet)
• Delta på temakvelder, kurs, samlinger, turer, aktiviteter etc.
• Ulike tilbud for barn av deltakere
• Hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet
• Hjelp til å komme i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet
• Tilskudd for å kunne dekke utgifter ved å delta i ordinære aktiviteter 

på fritiden
• Mulighet til å påta seg frivillighetsoppgaver
• Tilgang til gratis møbler, klær og lignende som Nettverksarbeidet  

anskaffer

”Alle du kjenner skal på 
en måte byttes ut, så det 
blir mye ensomhet”
Deltaker om å etablere nytt nettverk

Beskrivelse av Oslo
Røde Kors Nettverksarbeid Hva gjør vi?
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En-til-en aktiviteter:
Deltakeren kan ved hjelp av en frivillig nettverks-abeider bli introdusert til 
ulike sosiale arenaer. Kontakten innledes fortrinnsvis i god tid før løslatels-
en, og den fortsetter etter at den straffedømte er løslatt. På denne måten 
utvikles relasjonen, samtidig som man får planlagt og tilpasset aktiviteter 
til etter løslatelsen. 

De frivillige nettverksarbeiderne tar utgangspunkt i deltakerens egne be-
hov og motivasjon. Vi ønsker således å bidra til at deltageren på selvsten-
dig grunnlag får mulighet til å velge ut sin omgangskrets. Samværet skal 
også være en øvelse i å omgås det de selv kaller ”normale mennesker” og 
gjøre dagligdagse aktiviteter.

Nettverkshuset:
Den 29. august 2008 åpnet vi vårt nye lokale ”Nettverkshuset” i Dynekil-
gata 9. Lokalet er på nærmere 90 m2 og ligger på gateplan. Med stor 
arbeidsinnsats og økonomisk støtte fra blant andre Gjensidigeforndet og 
Stiftelsen Uni ble dette mulig.

Eiendomsutviklings- og investeringsselskapet Urbanium AS, har bistått 
med arkitekttjenester i forbindelse med oppussingen, og har garantert for 
husleie i en treårsperiode.

Hva gjør vi?

“Målet mitt 
er å ha et 
vanlig hus, 
ha vanlig 
bankgjeld 
og sånt.” 
Innsatt
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Nettverkshuset er:
• Et samlingspunkt/møteplass for sosialt sam-vær på dagtid og noen kvelder i 

uka.
• Et møtelokale for alle våre ulike aktiviteter, samlinger og kurs og lignende.
• Et ressurssenter hvor vi inviterer og samarbeider med det øvrige hjelpeappa-

ratet 
• Et sted som gjør vårt tilbud mer synlig for omverden og tilgjengelig for deltak-

erne
• Et sted straffedømte kan oppsøke og benytte
• Et sted nye frivillige, uten å være koblet til en deltaker, kan starte sin nettverk-

sarbeiderkarriere
• En ny arena hvor deltagere kan få ulike frivillighetsoppgaver

Gruppeaktiviteter:
Det arrangeres jevnlig gruppeaktiviteter i mindre eller større grupper for deltagere 
og frivillige i regi av ORKN. Noen av aktivitetene/samlingene som ble gjennomført 
i 2008:

• Fotballtrening 2 ganger hver uke gjennom hele året
• Fotballkamper i bedriftsserien hver fjortende  dag (unntatt i fellesferien)
• Crickettrening 1 gang i uka (Cricketprosjektet)
• Cricketturneringer (Cricketprosjektet)
• Frivillighetssamling i Telemark
• Temakvelder og samlinger av ulike slag for frivillige og deltagere
• To ukes seilkurs langs Trøndelags- og Helge  landskysten
• Fluekastekurs 
• Knivmakerkurs 
• Sommerfest for barn og foreldre på Sognsvann
• Fotballtrening med grilling for store og små 
• Teaterforestilling av Vardeteateret
• Åpning av Nettverkshuset
• Spanskkurs 
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• Kurs for nye frivillige
• Kurs i Røde Kors historie og verdier
• Deltagelse Barnefestivalen 
• Førstehjelpskurs
• Julebord i Nettverkshuset for fotballaget m/barn
• Julebord for deltagere og frivillige på Finnerud Aktivitetssenter.
• Julekonsert i Oslo fengsel

”Kameratstøtten” mellomtidligere straffedømte oppleves av mange som en 
viktig. Derfor undervurderes ikke betydningen av å ha et sterkt og godt miljø 
innad i ORKN. Likevel oppfordres deltakerne å benytte seg av de ulike aktiv-
itetstilbud som finnes i Oslo. Dette er gode arenaer for å komme i kontakt med 
nye mennesker. 

Seilkurset
Oslo Røde Kors Nettverksarbeid har de siste tre årene gjennomført seilkurs i 
Trøndelags- og Helgelandsskjærgården. Kursene er blitt gjennomført med to 
trønderske fembøringer på 41 og 53 fot. Dette har vært lærerike og spennende 
møter med en 1000-årlig sjøfartshistorie, og er et populært tilbud. 

Fosen folkehøgskole har stått ansvarlige for gjennomføringen av kursene. I 
2008 gjennomførte vi kurset med to grupper, med en ukes varighet på hver. 

I to uavhengige evalueringer av ORKN, trekkes seilkursene frem av flere infor-
manter som et viktig veiskille i prosessen med å etablere et nytt og lovlydig liv. 
Foruten natur og kulturopplevelser, skapes det samhold og tilhørighet. Seiltok-
tene beskrives som en av de fineste opplevelsene de har hatt, og for mange 
starten på en viktig prosess på vei til et lovlydig liv.

Fotballaget Kompis:

Fotballaget ”Kompis” ble startet av to tidligere deltakere. De har ledet laget, 
og er nå frivillige i ORKN. Fotballaget har vært en stor suksess, og et viktig 
tilskudd i vårt arbeid. Laget består nå av nærmere 40 personer, de fleste er 
tidligere straffedømte. Laget trener  to ganger i uken, og deltar i innendørs-
serien for bedrifter. Laget vant sin gruppe i 3. divisjon, høst-/vintersesongen 
2008. Pågangen har vært så stor at vi i løpet av 2009 må melde på to lag i 
bedriftsserien. Laget fungerer på mange måter som andre fotballag tilknyttet 
en idrettsklubb. Blant annet tar de på seg ulike dugnadssoppdrag for å få inn 
penger til laget. I 2008 resulterte dette i kr. 80.000,-.  
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Cricketprosjektet:

Cricketprosjektet ble i august 2008 innlemmet i Oslo Røde Kors Nettverksar-
beid. Denne aktiviteten ble tidligere drevet i regi av organisasjonen WayBack. 
Cricketprosjektet er et selvstendig prosjekt, med eget budsjett (se egen årsrap-
port). Prosjektet har ansatt en koordinator i full stilling. 

Hovedmålsettingen er å hindre rekruttering til kriminelle gjengmiljøer blant unge 
innvandrere, og da med hovedvekt på de pakistanske gjengmiljøene. Videre 
bidra til å gi disse ungdommene reelle muligheter for å bygge nye og sunne 
nettverk. 

Koordinator har fra  flerte år tilbake vært kriminell gjengmedlem, og har betydn-
ingsfull status i ungdommenes miljø. Hans bakgrunn og kompetanse på området 
ser vi allerede virker i arbeidet med ungdommene. Det er 39 ungdommer med 
i prosjektet. Det jobbes aktivt med å etablere en frivilligstab ut over de tre som 
allerede er aktive, og organisere driften etter Røde Kors’ modell.

Julekonsert i Oslo fengsel
ORKN arrangerte konsert med Ian Senior and The lazy boys den 19. desember. 
Dette utløste en positiv dugnad mellom Oslo fengsel, artistene, filmselskapet 
Loop, lydfirmaet FrontLite og de innsatte. Det resulterte i en flerkameraproduk-
sjon av topp kvalitet, som skal brukes som ledd i å etablere dette som en årlig 
tradisjon. 

“Spennende, at det er nytt, at det er men-
nesker du tror er forskjellig fra deg. Du snak-
ker med folk som ser ting fra en annen side. 
Problematikken er så spennende.”
 
Mannlig frivillig



 12 

Nettverksarbeiderne:

Våre frivillige nettverksarbeidere er menn og kvinner i ulik alder, med ulik 
bakgrunn og interesser. De frivillige er ikke terapeuter eller støttekontakter. De 
skal heller ikke være en nær venn eller fortrolig. De skal være et medmenneske 
og en støttespiller i en vanskelig prosess for et annet menneske. Relasjonen 
etableres for en avgrenset tidsperiode, som reguleres ut fra behov og 
nytteverdi. De frivillige opplever på lik linje med deltagerne at de har utbytte 
av å være i denne relasjonen. De frivillige skal ikke ta på seg en rolle, men 
så godt det lar seg gjøre, opptre som de normalt gjør i samvær med andre 
mennesker. Det er samtidig viktig at de frivillige forholder seg til de rammene 
som er fastsatt i aktiviteten og Røde Kors.

Frivillige som har meldt sin interesse går gjennom et relativt omfattende 
intervju. Vandelen blir deretter undersøkt via Kriminalomsorgen. Deretter følger 
omvisning i fengsel og et grundig opplæringsprogram som går over en helg. 
Opplæringen gir de frivillige innføring i temaer som grensesetting, frivillighet, 
rolleavklaring m.m. Samarbeidspartnere fra Kriminalomsorgen sørger for 
nødvendig opplæring i fengselsfaglige temaer. De frivillige signerer også en 
avtale om å følge Røde Kors etiske retningslinjer, samt en taushetserklæring 
overfor både Kriminalomsorgen og Røde Kors.

Kontinuerlig opplæring varetas gjennom temakvelder, samlinger og 
oppfølgingssamtaler.

”Seilturen er 
vel den beste 
opplevelsen 
jeg kan huske 
å ha hatt.” 
                 
Johnny Risjord, deltaker 
i Nettverksarbeidet”

De frivillige
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Andre frivillighetsoppgaver:

Åpningen av Nettverkshuset er på mange måter en 
milepæl for ORKN. Dette gjør vårt tilbud mer synlig 
for omverden og tilgjengelig for deltakerne. Lokalet 
gir oss nye muligheter, men også nye utfordringer. 
Dette krever blant annet en annerledes organisering 
og mer allsidig bruk av våre frivillige ressurser. 

Økningen av tilbudene i ORKN har bidratt til å gi 
våre frivillige en større variasjon i valg av oppgaver. 

Det vil i 2009 jobbes mer med å kartlegge 
kompetanse, interesser, behov og ønsker til frivillige 
og deltagere i Nettverksarbeidet. Dette for å få 
en bedre oversikt over hva vi har tilgjengelig av 
ressurser og kompetanse i Nettverksarbeidet.

Brukermedvirkning - fra deltager til frivillig:

I 2008 har det vært fokus på å benytte deltakere 
til frivillighetsoppgaver. Deltakerne er en gruppe 
mennesker med mye og verdifull kompetanse. 
Deltakere som viser god progresjon blir stimulert til å 
ta på seg frivilligoppgaver. De er gode rollemodeller, 

og deres vitnesbyrd er av stor betydning for 
mange av deltagerne. Det har også utviklet seg en 
selvhjelpsmentalitet i blant mange av deltakere. Flere 
har klart å ordne seg bolig, arbeid, skoleplass m.m. 
med god hjelp fra andre deltakere og frivillige.

Fotballaget KOMPIS er et godt eksempel på en 
aktivitet som drives av deltagere som har fått 
frivillig status. Dette ser vi gir eierskap, status og 
mestring. I dag har vi sju frivillige med tidligere 
status som deltager, i ORKN. Tidligere straffedømte 
får ikke samme tilgang til fengslene som de frivillige 
nettverksarbeiderne. Da oppgavene er mange og 
vårt hovedfokus er det som skjer etter løslatelse, 
forhindrer det ikke deltagere i å bistå i det frivillige 
arbeidet.
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Statistikk for 2008
Om de frivillige

Oversikt over antall frivillige, fordelingen mellom kjønn, alder og produserte frivillighetstimer i ORKN i 2008.  
Det gjøres oppmerksom på at Cricketprosjektets timeregnskap i tabellen startet først i august.

  
Oslo Røde Kors Nettverksarbeid produserte 9456 frivillighetstimer i 2008. Dette tilsvarer 5,8 årsverk.

Om deltakerne
Her er en oversikt over antall deltakere, og fordelingen mellom kjønn og alder i 2008.

ORK Nettverksarbeid Frivillge Kvinner Menn Under 30 30 - 60 Over 60 Timer

Nettverk etter soning 69 27 42 18 42 9 9011

Cricket prosjektet 4 0 4 4 0 445

Totalt 73 27 46 22 42 9 9456

ORK Nettverksarbeid Frivillge Kvinner Menn Under 30 30 - 60 Over 60 

Nettverk etter soning 61 21 40 15 37 9

Cricket prosjektet 4 0 4 4 0

Totalt 65 21 44 19 37 9

ORK Nettverksarbeid Deltagere Kvinner Menn 16 - 25 25 - 30 30 - 60 Over 60

Nettverk etter soning 107 20 87 8 13 85 1

Cricket prosjektet 41 0 41 29 12 0 0

Totalt 148 20 128 37 25 85 1

ORK Nettverksarbeid Deltagere Kvinner Menn 16 - 25 25 - 30 30 - 60 Over 60

Nettverk etter soning 91 19 72 5 10 75 1

Cricket prosjektet 37 0 37 27 10 0 0

Totalt 128 19 109 32 20 75 1

Til sammen var 148 straffedømte registrert som deltagere i Oslo Røde Kors 
Nettverksarbeid i 2008. Pr. 31.12.08 var det 128 registrerte deltagere.
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Bemanning:
• Stian Estenstad har siden oppstart vært ansatt som leder i 100 % stilling. 
• Eva Lorange er koordinator i 100 % stilling. 
• Ikhlaq Khan er koordinator i 100 % stilling i Cricketprosjektet

Fagråd:
Fagrådet er et rådgivende organ som gir faglige innspill til leder og gir hjelp til å heve blikket i forhold til annen 
utvikling i sektoren.

Medlemmer i 2008:
Monika Juul (Ass daglig leder v/Oslo Røde Kors)
Merethe Skaug Sørensen (Avd. sjef Oslo Røde Kors)
Are Høidal (Direktør v/Oslo fengsel)
Kristin Tandberg (Rådgiver v/Kriminalomsorgen region øst)
Doris Bakken (Inspektør v/Bredtveit fengsel avdeling Bredtveitveien 2)
Stein Wessel-Aas (Gruppeleder og de frivilliges representant)
Stian Estenstad (Leder i ORK Nettverksarbeid)
Njål Grimstad (Ass. Friomsorgsleder Oslo)

Frivillige gruppeledere:
Gruppelederen har tid, anledning og motivasjon til å ta på seg et noe større ansvar og flere oppgaver. Videre 
bidra til utvikling av aktiviteten, bl.a. gjennom deltakelse i planarbeid for aktiviteten, tilrettelegging for kurs og te-
makvelder eller medvirkning i andre arrangementer innen aktiviteten. De er bindeledd mellom aktivitetsutøverne 
og ansatt tilrettelegger, og/eller bistå med praktiske oppgaver tilknyttet aktiviteten. Oppgaver varierer noe fra 
aktivitet til aktivitet. I 2008 ble det også dannet en kommunikasjonsgruppe, sammensatt av frivillige med kom-
petanse innen informasjonsarbeid, markedsføring og journalistikk. Denne skal bistå ansatte med å heve kvaliteten 
på matriell, nettsider og samfunnskontakt for øvrig.

Disse har vært gruppeledere i 2008

Organisering

Pål Breivik (Kommunikasjonsgruppa)
Stein Wessel Aas
Geir Inge Larsen
Camilla Kötterheinrich
Eivind Thorp

Tomas Myra (Fotballgruppa)
Per Erik Hagen (Fotballgruppa)
Annett Sundquist (Fotballgruppa)
Lin Larsen
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Det ble i 2008 gjennomført to større uavhengige evalueringer av Oslo 
Røde Kors Nettverksarbeid – Nettverk etter soning. 

• ”Fra innsatt til utsatt”. Om Røde Kors som brobygger i prosessen frem 
til et vanlig liv. En kvalitativ evaluering av Oslo Røde Kors Nettverks-
arbeid. Fra Synovate (tidl. MMI), ved Rita Helen Aarvold og Inger Lise 
Solvang.

• ”Nettverk etter soning”. En studie av betydningen av sosiale nettverk, 
fritid og integrasjon etter løslatelse fra fengsel, med utgangspunkt i 
Oslo Røde Kors nettverksarbeid – Nettverk etter soning.” En master-
avhandling i kriminologi av Veronica Sanne Østberg.

Utdrag fra Synovates evaluering
Det er mange behov som melder seg etter løslatelse,både praktiske, 
sosiale og følelsesmessige. Mange harsmå eller manglende lovlydige og 
rusfrie nettverk. Mange sliter med ensomhet, isolasjon og kjedsomhet.
Ensomhet og kjedsomhet blir sett på som farlige følelser og kan lett føre 
til tilbakefall. Fritiden er verst for mange. Det er da mange faller utfor. 
Veien frem til det helt vanlige livet er en vanskelig og ofte langvarig pros-
ess for svært mange. Tilbakefallsstatistikken blant fangebefolkningen er 
svært høy og et godt ettervern vil kunne redusere tilbakefall og være 
både samfunnsnyttig og samfunnsbesparende.

Behovet for å starte på nytt og å få et lovlydig og rusfritt nettverk melder 
seg for mange i større og større grad henimot løslatelse. Flere deltakere 
rapporterer om engstelse for å komme ut. De gir uttrykk for at de føler 
tryghet i å ha en frivillig utenfor murene. Å ha et ”vanlig” menneske å 
snakke med og gjøre ting sammen med er viktige motiv for deltakelse i 
Oslo Røde Kors ”Nettverk etter soning”. For de med sosial angst er den 
frivillige en hjelp ut av isolasjonen. Løslatelse og livet på utsiden føles litt 
tryggere når man vet at man har noen som kan hjelpe, ringe til eller bare 
være der.

Undersøkelsen bekrefter tydelig at Nettverksarbeidet har nytteverdi og er 
en viktig døråpner og brobygger til det vanlige liv. Dette mener både del
takere, frivillige og samarbeidspartnere.  

Deltakelse i seg selv gir ikke automatisk et nettverk, dette må deltakeren 
utvikle på egen hånd. Deltakelse kan imidlertid bidra til økt sosial kom
petanse og at man er bedre rustet til nettverksbygging. 

Evalueringer
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Nettverksarbeidet ser derfor ut til å være et viktig bidrag i å reintegrere tidlige straffedømte tilbake tilsamfunnet. 
Det kan helt klart karakteriseres som både kriminalitetsreduserende og samfunnsbesparende.

Både evalueringen og masteravhandlingen gir gode tilbakemeldinger. Noe som viser at dette arbeidet har
god effekt på de som benytter tilbudet.

Samarbeidspartnere
ORK Nettverksarbeid viktigste samarbeidspartner har vært Oslo fengsel. Det har siden oppstart vært en tett 
dialog mellom leder i Nettverksarbeidet og fengselsledelsen for å organisere aktiviteten slik at alle parter blir 
ivaretatt på en best mulig måte. Med det menes at Nettverksarbeidet gir et tilbud som de innsatte har behov for. 
Videre bidra til å gi kriminalomsorgen et mer helhetlig tilbud i trå med innholdet i tilbakeføringsgarantien 
(St.meld.nr.37, kriminalomsorgsmeldingen)

Samarbeidsavtale 
Det ble i 2006 underskrevet en samarbeidsavtale mellom Oslo Røde Kors Nettverksarbeid og Kriminal-
omsorgen Region Øst.

ORK Nettverksarbeid samarbeider med:
• Oslo fengsel                                      
• Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
• Bredtveit fengsel, avdeling Bredtveitveien 2   

(B2)
• Ila fengsel (oppfølging av deltagere starter   

først ved løslatelse)
• Arupsgate overgangsbolig
• Sandaker overgangsbolig                 
• Oslo friomsorgskontor
• Senter for Narkotikaprogram med domstols-  

kontroll

Eksempel på samarbeid med Kriminalomsorgen
• Stilt med foredragsholdere på våre kurs 
• Ansatte har deltatt på kurs for å lære mer om  

vårt arbeid
• Deltatt med ansatte på seilkurs hvor innsatte  

har vært med
• Arrangert omvisninger for de frivillige i fengsel
• Bistått i rekrutteringsarbeidet av innsatte og   

prøveløslatte
• Gitt ORKN gode vilkår i fengslene
• Deltatt i fagrådet for ORKN
• Samarbeidet om å arrangere julekonsert i   

Oslo fengsel

Andre samarbeidspartnere
Våre deltagere er storforbrukere av ulike tilbud, både offentlige og andre. Derfor er det naturlig for ORKN å 
samarbeide med andre som ivaretar viktige behov hos deltagerne. Nettverkshuset er tenkt å være et ressurs-
senter for våre deltagere, hvor ulike samarbeidspartnere vil bli trukket inn i et tettere og mer offensivt samarbeid 
enn tidligere.
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Aviser
• Dagbladet hadde 22. januar, en helsiders kron- 

ikk skrevet av en frivillig og Leder i ORKN.
• Budstikka hadde12. juli, en tosiders intervju   

med en deltager og en frivillig.
• Aftenposten hadde 28. august en artikkel om  

Cricket prosjektet.
• Dagsavisen hadde 30. august en artikkel om 
      åpningen av Nettverkshuset.
• VG Helg hadde12. juli en 7 siders reiseskildring  

av seiltoktet ORKN arrangerte i juni.
• NTB hadde 29. september en artikkel om evalu- 

eringen av ORKN.
• Dagbladet.no hadde en lengre artikkel om   

Ikhlaq Khan, og Cricket prosjektet.
• Aftenposten hadde12. desember en helsides ar 

tikkel hvor de intervjueten av våre frivillige.
• VG hadde 21. desember en helsiders artikkel  

fra julekonserten ORKN arrangerte i Oslo fengsel
       med Ian Senior and the lazy boys.

• Magasinet ”Frivillig” om frivillig arbeid i Oslo   
kommune,hadde i desember 2008 en artikkel  om 

      åpningen av Nettverkshuset. 

TV
• NRK Østlandssendingen hadde en lengre TV 
      reportasje fra åpningen av Nettverkshuset.

Røde Kors
• Røde Kors Magasinet hadde to artikler om ORKN i 

2008
• Røde Kors aktuelt, Vestfold hadde i juni en artikkel 

om ORNK.
• Distrikts INFO hadde i september to artikler om 

ORKN.

Media
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Bidragsytere i 2008
Aktivitetene i ORKN er helt avhengig av bidragsytere for å kunne opprettholdes. Systematisk arbeid mot poten-
sielle bidragsytere er en viktig del av leders stilling, og har gitt gode resultater i 2008. 

Røde Kors

Norges Røde Kors 683.000,-

Oslo Røde Kors Vestre 10.000,-

Oslo Kommune

Helse- og velferdsetaten 75.000,-

Legater, fond & stiftelser

Scheiblers legat 300.000,-

Oslo Maritime Stiftelse 75.000,-

Sigvald Bergesens Stiftelse 100.000,-

Gjensidige fondet 475.000,-

Stiftelsen Uni 150.000,-

Hans A Hartners Fond 65.000,-

Andre

Østensjø Rotary 5.000,-

Stat

Justisdepartementet 250.000,-

Sosial og helsedirektoratet 300.000,-

Barne- og likestillingsdepartementet 150.000,-

Bedrifter

Urbanium AS 60.000,-

Storebrand 50.000,-

Odin media as 25.000,-

Telenor 5.000
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Veien videre - mål for 2009

1. Sikre økonomisk grunnlag for ORK Nettverksarbeid, herunder 
    Crickeprosjektet.
2. Konsolidere aktiviteten
3. Utnytte potensialet i Nettverkshuset
4. Utarbeide og videreutvikle informasjonsmateriell og informasjonskanaler
 

Andre bidrag

Loop film v/Jarle Tangen Laget film av Julekonserten i Oslo fengsel

Oslo fengsel v/Knut Erik Rønningen Laget film av seilturen 

Jan Vardøen   Konsert i Oslo fengsel

Mats Dahlberg Konsert på julebord for deltakere / frivillige

Frelsesarmeen Gitt bort fritidsklær til deltakere

Adidas Gitt bort fritidsklær til deltakere

Thon Hotels Gitt bort møbler til deltakerer

Sogn vgs Lar oss benytte sløydsal til knivmaker kurs

AS Paals v/Jens Raanaas Leier ut kaffemaskin gratis til ORKN

Merkantilbygg AS Gitt vårt fotballag dugnadsoppdrag

FC Lyn Gitt billetter

VIF (Vålerenga idrettsforening) Gitt billetter

Barnefestivalen på Kalvøya Gitt billetter

Vardeteateret Gitt billetter

Oslo Kinomatografer Gitt billetter

Nasjonalteateret Gitt billetter

Vilmarksmessa Gitt billetter

Tryvann Vinterpark Låner ut ski gratis til våre deltakere. 

Vedlegg: 
Årsregnskap for 2007
Revisjonsrapport for 2007
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Oslo Røde Kors, Postboks 3, Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Chr. Kroghsgt. 15 Tlf: 21 02 32 11 E-post: stian.estenstad@redcross.no

Frivillige som ressurs for innsatte, 
under og etter soning i fengsel


