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Innledning 2009 har vært et viktig år for Nettverk etter soning. Vi har blitt flere, og 
merker en økt interesse fra verden rundt oss. Vi har brukt mye tid på å 
heve kvaliteten i kommunikasjonsarbeidet vårt. Dette gjelder spesielt rek-
ruttering av frivillige, deltakere og økonomiske støttespillere. Vi har ut-
viklet brosjyre og ikke minst gjennom hele året arbeidet med nettsiden  
www.nettverkettersoning.no 
 
Fortsatt basert på tilskudd
I 2009 har vi fokusert på å sikre økonomisk og politisk støtte for arbeidet. Tilskud-
dene eksternt utgjorde i sum kroner 2.464.000, en økning fra året før på kroner 
384.000. Det er et ønske om å sikre fast økonomisk støtte over statsbudsjettet fra 
år til år. En stor del av leders arbeidstid går med til dette arbeidet. Dette “belaster” 
i høy grad det vi ønsker skal være kjernevirksomheten, - å bistå mennesker med å 
etablere nye sosiale nettverk etter soning av straff.

Politisk støtte
- Røde Kors er en av våre favoritter når det gjelder å skape gode sosiale nettverk 
for denne gruppen av mennesker. Og det vi ser her i Oslo, trenger vi flere steder i 
landet. Vi skal være med Røde Kors og bygge ut slike tilbud. Dette vil få ned krimi-
naliteten. (Justisminister Knut Storberget til Dagsavisen)

Dette utsagnet forteller om den politiske støtten vi opplever både fra regjering og 
opposisjon. Tilstedeværelse i politiske fora, er noe vi har begynt å jobbe med i 
2009. I neste årsrapport, håper vi å kunne skrive at vi har fått øremerkede midler 
over statsbudsjettet.

Omorganisering
Nettverk etter soning produserte omlag 12.470 frivillighetstimer i 2009. Dette tils-
varer 7,3 årsverk. Evalueringen “Fra innsatt til utsatt,” pekte på at organiseringen 
kunne forbedres. Vi har nå satset på kompetansedrevne grupper, som jobber spe-
sifikt med sine områder. Både aktivitetsgruppen, kommunikasjonsgruppen, res-
sursgruppe for næringsliv, husgruppa og rekrutteringsgruppa har imponert med 
både kunnskap og innsats. 

Hverdagen - koordinator og frivilliges innsats
Det er tydelig at Nettverkshuset i Dynekilgata 9 har blitt det møtestedet vi drøm-
te om i tidligere år. Faste luncher, matkvelder, kurs og mer spontane møter, har 
virkelig gitt aktiviteten vår en kjerne.Samme hva vi gjør i arbeidet for politisk støtte 
og økonomiske tilskudd, er det den daglige innsatsen som teller mest. De frivilliges 
dyrebare fritid er vår viktigste gave.
Vi kan bare vise takknemlighet for dette - og håper å kunne fortsette med det.

2010 blir året der Nettverk etter soning trolig skal ut i flere distrikter. Vi gleder oss 
til dette og håper vårt arbeid kan være til nytte i oppstart og drift.

Februar 2010 Oslo
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Om Oslo Røde Kors

Om Oslo Røde Kors

Nettverk etter soning er en aktivitet under Oslo Røde Kors. Distriktet har over 2800 frivillige, og 65 ansatte.

Røde Kors-bevegelsen er basert på frivillighet. Dette prinsippet - sammen med prinsippene humanitet, 
upartiskhet, uavhengighet, enhet og universialitet - gjør vår organisajon unik. Enkeltmenneskers trang til å 
hjelpe andre er både drivkraften og limet i hver eneste lokale Røde Kors-forening verden over.

 

Oslo er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors. Innenfor rammene av et felles handlingsprogram og de behov 
storbyen Oslo har, står Oslo Røde Kors ovenfor oppgaver som spenner over et bredt spekter. Hovedoppgavene 
er å skape møteplasser for medmenneskelig kontakt og gi praktisk støtte til sårbare grupper - særlig barn og 
unge. Våre ansatte tiltrettelegger for meningsfull frivillig innsats i gjennomføringen av oppgavene.
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Historikk og bakgrunn

Norges Røde Kors vedtok på Landsmøtet høsten 2002 å: 

”Ha et aktivt besøks- og kontaktskapende arbeid 
for ensomme, syke, innsatte og andre med spesi-
elle behov. Vi skal særlig bistå mennesker med be-
hov for å etablere nye nettverk etter rusmiddelmis-
bruk, psykiatri eller soning i fengsel.”

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

Etter vedtaket fra Landsmøtet startet Oslo Røde Kors 
pilotprosjektet Oslo Røde Kors Nettverksarbeid i au-
gust 2004.Stian Estenstad ble ansatt som leder. Este-
nstad hadde selv bakgrunn fra kriminalomsorgen både 
som betjent og  fra prosjektet Tiltak ovenfor gjengang-
ere (TOG).
 
I August 2007 besluttet distriktsstyret i Oslo 
Røde Kors at aktiviteten skulle videreføres som  
ordinær aktivitet. 

Høsten 2008 fikk vi vårt eget lokale i Dynekilgata 9 på 

Rosenhof i Oslo sentrum. Dette er en del av et boretts-
lag og huser ulike aktiviteter, kurs og møter.

I 2008 ble det ansatt koordinator i tilegg til leder. Samme 
år ble også Cricketprosjektet innlemmet i Nettverk etter 
soning. Dette fokuserte spesielt på ungdom med røtter 
fra Pakistan.

Nettverk etter soning har hatt vekst i antall frivillige og 
deltakere hvert år. 

I 2008 ble det utført en evaluering av arbeidet av 
Synnovate. Evalueringen sa bl.a.

“Undersøkelsen bekrefter tydelig at Nettverksarbeidet 
har nytteverdi og er en viktig døråpner og brobygger til 
det vanlige liv. Dette mener både deltakere, frivillige og 
samarbeidspartnere.”
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Beskrivelse av Nettverk etter  
soning

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.

Deltakeren kobles med en frivillig fra Oslo Røde Kors. Den fri-
villige er samtalepartner og støttespiller for deltakeren i en over-
gangsfase. 

Ikke støttekontakter, ikke ansatte kontrollerende fagpersoner, 
men frivillige som vil bruke av egne erfaringer for å hjelpe litt på 
vei. Etter soning får man ofte hjelp til bolig, arbeid og helse. Det 
som ofte glemmes er resten av livet. Vi tror at det å finne nye fritid-
saktiviteter og komme inn på nye sosiale arenaer for slik å danne 
nye nettverk er essensielt for å hindre tilbakefall til kriminalitet. 

Et første skritt mot en ny tilværelse
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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. 

En-til-en-oppfølging
Tidligere innsatte kobles med frivillig for støtte til å etablere et nytt sosialt 
nettverk. Formes etter behov fra deltaker.

Kurs
Spansk, privatøkonomi, fotografering, IT, knivmaking. Brukerstyrte tema 
gjennom året. Disse små kompetanseløftene er kontaktskapende og trig-
ger ofte interesser til videre oppfølging.

Nettverkshuset
Nettverkshuset ligger i Dynekilgata 9 på Rosenhof. Sosiale aktiviteter, 
internett, kurs osv. Et møtested for alle som deltar. Faste luncher og 
kvelder hver eneste uke.

Fritidsaktiviteter 
Fotballaget Kompis, seilturer, trening og friluftsliv er noe av det som 
organiseres fra tid til annen. I tillegg har man egne aktiviteter tilrettelagt 
for de som har barn.

Frivillighet fra deltakere
Fotballaget trenes av to tidligere innsatte og det er mange som ønsker å 
bidra på ulike måter etter å ha vært med en stund. Dette kan være prak-
tisk arbeid, tilrettelegging osv. 

«Jeg fikk jo panikk da jeg 
skulle løslates. hva skulle 
jeg foreta meg?» 
løslatt

Beskrivelse av Nettverk etter  
soning Vi tilbyr
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En-til-en-kontakten mellom frivillig og deltaker
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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Gruppeaktiviteter:
Det arrangeres jevnlig gruppeaktiviteter i mindre eller større grupper for deltakere 
og frivillige. Noen av aktivitetene/samlingene som ble gjennomført i 2009:

 Tirsdagskvelder:
• Quizkvelder
• Spillkvelder
• Fotofremvisning fra årets seiltur
• Strikkecafe
• Juleverksted
• Julegrøtkveld 
• Matlaging 
• Filmkveld
• Internetcafé

Kurs:
• Fotokurs
• Spanskkurs
• Knivmakerkurs
• Klatrekurs
• Økonomikurs
• IT-kurs
• Seilkurs
• Fluekastekurs
• Grillkveld
 

Faste aktiviteter:
• Klatregruppa
• Fotballaget  Kompis med  treninger  

og kamper
• Seiltur

Billetter til:
• Kino 
• Fotballkamper
• Hockeykamper 
• Teater
• Barn for Barn 

Diverse:
• Torsdagslunsj
• Fisketur for barn og voksne
• Gratis utleie av diverse utstyr: ski, 

telt, kano, fiskeutstyr
• Skøytedag
• Skitur
• Julebord på Finnerud gård

• Infomøter 
• Temakveld om forvaring
• Sosiale sammenkomster 
• Kinoforestilling
• Dugnader i borettslaget
• Sommerfest
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Seilkurset
I juni 2009 arrangerte “Nettverk etter soning” sitt tradisjonelle seilkurs for fjerde 
gang på rad. Denne gang tok de to trønderske fembøringene “Nidaros” og 
“Skårungen” oss med på oppdagelsesferd langs Møre- og Trønderlagskysten. 
Båtene er originale kopier av de største fembøringene som ble brukt til Lofot-
fiske fra Trøndelag fram til ca.1915.

Fosen folkehøgskole har stått som ansvarlige for gjennomføringen av disse 
kursene, og skal ha mye av æren for at dette har vært så vellykket. Kursene 
krever ingen forkunnskaper innenfor seiling eller kystfriluftsliv fra de som del-
tar. All nødvendig opplæring blir gitt underveis. Deltakelsen betinger laginnsats 
når det gjelder seilingen og de daglige gjøremålene om bord og på land.

Toktet ble et spennende og lærerikt møte med Trøndelags- og Mørekystens 
kyst- og friluftsliv for alle som deltok. For at så mange som mulig skulle få 
delta, gjennomførte vi kurset med to grupper på en ukes varighet hver. Etter to 
uker hadde 40 personer gjennomført kurset. Turen ble også grundig dokumen-
ert i en syv siders reportasje i Magasinet Aktuell august 2009.

Første gruppe startet seilaset den 7. juni i Knarlagsund som ligger på Hitra. Fra 
Knarlagsund gikk turen sørover via et vakkert øyområde som heter Bispøyan, 
videre på vestsiden av Smøla, til Veidholmen og Grip for å avslutte i Kristian-
sund, hvor en ny gruppe spente førstereis gutter og jenter, sto klare for å møn-
stre på. Turen fortsatte så nordover på østsiden av Smøla rundt Bispeøyene 
for så å avslutte toktet på Hitra 19. juni.

I to uavhengige evalueringer nevnes seilkursene av flere informanter som et 
viktig veiskille i prosessen med å etablere et nytt og lovlydig liv. Foruten natur 
og kulturopplevelser, skapes det samhold og tilhørighet. Hverdagslivets be-
kymringer og rytmer skal legges vekk. Været og vinden skal bestemme, og 
ikke klokka. Seilturene beskrives som en av de fineste opplevelsene de har 
hatt, og for mange starten på en viktig prosess på vei til et lovlydig liv.
Seilkurset hadde aldri vært mulig uten den økonomiske støtten fra Oslo Mari-
time Stiftelse, Sigvald Bergesens Stiftelse og Hans A Hartners fond.

Fotballaget Kompis

Fotballaget ”Kompis” ble startet av to tidligere deltakere. De har ledet laget, 
og er nå frivillige. 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 innendørsserien for 
bedrifter. De vant serien for andre år på rad i 2009   
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Den årlige Nettverkskonserten i Oslo fengsel - med Mette Marit
For andre år på rad arrangerte Nettverk etter soning konsert i Oslo fengsel før 
jul. Med nesten 120 gjester, 100 fastboende, ansatte og artister er dette et krev-
ende prosjekt i seg selv. Årets artist var bandet Eva and the Heartmaker.

HMK Mette Marit var gjest, og holdt tale innledningsvis. Konserten ble godt 
dekket både i TV og aviser.  Det arbeides for at konserten skal filmes av NRK 
neste år.

 

 

- Jeg blir frivillig neste år!
Eva Weel Skram til publikum under konserten

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

Konserten
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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.
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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 2010 jobbes mer med å kartlegge kompe-
tanse, 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 deltaker til frivillig:

I 2009 har det også 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 2009
Økning fra tidligere år, imponerende innsats fra frivillige

Under følger oversikt over kjønn og alder for frivillige og deltakere i Nettverk etter soning. Tallene er totale fra 
hele året, noen kommer til mens andre faller fra i begge målingene. “Produksjonen” fra de frivillige har økt fra 
året før med 1,5 årsverk.

Antall frivillige og produserte timeverk totalt i 2009

Om deltakerne
Her er en oversikt over antall deltakere, og fordelingen mellom kjønn og alder i 2009.

Nettverk etter soning produserte 12470 frivillighetstimer i 2009. 
Dette tilsvarer 7,3 årsverk.
 

 

 
Antall deltakere, kjønn og alder

Frivillge Kvinner Menn Under 30 30 - 60 Over 60 Timer

Nettverk etter soning 84 37 47 15 62 7 11720

Cricket prosjektet 5 0 5 4 1 0 750

Totalt 89 37 52 19 63 7 12470

Deltakere Kvinner Menn 16 - 25 25 - 30 30 - 60 Over 60

Nettverk etter soning 166 27 139 13 28 123 2

Cricket prosjektet 55 0 55 41 14 0 0

Totalt 221 27 194 54 42 123 2

Til sammen var 221 straffedømte registrert som deltakere i Nettverk etter 
soning i 2009.  27 av disse er kvinner.
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Bemanning:
• Stian Estenstad har siden oppstart vært ansatt som leder i 100 % stilling. 
• Eva Lorange er koordinator i 100 % stilling. Eva har hatt foreldrepermisjon fra mai
• Eileen Svendsen har vært Loranges stilling i samme periode.
• Ikhlaq Khan var koordinator i 100 % stilling i Cricketprosjektet
• Pål Breivik har vært i engasjement som rådgiver fra 16.11

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.
 
Monika Juul (Ass daglig leder v/Oslo Røde Kors)
Merethe Skaug Sørensen (Avd. sjef Oslo Røde Kors)
Øyvind Alnæs (Fengselsleder v/Oslo fengsel)
Kristin Tandberg (Rådgiver v/Kriminalomsorgen region øst)
Doris Bakken (Inspektør v/Bredtveit fengsel avdeling 
Njål Grimstad (Ass. Friomsorgsleder Oslo)
Inger Sigfridsson (Oslo Kommune, Helse- og velferdsetaten)
Stein Wessel Aas (Frivillges representant)
Stian Estenstad (Leder)

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.

Disse har vært gruppeledere i 2009

Organisering

Pål Breivik - Kommunikasjonsgruppa
Guro Sollien Eriksrud - Økonomi gruppa
Stein Wessel Aas - Ressursgruppa
Eldar Aliev – Fotballgruppa (ny)
Tomas Myra - Fotballgruppa

Eivind Thorp – Hus- og aktivitetsgruppa
Paula Marie Oppedal – Hus- og aktivitetsgruppa
Camilla Kötterheinrich – Frivillighetsgruppa 
Gjermund Undseth – Frivillighetsgruppa (ny)
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Informasjonsarbeid i 2009
I 2008 ble det dannet en kommunikasjonsgruppe, sammensatt av 
frivillige med kompetanse innen informasjonsarbeid, markedsføring og
journalistikk. For 2009 hadde vi som målsetting å jobbe med 
rekrutteringsinformasjon.

Brosjyre
En sentral oppgave for aktiviteten er å stadig rekruttere frivillige, deltakere
og bidragsytere. Både i møter og når vi ellers presenterer oss, har det
vært et sterkt behov for å dele ut en trykket brosjyre som forklarer hva vi
gjør og hva det innebærer å være med i Nettverk etter soning.

Med profesjonelle bilder og tekst, ble det utarbeidet en brosjyre i A5-
format på 12 sider. Brosjyren ble laget på en mal for aktiviteter i Oslo
Røde Kors, utviklet av avdeling Senter for frivillighet. 
Brosjyren inneholder intervjuer av representanter for de ulike målgrup-
pene, oversikt over hva som tilbys og sterke bilder i kombinasjon med
sitater. 

www.nettverkettersoning.no
Den viktigste kanalen for de fleste i dag er internett. Selv om vi også 
presenteres på rodekors.no/oslo sine sider, har vi hatt en utvidet ambisjon
om kommunikasjon med våre interessenter på nett. Dette har vi gjort på
en egen side, som har et klart mål om å rekruttere. Det er utarbeidet en
egen webstrategi for aktiviteten.

Det er etablert en webredaksjon som består av ansatte, frivillige og del-
takere. Alt arbeid er gjort av kommunikasjonsgruppen, publiserings-
system og serverplass er levert uten kostnad av Kompis webbyrå, hvor en
av eierene er mangeårig frivillig hos oss.

Motsatt over: forside og profilintervjuer fra brosjyre. Under: skjermbilde av
øverste del av nettsiden.

Informasjon
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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. 

Videre bidra til å gi kriminalomsorgen et mer helhetlig tilbud i tråd 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, avd. Bredtveitveien 2  (B2)
• Ila fengsel (oppfølging av deltakere 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 oss gode vilkår i fengslene
• Deltatt i fagrådet for Nettverk etter soning
• Samarbeidet om å arrangere julekonsert i   

Oslo fengsel

Andre samarbeidspartnere
Våre deltakere er storforbrukere av ulike tilbud, både offentlige og andre. Derfor er det naturlig for oss å 
samarbeide med andre som ivaretar viktige behov hos deltakerne. 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/Tidsskrifter/Nettaviser
• Gjengangeren, innsates interne avis hadde i desem-

ber omtale av årets Nettverkskonsert i Oslo fengsel 
med Eva and the Heartmaker  

• Bladet Tromsø hadde omtale av konserten 17.12
• TV2.no hadde omtale av konserten 17.12
• Magasinet Aktuell hadde artikkel fra Nettverkskon-

serten og arrangementet i Oslo fengsel
• Aftenposten.no Om HMK Mette Marits deltakelse på 

den årlige Nettverkskonserten i Oslo fengsel 2009
• Aftenposten Aften hadde artikkelen “Gjengangertiltak 

i fare” den 11.12  
• Magasinet Aktuell hadde artikkelen “I samme båt” 

den 1.08.
• Magasinet Aktuell hadde artikkelen “Fra innestengt til 

utestengt”, en kriminalpolitisk konferanse med bidrag 
fra Nettverk etter soning.

• Aftenposten Aften hadde artikkelen “Heller cricet enn 
herværk” den 4.2

• Aktuelt for kriminalomsorgen hadde omtale om eval-

ueringsrapport fra Synnovate i januar
 
TV
• TV2 hadde to reportasjer fra Nettverkskonserten 

med Mette Marits tilstedeværelse den 17.12
• Aftenposten TV hadde reportasje med intervju av 

Mette Marit  17.12

Røde Kors
• Distriktsinfo, Oslo Røde Kors` magasin hadde repro-

tasje skrevet av deltaker i Nettverk etter soning fra 
seilkurs i august

• Røde Kors Aktuelt hadde artikkel om livet etter son-
ing, intervju med deltaker

Media
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Bidragsytere i 2009
Aktivitetene våre er helt avhengig av bidragsytere for å kunne opprettholdes. Systematisk arbeid mot potensielle 
bidragsytere er en viktig del av leders stilling, og har gitt gode resultater i 2009. 

Oslo Kommune

Helse- og velferdsetaten 75.000,-

Legater, fond & stiftelser

Stiftelsen Scheibler 400.000,-

Oslo Maritime Stiftelse 50.000,-

Bergesens Almennyttige Stiftelse 100.000,-

Stiftelsen Uni 160.000,-

Hans A Hartners Fond 65.000,-

Kronprinsesse Märthas minnefond 4.000,-

Stat

Justisdepartementet 800.000,-

Sosial- og helsedirektoratet 500.000,-

Bedrifter

Urbanium AS 60.000,-

Care Cosmetics 250.000,-
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Veien videre - mål for 2010

1. Sikre faste økonomiske tilskudd til aktiviteten
2. Øke kapasitet på ansatte, frivillige og deltakere
3. Beskrive alle prosesser, legge til rette for oppstart i andre distrikter
4. Samle alle frivillige til konferanse for å dra nytte av fem års erfaring
 

Andre bidrag
Jan Vardøen   Deltatt i prosjektgruppe for Nettverkskonserten

Frelsesarmeen Gitt bort fritidsklær til deltakere

Sogn vgs Lar oss benytte sløydsal til knivmaker kurs

AS Paals v/Jens Raanaas Leier ut kaffemaskin gratis

FC Lyn Gitt billetter

VIF (Vålerenga idrettsforening) Gitt billetter

Vardeteateret Gitt billetter

Oslo Kinomatografer Gitt billetter

Nasjonalteateret Gitt billetter

Galleberg godteri Gratis godteri

Åpent Bakeri på Torshov Gratis bakevarer

Barn for barn Gitt billetter

Nasjonalteateret Gitt billetter

FotoKnudsen Gratis fremkalling

Oslo Bowling Rabattavtale

Gekko Klatring Rabattavtale

Myrens Klatreverket Rabattavtale

Vålerenga Hockey Gitt billetter

ARK Linderud Gratis bøker

Panduro Hobby Rabattavtale

Eva and The Heartmaker Uforglemmelig konsert i Oslo fengsel  

Tryvann Skisenter Gratis skiutleie og rabatt på heiskort

Kompis webbyrå Publiseringssystem og bistand til www.nettverkettersoning.no

Vedlegg: 
Årsregnskap for 2009
Revisjonsrapport for 2009



 22 

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

www.nettverkettersoning.no


