
 

 

Statusrapport for tilskudd fra Vernelagsstiftelsen pr. nov. 2021 
 

Kort om planen for prosjektet «Oppfølging med digital opplæring» 
Stiftelsen CRUX driver blant annet åtte rusfrie oppfølgingssentre for mennesker på vei bort fra rus og 

kriminalitet. Som et ledd i den individuelle oppfølgingen vi allerede tilbyr, ønsket vi å utvide 

innsatsen gjennom å tilby opplæring og veiledning i bruk av digitale hjelpemidler og kanaler spesifikt 
rettet mot domfelte.  
 

Målet for prosjektet er å bidra til god tilbakeføring av domfelte på alternative soningsformer 

gjennom å styrke og videreutvikle oppfølgingen ved våre åtte oppfølgingssentre, inkludert igangsette 

tiltak som gir domfelte økt digital kompetanse. 
 

Tanken var at det nye tiltaket (digital kompetanseheving) kunne integreres i den innsatsen vi allerede 

gjør på feltet. I tillegg til kursing og veiledning knyttet til økt digital kompetanse, dekker budsjettet en 

liten andel av oppfølging (veiledning i arbeidstrening og aktivitet samt oppfølgingssamtaler) . 

I søknadsbudsjettet har vi ikke lagt inn andre kurskostnader enn honorar til innleide kursholdere. 
Øvrige kostnader er tenkt dekket av virksomheten selv, som lokalkostnader, bevertning etc. 

 

Vi søkte om 410 000, og fikk 250 000, av den grunn måtte vi revidere budsjettet, noe som også 

innebar å redusere antall deltakere. 

 

 

Gjennomførte aktiviteter så langt i år 

 
Antall på soning i frihet 

Planen tar utgangspunkt i oppfølging av 25 personer som soner i frihet ved CRUX sine 
oppfølgingssentre høsten 2021 (I snitt 3-4 domfelte per virksomhet). 

  

Vi har så langt i år hatt i alt 69 personer på alternativ soning hos oss.  

Av disse har 48 domfelte (ved seks av oppfølgingssentrene) vært fulgt opp gjennom ett eller flere av 

de tiltakene vi har forpliktet oss til i denne søknaden. 



 

Antall som har vært fulgt opp i arbeidstrening og aktivitet 
Vi tok mål av oss til å gjennomføre oppfølging av 25 domfelte i arbeidstrening og aktivitet, og regnet 
5 timer i snitt per person. Så langt er det registrert 19 domfelte som er blitt ful.  Timebruk er ikke 
eksakt registrert, men vil garantert overskride det timetallet vi har lagt inn her.  
 

Antall som har fått oppfølgingssamtaler 
Vi har budsjettert med 25 domfelte og minimum to oppfølgingssamtaler i snitt per person (à 1 ½ 
time), ved hjelp av vår metode, «Arbeidshjulet». 
Så langt er det registrert 29 som har fått oppfølging gjennom slike samtaler. Også her vil antall 
samtaler og timebruk langt overskride det vi har lagt inn i prosjektet. 
 
Individuell veiledning i bruk av digitale medier 
Her har vi lagt opp til 25 personer og i snitt 5 timer per person. 
Sentrene rapporterer om at det har vært lite behov for dette hos de som har vært på soning hos oss 
til nå. Så langt har vi kun registrert 3 personer på soning i frihet som har takket ja, med i alt 4 timer. 
 
Vi undrer oss over hva dette skyldes, og her kommer noen svar: 

• De domfelte vi har hatt kontakt med, er yngre personer som i stor grad behersker digitale 
medier 

• Alle våre deltakere fra kriminalomsorgen har hatt høyere kompetanse i digitale ferdigheter i 
år. Dette er et uvanlig nivå blant disse. 

En av virksomhetene som har planlagt kurs, sier: 

• Individuell veiledning er ikke satt i system ennå, men kan bli aktuelt i forbindelse med både 
forberedelse i forkant av kurset (skaffe mobil, ID, baknID, mm) og i form av oppfølging i 
etterkant av kurset. 

 
Kurs i digitale verktøy 
Tanken har vært å gjennomføre to kurs med innleide kursholdere på hver lokasjon.  
Så langt er det ikke gjennomført kurs. Flere begrunner dette med få eller ingen aktuelle deltakere. 
Men nedenfor presenterer vi kurs-planer fra to av oppfølgingssentrene. Ytterligere ett av sentrene 
sier de venter en ny deltaker inn på EK, og de vil kunne tilby kyrs om vedkommende ønsker det.  
 

 

Planlagte kurs 
 

1) CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen  

Ved dette senteret har de planlagt et 6 timers kurs + 2 timer middag, fordelt på to kvelder i 

desember, for 10 deltakere. 

Kursdeltakere blir i all hovedsak (langtids)-innsatte som skal løslates innen relativt kort tid. Altså 

blant dem underlagt kriminalomsorgen med svakest digital kompetanse. 
 

Kursinnhold: 

• Mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner - hvorfor trenger jeg dette? Hva bruker vi det til? 
• Nettleser – hva er en nettleser og hvilke nettlesere er tilgjengelige?  

• BankID – hva er det og hva brukes det til? 

• NAV – innlogging, bruk og kommunikasjon med NAV 
• Helsenorge – hva bruker jeg det til?  



• Digipost – fordeler og ulemper  

• E-post og nettvett 

• Nettbank og depositumskonto – hvordan bruke det?  
• VIPPS - hva skal jeg bruke det ti? 

• Hva er en APP og hva kan jeg bruke dem til? 

• Hvor finner jeg jobber og hvordan søker jeg? 
 
Basert på inntrykk av etterspørsel, er dette et tilbud de trolig vil ønske å gjenta. De lurer derfor på 

om det blir mulighet for midler til denne typen tiltak i 2022. 

 

 

2) CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter  i Hokksund  
Her håper de på å gjennomføre kurs i løpet av året, men de har ikke landet det enda, da de er usikre 

på behovet for dette. De skal imidlertid ha et kurs den 6.desember, i privatøkonomi. Dette kurset er i 

regi av økonomirådgiver i NAV. 

 

Kursinnhold: 

• Privatøkonomi 

• Budsjett 

• Nettbank og regningskonto (altså digital kompetanse) 
 

Dette kurset er for alle deltakere ved senteret som ønsker det, inkludert de som kommer fra 

Friomsorgen og er aktive ved senteret nå. To personer som er ferdig med EK, er også invitert. 

 

Avvik fra opprinnelig plan – så langt 
Vi hadde regnet med at flere av de vi har kontakt med gjennom Friomsorgen hadde hatt behov for å 

styrke sin digitale kompetanse. Lokale friomsorgskontor har blitt informert om prosjektet, men uten 

at dette har medført tilførsel av aktuelle kandidater. Det kan være tilfeldig, men en faktor kan være 

at vi har hatt kort tid på oss til å gjøre tilbudet kjent for deltakerne våre. Vi undrer oss også over om 

det kan være litt flaut å innrømme at dette er et område man ikke mestrer.  
 

Vi mener fortsatt at kunnskap om bruk av digitale kanaler mener vi er avgjørende for å finne veien 

tilbake til et samfunn der mer og mer digitaliseres.  
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