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Foreløpig rapport 2021 
 
Sammen for livet AS (SFL) er en non profitt privat bedrift i Larvik (reg. i frivillighetsregisteret), som har 
spesialisert seg på å skaffe domfelte i norsk kriminalomsorg arbeid tidlig i løslatelsesprosessen. Den 
grunnleggende metodikken er å starte tilbakeføringsarbeidet før løslatelsen og dermed unngå 
glippsoneproblematikk.  
 
Bedriften gir i dag et tilbud til domfelte i Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. Domfelte kan være 
hjemmehørende i alle landets fylker.  
 
Vi fikk kr 170.000 av Vernelagsstiftelsen for 2021. Vi er svært takknemlige for tildelingen, vi er helt 
avhengig av tilskudd. Midlene fra Vernelagsstiftelsen – i tillegg til andre tilskudd - har blitt brukt til å 
utvide driften vår for å ta hånd om enda flere forespørsler fra straffedømte. Vi har med dette hatt 
mulighet til å hjelpe flere domfelte fra Oslo overgangsbolig og Elevator, i tillegg til at vi har styrket 
staben med et halvt årsverk i Vestfold. 
Teamet i Sammen for livet består nå av 3,5 årsverk.  
 
Resultater 
Fra oppstart i juni 2016 til desember 2021 er totalt 92 kandidater tatt inn i prosjektet. 5 av disse er helt 
nye, og skal jobbes med i Q1 2022.  
96% av de 87 andre kandidatene har fått lønnet arbeid. 72% sto i jobb etter ett år. Av de som er avsluttet 
etter 3 års oppfølging sto 65% i jobb. 
 
I 2021 ser det ut til at antallet nye straffedømte inn i prosjektet blir 24 kandidater. Dette er all-time-high, 
til tross for at nesten hele første halvår var det meste nedstengt pga den pågående pandemien. 
 
SFL følger kandidatene i tre år etter at de har kommet inn i prosjektet. Vi har i 2021 fulgt opp 26 aktive 
kandidater som er ute i arbeidslivet. Altså er det 50 aktive kandidater i SFL. 
 
SFLs arbeidsgivere 
SFL har i dag et nettverk på over 100 arbeidsgivere i offentlig og privat sektor som uttrykker at de er 
meget godt fornøyd med samarbeidet med SFL. Tilbakemeldingen er også at de er godt fornøyd med 
måten SFL rekrutterer kandidatene inn i deres bedrifter og oppfølgingen fra SFL når arbeidskontrakt er 
skrevet og kandidaten er i arbeid. 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SFLs samarbeidspartnere 

• Arbeidsgivere fra kommune og privat næringsliv 
• NAV 
• Kriminalomsorgen  
• Larvik kommune virksomhet psykisk helse og avhengighet (rusteamet) 
• Boligkontoret i Larvik kommune 
• Fretex Elevator 
• Way back 
• Kirkens Bymisjon Fri 
• Vestfoldklinikken 
• Politiet 
• Stiftelsen Kaare Berg 
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Tobias Hofsøy 
Daglig leder 


