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MOT SLUTTEN FOR OMSTRIDT FENGSELSAVTALE
På KROMs kriminalpolitiske konferanse i januar kunne Marianne 
Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), fortelle 
at KDI likevel ikke vil anbefale en videreføring av avtalen om 
å leie soningsplasser i Norgerhaven fengsel. KDI har tidlig-
ere anbefalt en forlengelse. Begrunnelsen for at de nå snur 
er mye ledig kapasitet i fengslene. Nåværende leieavtale 
går til 1. september 2018, og regjeringen må innen 1. mars 
bestemme om de vil forlenge avtalen med ytterligere ett år. 
FFP har hele tiden vært sterkt kritisk til ordningen. Å sende 
innsatte ut av landet for å sone bryter med viktige prinsipper 
i kriminalomsorgen og svekker muligheten for familiekontakt 
og rehabilitering. Også ande organisasjoner, Sivilombuds-
mannen, juridiske miljøer og opposisjonen på Stortinget har 
uttrykt sterk skepsis til ordningen. FFP er lettet over at det nå 
forhåpentligvis går mot en avvikling.

INNSATTE PÅ BASTØY FÅR EGEN TELEFON 
Bastøy fengsel er i disse dager i oppstartsfasen av et spen-
nende pilotprosjekt, der innsatte får hver sin bærbare telefon 
på rommet. Telefonen kan de bruke i visse tidsrom etter 
arbeidstid for å ringe ut til godkjente telefonnummer.  
Tidligere måtte innsatte på Bastøy ringe fra telefonkiosker.
Nå kan de i ro og mak ringe hjem til barna og si god natt fra 
rommene sine.  

- Løsningen fungerer kjempefint for oss, sier en pårørende FFP 
har vært i kontakt med. - Det er veldig godt å vite at han kan 
ringe når han vil mellom kl 17.30 og 21.00, uten å måtte stå 
ute i lange køer i all slags vær og prate mens andre innsatte 
står innpå han. Samtalene blir mye mer åpne og ærlige når 
han har telefon på rommet og kan prate uforstyrret. Tidligere 
ventet jeg ofte mange ringekvelder uten å høre fra han, og ble 
da sittende igjen og bekymre meg. Nå vet jeg at han ringer 
og er tryggere på at han har det han trenger og har det bra. 
Dermed har jeg det mye bedre også. Vi er kjempefornøyd 
med ordningen. 

Fengselsleder på Bastøy, Tom Eberhardt, sier at selv om 
det er et pilotprosjekt, tror han at de bærbare telefonene har 
kommet for å bli, og at det er et viktig tiltak for at innsatte kan 
opprettholde kontakten med familie og nettverk. Eberhardt 
forteller at ordningen etter hvert vil evalueres, og at Kriminal- 
omsorgsdirektoratet (KDI) vil ta stilling til om denne telefon-
modellen kan passe for andre fengsler. Han peker på at det 
nye fengselet som bygges i Agder vil se på mer moderne 
telefoniløsninger enn det de har i fengslene i dag. 
 

De røde telefonkioskene på Bastøy er ikke lenger i bruk 
Foto: Gjengangeren

Trolig snart slutt på å sende innsatte til Nederland for å sone 
Foto: RTV Drenthe/presse

Utvidet mulighet for hjemmesoning 
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår nå å utvide 
muligheten for hjemmesoning med elektronisk kontroll fra fire 
til seks måneder. Straffedømte skal altså kunne søke om å 
få sone de siste seks månedene av en lengre dom hjemme, 
eller sone hele straffen hjemme dersom de har en dom på 
inntil seks måneder. Selv om det ikke er helt uproblematisk 
at soning gjennomføres i hjemmet, opplever de fleste familier 
denne soningsformen som langt mindre inngripende i familie- 
livet enn fengsling. FFP er derfor positiv til forslaget.



Mandag 8. januar 
Tirsdag 23. januar 
Torsdag 8. februar 

Torsdag 15. februar 
Torsdag 1. mars 
Torsdag 8. mars

Tirsdag 20. mars
Torsdag 22. mars 
Torsdag 12. april   

Torsdag 3. mai 
Onsdag 23. mai 
Mandag 4. juni 
Tirsdag 12. juni

Torsdag 1. februar
Tirsdag 20. februar

Mandag 5. mars
Torsdag 19. april

Mandag 7. mai
Lørdag 2. juni

Onsdag 24.januar
Torsdag 1. februar 
Onsdag 14.februar
Torsdag 15.februar

Uke 10 i mars  
Torsdag 22.mars
Torsdag 12.april
Torsdag 19.april
Torsdag 24.mai

Uke 24 i juni
Torsdag 21. juni

Kveldstreff for foreldre til innsatte. Vi serverer ost og kjeks
Formiddagstreff for pårørende. Vi serverer vafler
Kveldstreff for unge voksne (18-30 år). Vi serverer pizza
Kveldstreff for foreldre til innsatte. Vi serverer ost og kjeks
Musikalen «Hair» på Oslo Nye Teater. Ta kontakt med FFP for å få billett!
Formiddagstreff for pårørende. Vi serverer vafler
FFPs årsmøte. For pårørende, samarbeidspartnere og andre interesserte
Påskelunsj på Posthallen restaurant
Kreativ kveld for voksne – vi strikker og tegner
Tenk ut! Refleksjonskveld for voksne. Vi serverer pizza
Kveldstreff for foreldre til innsatte. Vi serverer ost og kjeks
Kveldstreff for unge voksne (18-30 år). Vi serverer pizza
Formiddagstreff for pårørende. Vi serverer vafler
 

Bli med på fart og moro med FFP ung – vi kjører gokart! 
Bowling og pizza i vinterferien (på dagtid)
Tema og taco. Møt barneansvarlige, still spørsmål og gi dem innspill
Mye moro på Eventyrfabrikken lekeland – bli med!
Bakeverksted: Vi lager fine cupcakes
Klar for litt berg -og dalbane? Bli med FFP Ung til Tusenfryd!

Kreativt verksted på kveldstid. Vi serverer vafler
Mødregruppe på dagtid, flere treff i løpet av våren. Ta kontakt!
Yoga for barn kl. 17.30 – 19.00
Drop in yoga for voksne kl. 18.30 – 20.00
«Spelemann på taket» ved Trøndelag teater
Drop in yoga for voksne kl. 18.30 – 20.00
Klatring og buldring ved Trondheim klatresenter
Drop in yoga for voksne kl. 18.30 – 20.00
Drop in yoga for voksne kl. 18.30 – 20.00
Sommerteater på Munkholmen
Drop in yoga for voksne kl. 18.30 – 20.00

TILBUD I OSLO

TILBUD I TRONDHEIM

FFP UNG

TILBUD TIL PÅRØRENDE VÅREN 2018

 - tilbud i Oslo for barn og ungdom

Påmelding: post@ffp.no

Påmelding: post@ffp.no

Påmelding: trondelag@ffp.no

STØTTE OG RÅDGIVNING
FFP tilbyr informasjon, støtte og råd på telefon, epost og ved samtaler i våre lokaler. 

FFP har også ulike aktiviteter og møter, samt en lukket facebookgruppe for pårørende. 
Alle FFPs tilbud er gratis.

Barn under ti år må ha med seg en voksen til aktiviteten.

SOMMERFERIE 26. – 29. juni  Ferietur til Kragerø for barn, ungdom og voksne

VINTERFERIE 21. – 25. februar    Tur til Saltfjellet hotell i Nordland

HELGETUR 25. – 27. mai              Hyttetur til Mausundvær på Trøndelagskysten


