Oppsummering
◊

Inntil 18 beboere.

◊

Kvinner, menn og par.

◊

Frigang

◊

Husleie

◊

Fra 30 permisjonsdøgn / år

Kriminalomsorgen_______
Lyderhorn overgangsbolig

Kriminalomsorgen
region vest

Den som søker må ha:

◊

Mindre enn 2 år til
prøveløslatelse

◊

Permisjonstid

◊

Plan for fremtiden

◊

Målsetting

◊

Godkjent sysselsetting

Lyd e r h o r n
overgangsbolig

- vendepunkt gjennom
målrettet samarbeid

- vendepunkt gjennom
målrettet samarbeid

Lyderhorn overgangsbolig
Postboks 34
5848 BERGEN
Besøksadresse: Gravdalsveien 240
Telefon:

55 50 10 20

lyderhorn.overgangsbolig@kriminalomsorg.no
http://overgangsbolig.no/lyderhorn

Lyderhorn
overgangsbolig

Lyderhorn overgangsbolig er et tilbud til
straffedømte ved slutten av straffegjennomføringen.
Straffedømte kan ikke
starte soningen i overgangsboligen, men
overføres fra fengsel
med høyt eller lavt sikkerhetsnivå når en del av straffen er
gjennomført.

Individuell oppfølging

Besøk

Det legges stor vekt på individuell oppfølging av
samtlige beboere. Ved innflytting retter vi
umiddelbart fokus på beboerens løslatelse og hvordan
vi best kan tilrettelegge for at denne skal gå bra. Vi
ønsker å opprette et nært samarbeid med øvrige
forvaltningsorganer slik at overgangen fra fengsel til
frihet kan forberedes så godt som mulig. Alle får 30
permisjonsdøgn i året (det er mulig å søke om inntil
50 permisjonsdøgn) samt 10 timer kortidspermisjon
pr. uke. Alle beboere har frigang til skole, arbeid eller
annen godkjent meningsfull sysselsetting.

Beboer kan motta besøk alle dager, utenom tirsdag. Man kan også motta besøk
på bevegelige helligdager.
Beboeren er ansvarlig for at besøkende er
informert om gjeldende regler for gjennomføringen av besøket. Berusede personer, eller personer som mistenkes for å
være beruset, blir avvist.

Planlegging av løslatelse
Opphold i overgangsboligen kan innvilges når beboere
har et særskilt behov for bo- eller sosialtrening, planlegging av løslatelse, nettverksamarbeid m.m. som
ikke kan tilbys gjennom straffegjennomføring i fengsel
med høyt eller lavere sikkerhet. Ved inntak vektlegges
positiv utvikling og egeninnsats gjennom hele soningen.

Verdigrunnlag
Verdigrunnlag basert på:

Kvinner og menn

◊

at alle domfelte kan forandre sin
atferd

◊

at endret måte å tenke på gir
endret atferd

Overgangsboligen har totalt 16 hybler med plass til
inntil 18 personer. Det er mulighet for både kvinner,
menn og par å søke. Hyblene inneholder det mest
nødvendige av utstyr samt eget kjøkken og bad.

◊

at den domfelte er den viktigste
allierte i kampen mot kriminalitet

◊

at aktiv og endringsdyktig
kriminalomsorg gir økt sikkerhet
for person og samfunn.

Økonomi
Beboere med inntekt betaler husleie. Beboerne dekker
selv alle personlige utgifter (mat, klær, husholdningsartikler m.m.). Ved behov for økonomisk bistand må
NAV sine ressurser nyttes.

Den som ønsker å komme på besøk må
søke skriftlig. Søknaden skal inneholde
navn og personnummer (11 siffer) til den
besøkende. Mer info finner du på vår
hjemmeside.

Ansatte
Gruppen består av en fengselsleder og
turnusansatte. Turnusgruppen består av
fengselsbetjenter og miljøterapeuter. Ansatte hos oss har utdanning innen fengselsfag, kultur- og samfunnsvitenskap,
pedagogikk, kunsthistorie, språkfag og
filosofi.

