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Omorganisering av kriminalomsorgen
•

Prop. 105 L (2015 – 2016) – Endringer i
straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av
kriminalomsorgen m.m) Proposisjon til Stortinget (forslag til
lovvedtak) ble lagt frem for og godkjent i statsråd 15. april 2016

•

Forslagets hovedinnhold: Etablere en tonivåmodell uten regioner.

•

Foreslås gjort på følgende måte:
- Nedleggelse av de fem regionene
- Etablering av en ”enhetsmodell” med to forvaltningsnivåer
- Etablere 14 lokale kriminalomsorgsenheter (11
generalistenheter og 3 spesialistenheter
(forvaring, kvinner, utlendinger)
- KDI skal styre lokalt nivå
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Omorganisering av kriminalomsorgen, forst.

•

Generalistenhetene vil ha et samlet lederskap for alle
straffegjennomføringsformer og ulike typer og størrelser av
fengsler, overgangsboliger, friomsorgskontor og ND-sentre,
lokalisert ved et friomsorgskontor.

•

Ila fengsel og forvaringsanstalt foreslås etablert som en
spesialenhet for forvaring, mens forvaringsavdelingen ved
Trondheim fengsel derimot blir en spesialavdeling i den nye
generalistenheten Midt- Norge.

•

Fengslene Bredtveit, Ravneberget og Sandefjord foreslås å
utgjøre Kriminalomsorgens kvinneenhet.

•

Kongsvinger fengsel vil inngå sammen med Ullersmo fengsel,
inkludert Norgerhaven for utenlandske mannlige statsborgere
med utvisningsvedtak.
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ND, Narkotikaprogram med domstolskontroll

Hva er ND?
Rusmisbrukere som tidligere ville blitt dømt til ubetinget
fengselsstraff for kriminelle handlinger kunne fra 1. januar
2006 dømmes til å følge et rehabiliteringsprogram.
Retten fastsetter nærmere vilkår, for eksempel om at den
domfelte skal gjennomføre behandling i institusjon eller
poliklinikk, ruskontroll, deltakelse i programvirksomhet mv.
Hvis det blir behov for å korrigere kursen under
straffegjennomføringen, kan saken komme inn for retten
på nytt.
Målgruppen for ND:
Det er rusmiddelmisbrukere som ønsker å gjøre noe med
rusproblemene sine. Rusmisbrukere kan dømmes til å
gjennomgå et rehabiliteringsprogram.
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KORTVERSJON
• Landsdekkende fra 01.01.16, etter å ha vært
pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo fra
01.01.06
• Alternativ straffereaksjon for:
- Rusavhengige som begår kriminalitet
knyttet til rusavhengigheten
- samtykker til dom på ND
• Forpliktende samarbeid mellom Justis, Helse og
Utdanning
• Kriminalomsorgen koordinerer
• ND-team i Bergen (Hordaland) og Oslo (Oslo og
Akershus) med 5 ansatte fra 4 ulike etater.
• Friomsorgen i resten av landet

Kriminalomsorgsdirektoratet
Ingunn (KDI)
Seim

NASJONAL
ORDNING

LOKALE
TILPASNINGER
MANGE
MULIGHETER
Kriminalomsorgsdirektoratet
Ingunn (KDI)
Seim

ARBEIDET OPP MOT OPPLÆRING
• Midler fra KD – forvaltes av Fylkesmannen
i Hordaland
• Midlene opprettholder eksisterende
pedagogstillinger i Oslo og Bergen
• Forankring hos Fylkesmannen i Hordaland
• Forankring i resten av landet?
• Skole-eiere
• Dedikerte personer?
• Informasjon
• NB! Lite saksomfang (i 2016 – 26 dommer
til sammen i Oslo og Bergen)
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AKTUELL HJELP FRA OPPLÆRING

•
•
•
•
•
•

Skolen i fengselet
Oppfølgingsklasser
Realkompetansevurdering
Hjelp til å kartlegge tidligere utdannelse
Hjelp til individuelt utdanningsløp
Generell studiekompetanse – fagbrev
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Økonomi

• Samlet reduksjon i rammen de siste tre år:
ca 50 mill
• Tiltak som kriminalomsorgen er pålagt helt
eller delvis å dekke innenfor rammen
• Vedlikeholdsetterslepet
• Mulige tiltak for å håndtere
innsparingskravene
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Oppfølgning av Cramer- rapporten 2014

Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet har
på oppdrag laget en felles rapport med tiltak om:
1) Tiltak innen kriminalomsorgen
2) Bedret samarbeid helse og kriminalomsorg
3) Bedre behandlingstilbud til innsatte med
atferdsavvik
4) Organisatoriske og strukturelle tiltak
5) Utvidelse av rusmestringsenhetene?

Rapporten oversendes 2.mai 2016
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Andre saker

• Straffegjennomføring i Nederland
• Arbeidsdriftstrategien (prosjekt delt
arbeidsdag)
• BRIK
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