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Innledning
Dette dokumentet fyller flere formål:
1. å svare på tildelingsbrevet fra KDI
2. evaluere oss selv med utgangspunkt i strategisk plan 2016-2019.
Strategiske mål er som følger:


Utdanning og undervisning
 KRUS skal være ledende på utdanning innen kriminalomsorg, og skal utvikle og forvalte
tidsriktig kompetanse som ivaretar dagens behov og fremtidens utfordringer i
kriminalomsorgen.



Forskning og utviklingsarbeid
 FoU ved KRUS skal bidra til profesjonell yrkesutdanning og -utøvelse i kriminalomsorgen og til å
løse kriminalpolitiske utfordringer. KRUS skal være i front på relevant forskning og
utviklingsarbeid innen kriminalomsorg.



Samfunnsrettet virksomhet og formidling
 KRUS skal være en aktiv og synlig formidler av kompetanse om kriminalomsorgen.



Studie- og arbeidsmiljø
 KRUS skal ha et attraktivt studie- og arbeidsmiljø med gjennomføringsevne, og være en
lærende og nyskapende organisasjon. KRUS skal organisere og utvikle virksomheten og
ressursene målrettet og effektivt.

Hele strategiplanen finnes i eget dokument.

Organisasjon
Pr. 31.12.2016 ser organisasjonen slik ut:




Ca. 350 aspiranter er fordelt på to kull. Det personalmessige ansvaret ligger under
Administrasjonavdelingen
Alle som har vært tilsatt ved KRUS i løpet av 2016 er oppført i vedlegg 4.
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1. Kriminalomsorgens hovedutfordringer i 2016
I «Disponeringsbrev til KRUS for 2016» datert 22.04.2016 skisseres utfordringer for kriminalomsorgen.
1
2
3
4
5

Redusere soningskøen
Omorganisering av kriminalomsorgen
Vedlikehold i fengslene
Innsattes levekår
Effektiviseringskrav

2. Kriminalomsorgens målsettinger for 2016
Videre setter disponeringsbrevet opp følgende målsettinger:
 Styrke forebyggingen av kriminalitet
 En mer effektiv straffesakskjede

3. Særskilte mål for KRUS i 2016
3.1

Innledning












3.2

En grunnutdanning som dekker kriminalomsorgens behov for nyutdannede fengselsbetjenter
Etter- og videreutdanning som dekker etatens behov
Forskning som bidrar til fagutvikling og utdanning, god praksis og gode beslutningsgrunnlag i
kriminalomsorgen
God faglig og økonomisk styring
Bidra til internasjonalt samarbeid
Ny forskningsplan
Ny utviklingsplan
Nytt kvalitetssikringssystem for programvirksomhet
KRUS har ansvar for å styrke arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme,
Vurdere behovet for videre opplæring av nederlandske fengselsbetjenter der.
Vurdere etatens kompetansebehov i forbindelse med grunnutdanningen når det gjelder
psykisk sykdom.

Delmål 1: En grunnutdanning som dekker etatens behov for kvalifisert personell

Oppfølging knyttet til delmål 1
Nr.

Styringsparameter

S 1.1

Andel rekrutterte aspiranter med annen kultur og språkkompetanse
enn nordisk og engelsk1
Andel rekrutterte kvinnelige aspiranteri
Antall aspiranter, og frafall siden opptak (antall/frafall)

S 1.2
R 1.1

1

R 1.2

Oppfølging av tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring
for samiske innsatte og domfelte (antall aspiranter)

O 1.1

Prognose for klasseopptak ved KRUS

Resultatkrav
10 %
45 %

Oppnådd
Kull 17/18: 9,16%
Kull 17/18: 48,6%
Kull 15/16:166/8
Kull 16/17:178/2
Kull 17/18:175
Kull 15/16:0
Kull 16/17:2
Kull 17/18:1
Kull 17/18:175

Alle aspiranter som tas opp på KRUS skal oppfylle minstekravene.
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3.2.1 NOKUT-godkjenning
Høsten 2016 startet det opp et arbeid med å revidere dagens rammeplan for høgskolekandidatstudiet.
Dette revisjonsarbeidet er knyttet til kvalitetsarbeidet i studiet generelt. Revisjonen skal ta hensyn til de
erfaringer som er gjort med studiet siden oppstart i 2012. I forbindelse med revisjonsarbeidet er det
gjennomført en ekstern gjennomlysning av studiet. Det er også gjennomført en kandidatanalyse og
analyse av avsluttende evaluering fra de fire kull som har gjennomført studiet. Revisjonsarbeidet støttes
også av ansattes FoU-arbeid som har fokus på aspirantenes læring gjennom studiet og
kontaktbetjentordningen.
Parallelt med revisjonsarbeidet arbeides det med å utforme et tredje studieår som fører frem til en
bachelorgrad i straffegjennomføring. Det skal utformes rammeplan og studieplan for både
høgskolekandidatstudiet og bachelorstudiet. Målsettingen er å kunne fremme en bachelorsøknad til
NOKUT i september 2017. Studieavdelingen har ansvar for arbeidet, og alle avdelinger bidrar i
planleggingen.
Kvalitetssystemet for studiet ble revidert i 2016. Hovedprinsippene er videreført. Den største endringen
er at beskrivelsen er forenklet og roller og ansvar tydeliggjort. Det reviderte kvalitetssystemet
implementeres i 2017.
Høsten 2016 ba NOKUT om informasjon om høgskolekandidatstudiet etter tre års gjennomføring. KRUS
oversendte en rapport til NOKUT i oktober basert på de spørsmål som ble stilt. Denne kartleggingen er
en del av NOKUTs tilsynsordning. Det forventes en tilbakemelding fra NOKUT første del av 2017.

3.2.2 Sikre tilgang på og fordeling av utdannet personell
3.2.2.1

Rekruttering

En god og tilrettelagt straffegjennomføring krever engasjerte og kunnskapsrike fengselsbetjenter.
Arbeidet med rekruttering til etatsutdanningen skal bidra til å finne frem til søkere med personlige og
faglige egenskaper og interesser tilpasset kriminalomsorgen. Utdanningen skal gjøres innenfor
rammeplanen gitt av KDI, og skal i hovedtrekk omhandle grunnleggende kriminalomsorgsfaglig
kunnskap, herunder relevante lover og regelverk, og kriminalomsorgens strategier.
Etter to års studier med praksis uteksamineres de i desember 2018, med 120 studiepoeng og tittelen
Høgskolekandidat i straffegjennomføring.
KRUS og fengselsbetjentutdanningen gjennomfører et omfattende informasjons- og rekrutteringsarbeid
hele året. I løpet av 2016 har KRUS profilert fengselsbetjentutdanningen på ulike stands og
utdanningsmesser over hele landet. Blant annet nevnes byene Bergen, Stavanger, Trondheim, Halden,
Oslo, Tromsø og Bodø.
Den geografiske spredningen er god og holder seg stort sett lik tidligere år, bortsett fra et par unntak.
Som vanlig er flest fra Østlandsområdet. Det har vært en nedgang i antall fra aspiranter fra Finnmark,
mens det er en økning i antall aspiranter fra Sørlandet.
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15/16
Søkere
Opptak
Sluttet etter opptak
Øvrig tilgang(+) avgang(-)
Antall aspiranter lønnet nov
Kvinnelige
%
Samiske
Ikke NO-ENG kultur
%

Uteksaminert/vitnemål

16/17

1083
176
-8
-2
166
76
46 %
0
7
4%

166

1136
176
-2
4
178
81
46 %
2
14
9%

17/18
1204
175

175
85
49 %
1
16
10 %

Sum 2 kull
15/17
2219
352
-10
2
344
157
46 %
2
21
7%

MÅL

45 %

10 %

175

Av det nye kullets 175 aspiranter er 90 menn og 85 kvinner i alderen 20 til 44 år. Blant de som har fått
tilbud om aspirantstilling er det 51,4 prosent menn og 48,6 prosent kvinner.
Gjennomsnittsalderen er 26 år og 2 måneder. Til sammenligning var gjennomsnittsalderen ved oppstart
til kull 16-17: 26 år og 8 måneder og for kull 15-16: 26 år og 4 måneder. Kullets yngste ble 20 år i
desember 2016 og kullets eldste er 44 år.
42 prosent (73 kandidater) av de som har fått tilbud om stilling har erfaring fra kriminalomsorgen, i form
av at de har vært vikarer.
40 prosent (70 kandidater) av kullet har studiepoeng fra tidligere, dvs. at de har tatt minst ett
studiepoenggivende kurs på universitets-/høgskolenivå.
I opptaksprosessen er språkkompetanse utover nordisk og engelsk et moment, i tillegg til at KRUS
ønsker å rekruttere samisktalende kandidater. For kullet som starter i januar 2017, har 9,15 prosent (16
kandidater) språkkompetanse som eksempelvis urdu, russisk, arabisk, albansk, somali, polsk eller
bosnisk. Det er også én samiskspråklig i kullet.
Flertallet ved kullet har en geografisk tilknytning til Østlandet. Kullet består i sin helhet av en god
spredning av kandidater fra hele landet, med en økning i antall kandidater fra Sørlandet, noe som er
positivt for den pågående planleggingen av nye fengselsenheter i Agder.

3.2.2.2

Antall aspiranter, og frafall siden opptak

Av avgangskullet 2016 (kull 15/16) ble det 166 aspiranter som er/vil bli uteksaminert med vitnemål. Det
var 175 som startet opp for 2 år siden. Tabellen under punkt 3.2.2.1 viser bevegelsen i aspirantmassen
som er relevant for dette kullet. Det er alltid en viss bevegelse mellom kullene som skyldes permisjoner,
sykdom eller andre utsettelser.
Aspirantene har tidlig i første semester en hospiteringsuke i fengsel, og de starter i opplæringsfengsel
for de to praktisk-teoretiske semestrene i slutten av mai. For om lag halvparten av kullet gir dette de
første møtene med fengselsbetjentyrket i praksis.
KRUS sin vurdering er at frafallet over tid er lavt. Det har sluttet 8 aspiranter i 15/16-kullet, mens
frafallet etter ett år for kull 16/17 er 2 sluttede. KRUS anser ikke at det er nødvendig eller
hensiktsmessig å iverksette ytterligere tiltak for at flere skal komme seg gjennom utdanningen.
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3.2.2.3

Personell utenom aspirantene

Totalt er det ved utgangen av 2016 66 tilsatte som fordeler seg på følgende avdelinger:
Tabell: Ansatte avdelingsvis
HR

2014

Ansatte ved KRUS
Studieavd.
Forskingsavd.
Etter- og videreutdanning
Administrasjon
Stab

2015

2016

62

65

66

29
6
11
12
4

29
7
10
14
5

29
7
11
13
6

I tillegg er det en betydelig pool av eksterne timelærere, sensorer, o.a.
Kravene som NOKUT stiller kombinert med behov i fengslene, legger føringer for rekrutteringen. Derfor
har KRUS som policy å rekruttere minimum mastergradsutdannede medarbeidere hvorav noen av disse
ønsker videre påbygging mot førstestillinger. Samtidig legges det vekt på relevant bakgrunn innenfor
kriminalomsorgen.
NOKUTs retningslinjer krever at minst 20 % av det samlede fagmiljøet (ved studiet) må være ansatte
med førstekompetanse, dvs. førstelektor, førsteamanuensis, post.doc, dosent, professor.
I KRUS er det pr. 2016 ca. 33 medarbeidere som er direkte involvert i aspirantundervisningen (inkl. midl.
engasjerte). 9 ansatte (27% av alle ansatte) har førstekompetanse. I 2016 har to ansatte fullført
masterstudie og én ansatt fullført PhD studie.
Tabell: Fag- og undervisningsstab
HR
Fag- og undervisningsstab
Ant m/førstekompetanse
%

2014
32
9
28 %

2015
33
9
27 %

2016
35
10
29 %

Vi har følgelig oppfylt NOKUTs krav med våre 9 førstestillinger i full stilling og 1 i 20 % stilling. NOKUT
sier også: Minst 50 % av de ansatte må ha KRUS som sin hovedarbeidsgiver, og blant disse må det være
personer med førstekompetanse, dette er oppfylt.
Doktorgrad
I januar forsvarte Torunn Højdahl offentlig sin avhandling Rehabilitation program for women in the
Criminal Justice system - impact on sense of coherence.
Prøveforelesningen til Højdahl hadde tittelen "Hva er en teori?", og etter dette forsvarte hun selve
avhandlingen. Højdahls avhandling bestod av en undersøkelse av hvordan motivasjonsprogrammet
VINN har fungert når det gjelder å få programdeltakerene til å nå en større opplevelse av sammenheng i
livene sine. VINN er et program spesielt rettet mot kvinner i kriminalomsorgen. Programmet blir brukt i
flere europeiske land, og undersøkelsen doktorgradsarbeidet bygger på, ble gjennomført i fem av disse
landene.

3.2.3 Økt mangfold blant tilsatte i etaten
Kriminalomsorgen har som målsetting å øke mangfoldet blant de tilsatte i etaten. Et større mangfold
blant de tilsatte vil gi etaten en bredere kompetanse som i større grad gjenspeiler befolkningen, og er
særlig viktig for å kunne møte de utfordringer det innebærer at en stor andel av fangebefolkningen er
utenlandsk.
KRUS sitt rekrutteringsarbeid er fokusert på å oppnå en større andel aspiranter med annen kultur og
språkkompetanse enn nordisk og engelsk. Kullet 17/18 har 9,16 % (mål: 10%) med annen
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språkkompetanse utover nordisk og engelsk. Blant annet urdu, russisk, arabisk, albansk, serbisk, somali,
polsk eller bosnisk.
KRUS skal også arbeide for å oppnå en tilnærmet lik fordeling mellom kvinnelige og mannlige aspiranter.
Av kull 17/18 er 51,4 % menn og 48,6 % kvinner.
Tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte ble vedtatt tidlig
i 2014, og region nord er gitt et spesielt ansvar for oppfølging av denne.
Iht. planens punkt 4.3. «Økt rekruttering av ansatte i kriminalomsorgen med kompetanse i samisk kultur
og språk» har KRUS fått oversatt informasjonsbrosjyren til samisk språk, samt distribuert denne til den
samiske videregående skole og til samisk høyskole. Videre har KRUS adressert utdanningen gjennom
radioinnslag/-reklame.

3.3

Delmål 2: Utvikle og gjennomføre en etter- og videreutdanning som dekker etatens
behov

Oppfølging knyttet til delmål 2
Nr.
S 2.1

Styringsparameter
Gjennomsnittscore for brukertilfredshet for etter- og videreutdanningen

Resultat-krav
6

Oppnådd
8,7

Nr.
O 2.1
O 2.2
O 2.3

Oppgaver/Rapporteringskrav
Innsending av forslag til KRUS-katalog for 2017
Utvikle kvalitetssystem for programvirksomheten
En kartlegging av behovet for etterutdanning i kriminalomsorgen

Frist
Andre tertial
Årsrapport
Årsrapport

Ferdig
Oktober
November
September

R 2.1
R 2.2

Antall deltakere på etter- og videreutdanning i regi av KRUS
Status i arbeidet med å lage nettbaserte løsninger for opplæring

Årsrapport
Årsrapport

2228
Lite gjort

3.3.1 Etter- og videreutdanning
Det er avholdt ca 60 kurs i 2016 og deltakelsen øker for hvert år, uten at bemanningen i avdelingen er
øket. Nivået på kursutgiftene pr. deltaker har falt siden 2014, noe som skyldes flere dagskurs uten
overnatting.

Bemanning
Utgifter (1000 kr)
Ant kursdeltakere
Utgift pr. kursdeltaker

3.3.1.1

2014

2015

2016

10
9594
1743
5 504

10
8273
2063
4 010

10
10538
2228
4 730

KRUS-katalogen

KRUS arbeider kontinuerlig med kartlegging av behovet for etter- og videreutdanning i
kriminalomsorgen. Det vises for øvrig til virksomhetsstrategien, der faglig oppdatering og bruk av ny
kunnskap er fremholdt som tiltak. I etter- og videreutdanningstilbudet har KRUS fulgt innholdet i
kurskatalogen for 2016. Endringer i katalogen har vært tatt opp med KDI i den løpende styringsdialogen.
Kartlegging om behov hos etatens enheter i 2017 er gjennomført. I mai ble det sendt et elektronisk
spørreskjema til enhetene om behov for kurs/kompetanse i 2017 og svarprosenten var 84. Rapport som
8

presenterer resultatene ble sendt KDI i august. Bearbeiding av tilbakespillene ble gjort i juli/agust med
etterfølgende innspillmøte med metode- og innholdsrådgiverne, tjenestemannsorganisasjonene og KDI
høsten 2016. Utkastet til KRUS-katalog ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene og
hovedverneombudet før publisering i tertial 3 (T3). Katalogen ble publisert elektronisk i siste halvdel av
oktober og kurs-kalenderen ble sendt alle enheter og kriminalomsorgens samarbeidspartnere parallelt.
I 2016 ble det gjennomført i underkant av totalt 70 kurs og fag- og erfaringssamlinger. I tillegg til Faget i
Fokus, gjennomførte KRUS i samarbeid med KDI en nasjonal konferanse om aktivitetstilbud for innsatte
og domfelte og en konferanse om rus og psykiske lidelser. Begge konferansene hadde stor deltakelse.
Totalt ble det registrert 2228 deltakere i 2016, som er en vekst på ca. 10 % fra i 2015. Mye av veksten
kan knyttes til aktivitetskonferansen som hadde ca.231 deltakere.
Sammenlignet med opprinnelig plan var det følgende endringer:
Mars






April











Mai
Juni
August
September






Oktober

November

Nytt kurs – opplæring av hundeførere i april
CJWW avlyst pga. få påmeldte
Stressmestring gjennomføres over to dager pga. få påmeldte.
Fagsamling for sikkerhet og beredskap 3.-4. mai avlyst. Samlingen ble gjort
om til dagssamling og flyttet til høsten
Introduksjon til nytt kvalitetssystem avlyst pga. få påmeldte
BRIK opplæring avlyst pga. av ingen påmeldte
Utslusing avlyst pga. få påmeldte
Erfaringssamling for Russamtalen avlyst pga. få påmeldte
Erfaringssamling om programvirksomheten avlyst pga. få påmeldte
Russamtalen – instruktøropplæring avlyst pga. få påmeldte
BRIK avlyses pga. få påmeldte
Lokal gjennomføring av KOMPIS KIF i Trondheim
Erfaringssamling om Pappaprogrammet avlyst pga. fra påmeldte
Stressmestring avlyst pga. få påmeldte
CSWW avlyst pga. få påmeldte
Fag- og erfaringssamling om sikkerhet og beredskap avlyst pga. få påmeldte
Fag og erfaringssamling om kvinner under kriminalomsorgens ansvar ble
utsatt til 2017 pga. få påmeldte

Figuren nedenfor viser antall kursdeltakere fordelt på region pr kurs.
Andre

Nord

Vest

264

228

199

3.3.1.2

Sør SørVest

389

197

Øst Totalt

951 2228

Status for enkelte prosjekter

KRUS sine utviklingsoppgaver er forankret i Utviklingsplan for 2016-18. Planen er oversendt og drøftet
med KDI i T3. Nedenfor presenteres status for enkelte større utviklingsprosjekter som står oppført i
planen og hvor det har vært omfattende aktiviteter i 2016.

Politiets utlendingsenhet PU, avdeling Trandum
I 2016 ble det gjennomført fire kurs for ansatte ved Politiets utlendingsenhet PU, avdeling Trandum med
totalt 92 deltakere. Det ble åpnet ny modul ved Trandum med 90 plasser i 2016, og derfor behovet for
fire kurs.
KRUS Årsrapport 2016
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Hvert kurs gikk over åtte uker og var en kombinasjon av KRUS-kurset og opplæring i diverse tema alle
nyansatte ved Trandum må igjennom før de kan starte arbeidet ved Trandum. Temaer det ble undervist
i var sikkerhet, landområdekunnskap, ID-arbeid, kommunikasjon, konflikthåndtering, etikk,
profesjonalitet, makt og autoritet, kultur, psykiske helse og - lidelser, selvmord og selvskading, følger av
institusjonsopphold, stressmestring, barns utvikling og behov og miljøarbeid. Øvingsfengselet ble
benyttet i opplæring og trening av kursdeltakerne. Fag- og koordineringsansvar er tillagt Etter- og
videreutdanningsavdelingen ved KRUS. I tillegg til undervisningsressurser fra EVU-avd. ble det også
benyttet ressurser fra studieavdelingen, staben og eksterne innleide foredragsholdere.
Radikalisering
KRUS har gjennomført opplæring direkte tilknyttet økt kunnskap om radikalisering, opplæring for
ressurspersoner, flerkulturell forståelse og dialogverksted, som elementer i arbeidet mot radikalisering
og voldelig ekstremisme. I tillegg er det gjennomført lokal opplæring på forespørsel fra enhetene.
I samarbeid med Ringerike fengsel ble det i T2 utviklet en håndbok innenfor radikalisering og voldelig
ekstremisme som vil gi kunnskap om fagfeltet og knytte dette opp mot kriminalomsorgen og en
rutinebeskrivelse av hvordan radikalisering og voldelig ekstremisme kan håndteres. Håndboken er
distribuert til samtlige enheter og er tilgjengelig på KRUS sin nettside.
KRUS har inngått en avtale med RVTS øst knyttet til kunnskapsportalen https://utveier.no/.
Samarbeidet sluttføres i T1 i 2017. Kriminalomsorgen vil i 2017 få en egen lenke på utveier.no Denne
lenken vil bestå av 6 artikler som skal være direkte knyttet til kriminalomsorgen.
Kvalitetssystem for programvirksomheten
KRUS har i samsvar med nytt rundskriv om programvirksomheten utviklet kvalitetssystem for
programvirksomheten som i løpet av T3 ble implementert i etaten. En pilot for rapporteringsskjema og
veileder ble testet ut internt i september. Rapporteringsskjema ble deretter sendt enhetene og
regionene med frist om rapportering innen utgangen av november. Per 28.11.2016 var det sendt inn
over 90 ulike søknader fra om lag 21 enheter til program@krus.no.
Rus og psykiske lidelser
Som et ledd i økt satsing på å styrke kompetansen innen psykiske lidelser og rus, ble det utviklet og
gjennomført to nye tilbud i T3; ett kurs og én konferanse. Kurset Psykiske lidelser ble gjennomført i
september. I samarbeid med KDI ble det høsten 2016 gjennomført en to-dagers konferanse om rus og
psykiske lidelser med nærmere 200 deltakere.
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra enhetene og bortfall av tidligere opplæring i rusprogrammet NSAP,
ble det i T2 igangsatt et kartleggingsprosjekt av rusmestringsenhetenes innholdsarbeid og behov for
utvikling av rusprogram eller andre faglige støttetiltak fra KRUS. Det ble i T3 besøkt åtte
rusmestringsenheter og avholdt samtaler med både ansatte og innsatte. Ytterligere én enhet er planlagt
besøkt i januar 2017. Det ble i september og oktober også gjennomført en undersøkelse som ble besvart
av ledere ved samtlige rusmestringsenheter, Stifinner-avdelingene ved Oslo og Bredtveit fengsel og
Modulen ved Trondheim fengsel. Resultatene ble presentert og på fag- og erfaringssamlingen for
rusmestringsenhetene ved KRUS i oktober. Prosjektet skal resultere i et bedret kunnskapsgrunnlag for å
imøtekomme rusmestringsenhetenes opplæringsbehov for iverksettelse av programtiltak lokalt.
Oppsummering av funnene og anbefalinger for videre prosesser ble oppsummert i et notat til ledelsen
ved KRUS ved utgangen av 2016. Avhengig av utfallet kan dette resultere i nye utviklingsoppgaver i
2017.
Tilbakeføring- og forvaltningssamarbeid - SATS
KRUS igangsatte i T2 et prosjekt (SATS- Sammenhengen Av Tiltak under Straffegjennomføring) for å
utarbeide kompetansehevende tiltak for ansatte i kriminalomsorgen i fagområdene tilbakeføring – og
forvaltningssamarbeid. SATS har som mål å gi ansatte i kriminalomsorgen økt kunnskap om og forståelse
for rettighetsfestede tjenester og forbedre praksis i arbeidet med tilbakeføringen av domfelte og
varetektsinnsatte.

10

Det ble i T3 utarbeidet en prosjektbeskrivelse hvor planlagt aktivitet og fremdriftsplan beskrives. Det er
opprettet en referansegruppen som består av en større tverrfaglig- og tverretatlig gruppe. KDI er
representert. Gruppen vil bli benyttet som en ressurs i informasjonsinnhenting og diskusjoner i
utviklingen av prosjektet.
Som en del av SATS har KRUS i samarbeid med helsedirektoratet overtatt prosjektansvaret for å
videreføre prosjektet Forebygging av overdosedødsfall etter løslatelse fra fengsel, som har vært en del
av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7. Hedmark fengsel avd. Bruvoll,
Bergen og Trondheim fengsler har vært piloter i prosjektet i 2016. Arbeidet er forankret i Nasjonal
overdosestrategi (2014-2017). I T3 ble det sendt ut invitasjon om deltakelse i prosjektet til landets
fengselsenheter.
Fokus-oppmerksomhet og mestring
Samarbeidsprosjektet Fokus-mindfulness for kvinner ble videreført i 2016. I T2 ble programmet
gjennomført ved Hordaland friomsorgskontor og friomsorgskontoret på Lillestrøm. Begge
gjennomføringene ble evaluert i forhold til deltakeropplevelse og opplevd nytte. På bakgrunn av
erfaringene fra pilotgjennomføringen og med begrunnelsen at gode erfaringer fra andre land, ble
målgruppen for programmet utvidet til å inkludere mannlige domfelte som sliter med utfordringer når
det gjelder følelsesregulering, stressmestring, impulsivitet og lav mestringsfølelse. Erfaringer fra andre
land med bruk av mindfulnessbaserte programmer i fengsel, viser at tilnærmingen er best egnet for
domfelte kvinner og for domfelte menn ved lavsikkerhets- og rusmestrings-avdelinger. Kursopplegget
kan brukes både for grupper og individuelt. Det ble i T2 påbegynt et arbeid, ledet av KRUS, for å
igangsette opplæring av programledere for Fokus-programmet med oppstart høsten 2017. På denne
måten sikres det at opplegget tilpasses målgruppers behov og forankres innenfor kriminalomsorgens
verdier, ledelse og rammer.

3.3.2 Brukertilfredshet for etter- og videreutdanning
KRUS følger løpende opp brukertilfredshet for etter- og videreutdanningen gjennom
evalueringssystemet som ble utviklet i 2012. Kravet er 6, mens oppnåelsen hittil i 2016 var et snittskår
på 8,7 på en skala fra 1 til 10.

3.4

Delmål 3: Forskning som bidrar til fagutvikling og utdanning, god praksis og gode
beslutningsgrunnlag i kriminalomsorgen

Oppfølging knyttet til delmål 1
Nr.

Styringsparameter

Resultatkrav

Oppnådd

S 3.1

Antall artikler publisert i anerkjente tidsskrifter og bøker i 2016
(antall poenggivende artikler)

7

4

Nr.
O 3.1
O 3.2
O 3.3

Oppgaver/Rapporteringskrav
Rapportering på forskningsplanen
Kapasitetsprognoser
Ferdigstille arbeidet med ny forskningsplan

Frist
Årsrapport
01.10.2016
Første tertial

Ferdig
Årsrapport
01.10.2016
Første tertial

Når det gjelder leveranser fra forskningen til vedlegg 2

3.4.1 Forskningsoppdrag
KRUS har utarbeidet en ny forskningsplan for perioden 2016-2020
http://www.krus.no/forsking.291014.no.html . Gjennom aktiv dialog og samarbeid med etaten,
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forvaltningssamarbeidspartnere og ulike utdannings- og forskningsmiljø skal vi produsere og
offentliggjøre forskning som skal bidra til profesjonell yrkesutdanning og -utøvelse i kriminalomsorgen
og til å løse kriminalpolitiske utfordringer.
Utvikling og tilbud om kompetanse som dekker kriminalomsorgens behov
20 prosent av stillingsressursene i forskningsavdelingen ble i 2016 benyttet til undervisning, planlegging
av undervisning og annen undervisningsrelatert virksomhet. Likeledes ble nær 20 prosent av
stillingsressursene i undervisningsavdelingen benyttet til forsknings- og utviklingsvirksomhet som ble
fordelt av FoU-utvalget etter søknad. Forskningen er utgangspunkt for ulike tema i undervisningen, som
f.eks. selvmord. Resultater fra forskningen ble i 2016 formidlet andre tilsatte i kriminalomsorgen, ved
f.eks. samrådskonferanser for tillitsvalgte. Tilsatte med forskningskompetanse har i 2016 også bistått
andre instanser som har bidratt med kunnskap til kriminalomsorgen, f.eks. tilbakefallsanalyser i Oslo
Economics rapport om samfunnsøkonomisk nytteverdi av etableringen av Halden fengsel.
Forskningskompetansen er også etterspurt i forhold til å være representert i ulike grupper og komiteer
og i 2016 var vi f.eks. representert i referansegruppen for KDI/Hdirs prosjekt om oppfølging av innsatte
med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, og i arbeidsgruppe om utvidelse av straffegjennomføring
med elektronisk kontroll.
Aktiv aktør i forskningsmiljøene
KRUS er en aktiv aktør i ulike forskningsmiljøer både i og utenfor Norge. Vår virksomhet i disse
forskningsmiljøene er bl.a. viktig for den virksomheten som er nevnt ovenfor. Et forhold som avspeiler
vår deltakelse i forskningsmiljøene i 2016 er innlegg på konferanser i inn- og utland. Her viser vi til
vedlagte oversikt fra Cristin. Tre tilsatte ved KRUS deltok på det årlige forskningsmøtet mellom
internforskere i kriminalomsorgen i de nordiske landene som i 2016 ble avholdt på Island. Forskere på
KRUS er også engasjert i opprettelsen av en ny arbeidsgruppe i The Royal Geographical Society (with the
Institute of British Geographers) (RGS-IBG): the Carceral Geography Working Group. Ellers er KRUStilsatte med forskningskompetanse med i ulike forskningsfora. For eksempel er vi representert med
leder komite 3 i Helse Nords forskningsutvalg, og vi sitter i en referansegruppe for forskningsprosjektet
«Penal policymaking and the prisoners experience: A comparativ analyses», som er en komparativ
studie mellom England og Norge. Under dette punktet vil vi også nevne at en av våre tilsatte ble
forespurt og takket ja til å kommentere Sivilombudsmannens rapporten om kvinners soningsforhold på
lanseringsseminaret for rapporten. I 2016 har en av våre tilsatte hatt 20 prosent stillingstilknytning til
Oslo universitetssykehus (OUS), og vi har en tilsatt fra Høgskolen i Østfold i en 20 prosent stilling på
radikaliseringsprosjektet.
Søke forskningsmidler ekstern
Det fireårige EU-prosjektet COST (European Cooperation in Science and Technology)-Action: Supervising
Europe om straffegjennomføring i utlandet, hvor vi har hatt to deltakere, ble avsluttet i 2016. I 2016 var
KRUS imidlertid på ny en del av en EU-søknad som ble bevilget penger over Horizon 2020, RISE-2016
(Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange) vedrørende et prosjekt om
samarbeid mellom kriminalomsorgen og helsetjenestene. Dette er et fireårig prosjekt, og som COSTAction har dette programmet et fokus på etablering av forskningsnettverk. KRUS er engasjert i en
søknad til Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi (NSfK) vedrørende barn og unge i fengsel. Vi har også
deltatt på søknader til Norges forskningsråd (NFR), bl.a. i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) og
Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) på programmet BEDREHELSE. Ingen av disse
prosjektene ble bevilget midler.
Tildeling av forskningsmidler ifm tilbakefallsstudier
KRUS fikk tildelt kr. 300 000 til å bygge opp en større kunnskapsdatabase med informasjon om klienter
som gjennomfører straff i ulike former. Tildelingen ble ikke gjort kjent for prosjektet før etter
12

sommerferien. Interne ressurser var da engasjert i andre pålagte prosjekter og vanskelig å reallokere.
Det er gjort noe datauttrekk, men det gjenstår fortsatt betydelig arbeid med innhenting av manglende
data, kvalitetssikring, samt statistiske beregninger og analyser for å kunne produsere publikasjoner om
funn. Prosjektet har vist seg å være større og mer komplisert enn først antatt, det er derfor søkt om
overføring og øking av tildelingen til 2017, slik at resultatet blir best mulig før publisering. Prosjektet er
samtidig utvidet med et forslag om en intervjustudie som supplement til registerstudien.
Tilsatte som er på høyde med andre sammenlignbare profesjonsutdanningsinstitusjoner når det
gjelder akademisk nivå og kompetanse.
Til sammen seks tilsatte på KRUS er involvert i Politihøgskolens «FIKS-prosjekt» om å øke
kjønnsbalansen i toppstillinger innenfor forskning som er finansiert av NFR. Det er også utarbeidet
retningslinjer for opprykk til forsker I og forsker II. En ny stilling er utlyst i forskningsavdelingen som
førsteamanuensis/førstelektor. Ellers er kompetanseoppbygging et viktig aspekt ved tildeling av
forskningsressurser i studieavdelingen.
Forskningsprosjekter i 2016 med fokus på samarbeidprosjekter med andre avdelinger på KRUS og
eksterne forsknings- og fagmiljøer










Barn og unge i kriminalomsorgen
I dette prosjektet deltar tilsatte fra både forsknings- og etterutdanningsavdelingen. I
prosjektet inngår en mastergrad ved Høgskolen i Oppland. En intensjonsavtale med
Høgskolen i Hedmark og Eidsberg fengsel, som vil etablere et tilbud for unge innsatte,
utredes.
Etter oppdrag fra KSF/KDI har KRUS i 2016 arbeidet videre med evaluering av
ungdomsenhetene i Bjørgvin fengsel og Eidsvoll fengsel.
Prison, Architecture and Humans (PriArcH)
KRUS har etablert et nettverk på fagfeltet fengsel og arkitektur. I 2016 har flere KRUStilsatte i nettverket vært involvert i et samarbeid som i 2017 vil resultere i en Open Access
publikasjon utgitt av forlaget Cappelen Damm. I boken er det bidrag fra forskere i Norge
(KRUS og Universitetet i Bergen), Sverige (Universitetet i Gøteborg) og Italia (i all hovedsak
fra Sapienza universitet i Roma).
Importmodellen
Prosjekter tar for seg implementeringen av de forskjellige velferdstjenestene i fengsel fra
1969 til i dag. Det tar sikte på å si noe om hvorvidt denne måten å organisere fengslene på
svarer til de forhåpningene Nils Christie, mannen bak uttrykket «importmodellen», hadde.
Men ikke minst hvilke forhåpninger kriminalomsorgen, med Justisdepartementet som sterk
pådriver, hadde og i hvilken grad de har blitt til virkelighet. Prosjektet er et samarbeid
mellom KRUS og Fylkesmannen i Hordaland.
Kunnskap om voldtektsdømte
Dette er et samarbeidsprosjekt med OUS og består av to prosjekter gjennomført som del av
et større oppdrag fra Helsedirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet.
Det ene prosjektet har vært en longitudinell kohortstudie av voldtektsdømte basert på
registerdata fra SSB, med formål å sammenlikne levekårsforhold og kriminalitetshistorikk
blant voldtektsdømte opp mot tre andre grupper dømte fra samme år (dømte for andre
typer seksuallovbrudd, voldsdømte (uten seksuallovbrudd), og dømte for andre lovbrudd).
Den andre delen av samme oppdrag består av en intervjubasert undersøkelse blant et
utvalg fengslede voldtektsdømte. Målet med denne er å undersøke sosialkognitive
ferdigheter, og sammenhengen mellom slike ferdigheter og negative barndomsopplevelser
(adverse childhood experiences).
BASIS-prosjektet
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo universitetssykehus, KDI og Helsedirektoratet
om utvikling av behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd. Et eget
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forskningsprosjekt forankret på KRUS, er under utvikling. Målet med det vil være å
undersøke treffsikkerheten av screeninginstrumentet som brukes i behandlingsprosjektet,
for å se om det i tilfredsstillende grad skiller ut personer med tilbakefall til nye
seksuallovbrudd.
Selvmord i fengsel
Dette er en longitudinell studie som pågår i samarbeid OUS.
Forvaring
Dette er en longitudinell studie hvor man følger utviklingen av forvaringsordningen. Tilsatte i
studieavdelingen, etter- og videreutdanningsavdelingen og forskningsavdelingen vært
involvert i prosjektet. Prosjektet har hatt to fokusområder i 2016; gjennomføring av
varetektsfengslingen i 22/7-saken og gjennomføring av forvaring i avdeling med særlig høyt
sikkerhetsnivå.
StudData
I 2016 er det foretatt datainnsamling av tredje fase for det første panelet. Dette prosjektet
er en del av RECPOL-prosjektet som er et StudData prosjekt for flere politiutdanninger i
Europa, og der Politihøgskolen (PHS) er en pådriver.
Unpacking Goals in Housing First: Harm Reduction and Recovery- A Good Match?
Prosjektet undersøker hvilke målsettinger og resultater som finnes i de norske Housing-first
prosjektene, og hvordan disse målsettingene og resultatene kan knyttes til hhv. recovery
ideologien og skadereduksjonsideologien. I 2016 hospiterte en tilsatt i studieavdelingen en
periode ved The Unit of Alcohol and Drug Research ved The International Institute for
Health and Welfare (Helsinki, Finland) som er et internasjonalt ledende forskningsmiljø
innen studier av alkohol og narkotika.
Mer radikalisering eller mer religiøsitet? En kvalitativ kasusstudie av innsatte i norsk
kriminalomsorg
Prosjektet inngår i KRUS’ bredere forskningsportefølje om radikalisering og voldelig
ekstremisme. Dette er et flerårig prosjekt der aktiviteten i 2016 hovedsakelig har vært
planlegging av studien og innsamling av data (intervjuer) med innsatte og tilsatte i ulike
norske fengsler.
Å bli en fengselsbetjent
Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsavdelingen og studieavdelingen og undersøker
hvordan aspirantene forstår sammenhengen mellom teori og praksis i miljøarbeid og
hvordan de knytter teorien til egen fremtidige fengselsbetjentrolle.

3.4.2 Prognoser for fengselskapasitet
KDI har overtatt dette ansvaret for videre rapportering. Vedlagt følger siste prognose utarbeidet av
KRUS.
PROGNOSE pr. april 2016 - Uniformerte
førstelinjeårsverk
0265 Fengselsførstebetjenter
0264 Fengselsbetjenter
0264 Fengselsbetjenter i pliktår
1078 Betjenter (uten fengselsbetjentutdanning)

2016
335
1640
172
565

2016
335
1667
175
542

2017
335
1778
200
498

2018
335
1810
200
479

Årsverk i "førstelinje"

2800

2800

2800

2800

Prosent 1078 i forhold til 0264

34%

33%

28%

26%
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3.5

Delmål 4: God faglig og økonomisk styring

Oppfølging knyttet til delmål 1
Nr.

Styringsparameter

S 4.1

KRUS skal oppnå budsjettbalanse

S 4.2

Avbyråkratisering og effektiviseringsreform i
staten

Innsparing på kr 1,3 mill i
2016

Rapporteringskrav

Frist for inn-rapportering

Ferdig

Status/ tiltak – andel kvinnelige ledere
Planlagte og gjennomførte tiltak for å fremme
likestilling

Årsrapporten
Årsrapporten

31.12.2016
31.12.2016

R 4.4
R 4.4

Krav

Oppnådd
Bevegelse i 2016: - 2,8 mkr
Utgående balanse:
+ 3,2 mkr
Dr.utg økt med ca 3
mkr fra 2015 til
2016

3.5.1 Innledning
Faglig styring:
EVU-avdelingen gjør en årlig innhenting av behovsdata for kunnskapsoppdatering. I tillegg kommer
innspill fra KDI. Dette munner ut i kurskatalogen som er ferdig i november. Basert på dette lages en
arbeidsplan for hver medarbeider og i den grad den faglige kapasiteten ikke er tilgjengelig i KRUS hentes
ressurser eksternt ifra. Ca 10% av tiden settes av til faglig oppdatering.
Studieavdelingen styres på lang sikt av en rammeplan. Studieplan revideres årlig og gir føringer for faglig
behov. Avdelingen er underlagt krav til formell kompetanse i henhold til NOKUT. Det lages arbeidsplaner
for hver medarbeider i undervisning. I den grad kompetanse mangler brukes eksterne. Avdelingen har
egen kvalitetshåndbok.
Forskningsavdelingen jobber mer prosjekt- og temabasert, og leveransene er artikler, konferansebidrag,
bøker, rapporter og materiale for undervisningen. I tillegg er det krav om 20% undervisningsrelatert
arbeid.
Administrasjonsavdelingen leverer praktisk rettet undervisning til studentene og ivaretar
arbeidsgiveransvaret for aspirantene via 1.betjentene.
Økonomisk styring:
Avdelingene er organisert som egne kostnadssteder med budsjetter. Det budsjetteres på konto og
månedsnivå. I den grad det er behov føres kostnadene også på prosjekter. I EVU-avdelingen har hvert
kurs et eget prosjektnummer.

3.5.2 Effektiviseringstiltak
 Samlokaliseringen øker mulighetene for å bruke KDI-ressurser i KRUS sin virksomhet.
 EVU benytter KDI i flere av sine kurs, i tillegg til medarrangør til konferanser.
 Tilsatte ved KRUS var delaktige i to søknader til forskningsrådet på helseprogrammet "BEDRE
HELSE". Ingen av søknadene nådde opp i konkurransen om midler.
 KRUS sitt bibliotek er disponibelt for KDI
 KRUS sin IT-avdeling supporterer KDI til en viss grad
 Hovedresepsjonen bemannes av KRUS
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 Videre er det satt i gang et prosjekt for implementering av FS (felles studieadministrativt system).
 Studieavdelingen arbeider med effektivisering av undervisningen, f.eks. redusere
veiledningskapasiteten i basisgruppene.

3.5.3 Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø
Medarbeidersamtaler gjennomføres kontinuerlig med de medarbeidere som ønsker det.
Det er utarbeidet handlingsplan etter arbeidsmiljøundersøkelsen som ble gjennomført i 2014. Denne
følges opp av avdelingsledere og AMU.
SAGA Advisors gjennomførte en organisasjonsgjennomgang av KRUS i 2016. Forslag til organisatoriske
endringer og arbeidsmiljøforhold som fremkom ved denne undersøkelsen følges opp av ledergruppen
og AMU.
Tabell: Sykefravær

2014
3,16 %
4,93 %

Sykefravær: Aspiranter
Sykefravær: Ikke-aspiranter

2015
2,84 %
4,34 %

2016
2,57 %
3,71,%

MÅL
<1%
<5%

Sykefraværet holder seg på et stabilt og ganske lavt nivå.
Alle ansatte har elektronisk personalmappe.
Oppfølging av tilsatte etter belastende hendelser
Det er ikke registrert belastende hendelser som krever spesiell oppfølging.
HR-Gruppe
HR-gruppen er en partssammensatt gruppe hvor HR-avdelingen i KDI, HR-rådgivere fra regionene og
KRUS + sentrale tjenestemannsorganisasjoner deltar. Gruppen har blant annet utarbeidet prosessplan
veileder for omstilling og kartleggingsskjema for kompetanse ift omstilling. HR-rådgiver ved KRUS deltar
i HR-gruppens arbeid

Likestilling
Status
Tabell: Ansatte etter kjønn og stillingstype

Ansatte i KRUS
Kvinner
Menn

2014
62
36
26

2015
65
37
28

2016
66
37
29

Pr. utløpet av 2016 var 57% av de fast tilsatte kvinner. Flertallet (80%) i ledergruppen er kvinner,
3 tilsatte har opprinnelse utenom Skandinavia. Ingen av de ansatte har nedsatt funksjonsevne av
betydning.
For aspiranter se pkt. 3.2.2.1
Tabell: Ansatte etter stillingsprosent og ansettelsesforhold

HR
Deltid 20-80%
Fast
Midlertidig

2014
1
56
6

2015
3
59
6

2016
5
59
7

Ca 10% er midlertidig ansatte. 2 av 7 midlertidig ansatte er deltidsansatt
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I ledergruppa
Tabell: Kjønnssammensetning i ledergruppa

Ledergruppen antall
Kvinnelige i ledergruppen
%

2014
5
4
80 %

2015
5
4
80 %

2016
5
4
80 %

Tiltak


KRUS oppfordrer underrepresenterte grupper til å søke. Alle stillingsannonser har følgende tekst

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å
oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Det bes oppgitt i søknaden om man har slik bakgrunn. Ev. ønsker om at
opplysninger om søker unntas offentligheten, vil bli vurdert ut fra bestemmelsene i offentlighetsloven § 25.






I den grad man har kvalifiserte søkere fra underrepresenterte grupper kalles disse inn.
Man er bevisst på å sikre likeverdig behandling i intervjusituasjonen, for eksempel ved at de som
representerer virksomheten gjenspeiler mangfoldet, at intervjulokalet er tilgjengelig, at samme
intervjumal brukes overfor alle kandidater. Det blir ikke spurt om familieforhold og
omsorgsforpliktelse eller religiøs tilhørighet.
Man er beredt på å foreta moderat kvotering hvis kandidaten er kvalifisert.

I den daglige driften er man også fokusert på etnisitet:
 Når det gjelder forståelse for utlendinger i norske anstalter så er KRUS sterkt engasjert i
internasjonale samarbeidsprosjekter som i sin tur gir kunnskap tilbake til opplæringen i KRUS.
 Kurstilbud for arbeid med etnisk minoritetsungdom
Se også vedlegg 6.

3.5.4 Bedre styring og samordning på IKT-området
KRUS har i dag en IKT stab på 2 personer. Primæransvaret er å forvalte et it-miljø som tilfredsstiller
kravene til en moderne undervisningsvirksomhet. De ivaretar drift av KRUS-relaterte applikasjoner og
administrative systemer, innkjøp og drift av pc’er, servere, nettverk og kommunikasjon, i samspill med
flere leverandører og KDI. Viktig oppgave er å serve aspiranter og ansatte med 1.linje support. I tillegg
yter avdelingen support til KDI-brukere ved behov.
KRUS er godt fornøyd med dagens organisasjon og arbeidsfordeling med resten av kriminalomsorgen,
avdelingen har en meget kort responstid og oppe-tiden er tilnærmet 100%.
I 2016 har KRUS utarbeidet policy for informasjonssikkerhet og et dokument med oversikt over roller og
ansvar innenfor informasjonssikkerhetsområdet. Ansatte er gitt informasjon og opplæring i
informasjonssikkerhet. KRUS deltok blant annet i den nasjonale sikkerhetsmåneden i oktober med elæring for alle ansatte, informasjon på ledermøter og personalmøter.
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3.5.5 Økonomiforvaltning og offentlige anskaffelser
Avdelingslederne er informert om regelverket for offentlige anskaffelser og plikter å informere om
regelverket til sine ansatte. Alle tilsatte kan bestille varer og tjenester for sin avdeling. Det gjøres etter
avtale med avdelingsleder, som er ansvarlig for at regelverket overholdes.
KRUS har svært få egne innkjøp som overskrider terskelverdiene. Trykkeriavtale med leverandør utløp i
2016 og er erstattet med å tildele oppdrag til Kriminalomsorgens eget trykkeri i Halden Fengsel.
Kriminalomsorgen har inngått rammeavtaler som KRUS følger. De mest relevante avtalen dreier seg om
kontorrekvisita, telefoni, rekruttering og IT-utstyr. Disse er godt kommunisert i organisasjonen og følges.

3.6

Delmål 5: Internasjonalt samarbeid

Innledning
KRUS er pålagt et betydelig engasjement i internasjonalt samarbeid. EØS-samarbeidet vedr. Norway
Grants utgjør det viktigste bidraget. Videre har man forberedt, koordinert og levert opplæringstjenester
til Norgerhaven i Nederland.
KRUS deltar i organisasjonskomiteen for planlegging og styring i samarbeidet med Russland.
Forskningsavdelingen har også hatt noe internasjonale engasjementer, f.eks. COST-prosjektet og
deltakelse/bidrag på konferanser.
EØS-samarbeidet krever ca 30 månedsverk. Romania og Polen er de mest betydningsfulle
samarbeidsland. I tillegg har Nederland-prosjektet krevd noen månedsverk i 2016.

Internasjonalt samarbeid

2016
40,0 mv

Norway Grants
Russland
Latvia
Romania
Polen
Tsjekkia
Litauen

30,0 mv
0,5 mv
4,0 mv
10,0 mv
10,0 mv
0,5 mv
5,0 mv

Nederland
* mv = månedsverk

7,0 mv

KRUS får kun delvis kompensert for utgiftene knyttet til det internasjonale samarbeidet. For Norway
Grants er dekningen ca 40% og for Nederland 70-80%. Russlandsaktiviteten er beskjeden i 2016 og er
kompensert kun for reiseutgifter.

3.6.1 Norway Grants (2009 – 2016)
I denne perioden har KRUS totalt fått kompensert ca kr. 3 600 000 for utgifter knyttet til samtlige
prosjekter i forbindelse med gjennomføring av dette internasjonale samarbeidet. Et estimert anslag gir
en dekningsgrad på ca 40 % av de samlede utgifter som er påført KRUS i løpet av perioden 2012 – 2016.
De ulike prosjektene kan oppsummeres som følger:
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Samarbeid

Prosjekt

Norske
partnere

Latvia

Olaine fengsel – bygging av en
rusmestringsenhet og opplæring av ansatte.
KRUS har bidratt med en prosjektkoordinator
og 2 spesialister. Det er avtalt 8 arbeidsmøter i
Norge og Latvia. Det er utviklet en studieplan
for grunnutdanning av fremtidige ansatte ved
enheten. Prosjektet er gjennomført som avtalt.
KRUS har mottatt lønnskompensasjon på kr.
850 000 inkl reiseutgifter.

Oslo fengsel, Antall møter:
KRUS
Norge: 3

Utvikling av kompetansehevingstiltak for
ansatte og innsatte i litauiske fengsler. KRUS har
bidratt med en prosjektkoordinator og 3
spesialister. Det er planlagt 4 arbeidsmøter i
Norge og to i Litauen. Det er utviklet 4
studieplaner for ansatte og innsatte i litauiske
fengsler. Prosjektet er gjennomført som
planlagt. KRUS har mottatt lønnskompensasjon
på

KRUS

Litauen

Aktivitet i prosjektet

Latvia: 5
+ En rekke
forberedende møter
Sluttkonferanse

Antall møter:
Norge: 4
Litauen: 2
+ En rekke
forberedende møter
Sluttkonferanse

kr. 300 000 inkl reiseutgifter.

Romania,
Arad

Arad kompetansesenter – rehabilitering og
oppussing av sentret og utvikling av
kompetanse i rumensk kriminalomsorg. KRUS
har bidratt med en prosjektkoordinator og 2
spesialister.

KRUS

Norge: 1
Arad: 17
+ En rekke
forberedende møter

Det er planlagt 17 arbeidsmøter i Romania. Det
er utviklet HR- og kompetansestrategier og 11
studieplaner for rumensk kriminalomsorg. I
tillegg en karriere guide, et veileder og coaching
program, en e-læringsplattform, og to
konferanser. Prosjektet er gjennomført som
planlagt. KRUS har mottatt kompensasjon på kr.
700 000 inkl reiseutgifter.

Romania,
Bacau

Bacau fengsel - bygging av en ungdomsenhet i
Bacau og opplæring av ansatte som arbeider
med unge innsatte i Rumenske fengsler. KRUS
har bidratt med en prosjektkoordinator og 2
spesialister. Det er planlagt 9 arbeidsmøter i
Romania. Det er utviklet en studieplan.
Prosjektet er gjennomført som planlagt. KRUS
har mottatt kompensasjon på ca kr. 300 000
inkl reiseutgifter.

Antall møter i:

Sluttkonferanse

Bjørgvin
fengsel

Antall møter i:

KRUS

Bacau: 8
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Tsjekkia

Arrangere en konferanse i Tsjekkia for
kriminalomsorgsansatte og motta 4
delegasjoner fra tsjekkisk kriminalomsorg i
Norge for å øke kompetansen i tsjekkisk
kriminalomsorg. Det er beregnet en
arbeidsgruppe på 2 spesialister fra KRUS og en
koordinator fra KRUS.

Ila fengsel
Ringerike
fengsel

Antall møter i :
Norge: 4

KRUS

Tsjekkia: en
konferanse

Gjennomføre studiebesøk og praksis for ulike
yrkeskategorier i polsk kriminalomsorg i Norge
for å høste kunnskap og kompetanse. KRUS har
bidratt med en prosjektkoordinator og flere
ansatte fra KRUS og fengselsenhetene har vært
involvert i studiebesøkene. Det er avtalt 16
studiebesøk i Norge og 4 i Polen. Prosjektet er
gjennomført som planlagt. KRUS har mottatt
kompensasjon på kr. 500 000 inkl reiseutgifter.

KRUS

Antall møter i :

Utvikling av studieplaner og e-læringsplattform i
samarbeid med utdanningssentret i Kalisz og
studieturer innenfor helse og sikkerhet til
Norge. KRUS har bidratt med en
prosjektkoordinator og tre spesialister. Det er
avtalt 13 studiebesøk i Norge og 4 i Polen.
Prosjektet er gjennomført som planlagt. KRUS
har mottatt kompensasjon på
ca kr. 400 000 inkl. reiseutgifter.

KRUS

Prosjektet er gjennomført som planlagt. KRUS
har mottatt kompensasjon på kr. 550 000 inkl
reiseutgifter.

Polen
Prosjekt
nr. 2

Polen
Prosjekt
Nr. 6

Norge: 4
Polen: 16
+ En rekke
forberedende møter
Sluttkonferanse

Antall møter i :
Norge: 13
Polen: 4
+ En rekke
forberedende møter
Sluttkonferanse

3.6.2 Russlandsamarbeidet
KRUS deltar i organisasjonskomiteen for planlegging og styring i samarbeidet med Russland.

3.6.3 Nederland Norgerhaven
Det ble avviklet et opplæringskurs i uke 10-14. I tillegg til direkte opplæring, krever Nederland-prosjektet
en rekke indirekte aktiviteter før-/etterarbeider. Til sammen estimeres KRUS sitt engasjement til 0,7
månedsverk i 2016.
Studieavdelingen har hatt ansvar for gjennomføringen av opplæringen av ansatte i Norgerhaven. Det er
gjennomført en intern gjennomlysning av oppdraget. Gjennomgangen viser at opplæringsoppdraget har
vært utfordrende, både faglig, pedagogisk og logistisk. Dette er meddelt KDI. Erfaringene som er gjort
trekkes med inn i opplæringen av nyansatte i 2017.
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4. Budsjettrammer for 2016
4.1

Overordnede budsjettrammer

TABELL 7 KAP. 432. KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER. BUDSJETT 2016. BELØP I 1 000 KRONER.
Kapittel/Post Betegnelse
Beløp
Kap. 432/01

Kap. 432

Driftsutgifter

186 247

Overført beløp fra 2015 til 2016

5 998

Sum kap. 432

192 245

* Post 01 Driftsutgifter
Posten omfatter lønnsutgifter til personale ved KRUS, lønn til aspiranter og drifts- og husleieutgifter til
skolebygningen. Posten omfatter også bevilgning til inventar og utstyr i skoleseksjonen og i kontorene,
aspirantenes reiser, opphold og uniformseffekter, samt ulike kurs til spesialstillinger innen
kriminalomsorgen.

Post 03 Andre inntekter
Posten omfatter blant annet inntekter fra aspirantenes andel av skolebøker, refunderte utgifter fra
deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter (Norway Grants) og forskningsoppdrag. Regnskapet for
2016 viste betydelige merinntekter. Dette skyldes i hovedsak salg av opplæringstjenester til Politiets
Utlendingsenhet (PU). Inntektsbudsjettet er justert i løpet av året med 3,18 mkr pga betydelige
merinntekter.
Se for øvrig kap. 5

4.2

Forutsetninger om økonomistyring

Endelig disponeringsbrev for 2016 er datert 06.04.2016. Det er ønskelig at KDI kommer med
disponeringsbrevet i god tid før budsjettårets start slik at KRUS kan ha større mulighet for å styre den
løpende drift, iverksette tiltak og møte de utfordringer og oppgaver gitt i disponeringsbrevet innenfor
budsjettrammen.
Budsjettet er delt opp i tidsperioder, avdelinger og prosjekter der hvor dette synes hensiktsmessig. KRUS
har godt håp om underforbruk ift opprinnelig budsjett.
KRUS og KDI holder jevnlig møter (pr. 2016: 3 møter) vedrørende kostnadsoppfølging og –fordeling
knyttet til flyttingen. KDI er derfor fullt ut informert om den problematiske budsjettsituasjonen i KRUS.
Endringer i form av redusert aktivitetsnivå vil ha ubetydelig effekt på utgiftene på kort sikt siden 97% av
utgiftene er knyttet til personal, husleie, kursvirksomhet, reiser, uniformer etc som i liten grad lar seg
redusere med aktiviteten. Det er ikke kommet signaler fra KDI om reduksjon av bemanningen.
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5. Resultatoppfølging i 2016
TABELL 9 RAPPORTERINGSFRISTER I 2016
Periode

Frist for rapportering til KDI

Status

1. tertial, pr. 30. april

13. mai

Gjort

2. tertial, pr. 31. august

16. september

Gjort

3. tertial, pr. 31. desember

20. januar

Se denne rapport

TABELL 10 RAPPORTERINGSKRAV FOR 2016 UNDER ØKONOMI
Rapportering

Frist

Status

Status regnskap/budsjett

Hvert tertial

Gjort

Effekten/utgifter forbundet med lønnsoppgjøret i 2016 for 2016

Andre tertial

Gjort

Effekten/utgifter forbundet med lønnsoppgjøret i 2016 for 2017

Andre tertial

Gjort
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Resultat- og regnskapsrapportering
Tabell: Økonomitall

2016

Avd

Konto

8020500
8020510
8020515
8020519
8020520
8020530
8020550
8020591

Direktørens stab
Studier
VBU
Bibliotek
EVU
Forskning
Administrasjonsavdelingen
Aspiranter
Annet (feilføring)
Internbudsjett
Budsjettkrav i disp.brev
Driftsutgifter KRUS
Statsbudsjettet

8020666
043201

Utgiftsavvik (overskridelse +)
Inntekter
+ Trandum
+ Internasj. samarbeid
+ Trekk kantine+garasje
+ Boktrekk
+ Annet
- Inntektskrav
= Inntektsavvik (overskridelse +)
Belastningsfullmakter
- Nederland
- Hovedverneombudet
Tillegg for lønnsoppgjør
Periodens bevegelse
Inngående reserve 2016
Utgående reserve 2016

Budsjett
6 655
22 056
248
898
10 632
5 076
40 055
114 380
200 000
(7 755)
192 245
186 247
5 998
993

993
993
-

(5 998)
5 998
-

Virk
6 673
20 877
361
702
10 538
4 901
38 688
114 299
79
197 118
197 118
186 247
10 871
5 138
2 100
1 000
1 000
273
765
993
4 145
1 096
439
657
2 853
(2 777)
5 998
3 221

Note

2

3

4
5
6

1

Det ble budsjettert med at KRUS ved utgangen av 2016 var i balanse (note 1), dvs at reserven fra
tidligere år på 6 mkr ble brukt opp. Året endte med at KRUS har en reserve på 3,2 mkr. som videreføres
til 2017.
Driftsutgiftene før godskrift av belastningsfullmakter (note 2) endte på 197,1 mkr mot budsjettert 192,2
mkr. Dette merforbruket på 4,8 mkr er kompensert med
 høyere inntekter, 5,1 mkr mot budsjett 1,0 (note 3). I tillegg har KRUS blitt
 godskrevet belastningsfullmakt for påløpte direkte utgifter ifm opplæring i Nederland med 0,4
mkr (indirekte utgifter er ikke kompensert) (note 4).
 belastningsfullmakt for hovedverneombudet er imidlertid kompensert fullt ut med nær 0,7
mkr (note 5). Denne funksjonen er overført KDI for 2017.
 Lønnskompensasjonen for sentralt og lokalt oppgjør endte med nær 2,9 mkr som er i tråd med
rapporteringen i 2.tertial-rapporten (note 6)
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Utsikter 2017
Flyttingen til Lillestrøm har satt økonomien på hard prøve og fra 2017 er utsiktene meget utfordrende.
Økte hus-kostnader (+ 15-17 mkr) representerer en «kronisk» utfordring. Denne økningen kombinert
med et generelt krav om besparelser, vil på lengre sikt kunne medføre en trussel mot kvaliteten på
virksomheten. De høye inntektene i 2016 vil ikke vedvare, slik at det forventes en årlig negativ bevegelse
i budsjettbalansen på 6-8 mkr med dagens aktivitet. Tiltak som vil bedre denne situasjonen er endring av
studieåret. Dette vil utgjøre en årlig besparelse på ca 7 mkr.

Budsjettbalanse
15 000
10 000
5 000
(5 000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

(10 000)
(15 000)
(20 000)
Budsjett-balanse

Styringsmøter
Det skal gjennomføres styringsmøter mellom KDI og KRUS i 2016. Det er avholdt 5 møter som er i
henhold til plan.
TABELL 11 DATO FOR STYRINGSSAMTALER 2016

Plan
Dato
05.feb
15.mar
28.jun

Tidspunkt
Kl. 13-15
Kl. 9-11
Kl. 9-11

12. – 14. sep
08.nov

Sted
KRUS
KDI
KRUS
Kielfergen

Kl. 9-11

KRUS

Avholdt
05.feb
15.mar
01.jul
26.28.09
08.nov
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VEDLEGG
Vedlegg 1 – Økonomirapport
31.12.2016

Regnskapsrapportering etter kontantprinsippet pr.
KRUS
tall i 1000 kr
Budsjett pr
Avdeling/område

Kap. 0432
01.1 Lønnsutgifter
Direktørens stab
01.2 Varer og tjenester
01.1 Lønnsutgifter
Avd. for studier
01.2 Varer og tjenester
01.1 Lønnsutgifter
Avd. for EVU
01.2 Varer og tjenester
01.1 Lønnsutgifter
Avd. for forskning
01.2 Varer og tjenester
01.1 Lønnsutgifter
Administrasjons-avdeling
01.2 Varer og tjenester
01.1 Lønnsutgifter
Aspiranter
01.2 Varer og tjenester
01.1 Lønnsutgifter
Øvrig
01.2 Varer og tjenester
01.1 Lønnsutgifter
Totalt opprinnelig budsjett 01.2 Varer og tjenester
Post 01 Driftsutgifter
Tillegg for økte inntekter

31.12.16
4 970
1 685
19 805
3 397
6 960
3 672
4 543
533
9 740
30 315
111 479
2 901

Påløpt pr

-7 755
157 497
34 748

31.12.16
4 416
1 600
18 698
2 803
6 903
3 635
4 498
403
9 772
28 916
112 420
1 879
156 707
39 237

192 245

195 944

Påløpt i % av
budsjett
89 %
95 %
94 %
83 %
99 %
99 %
99 %
76 %
100 %
95 %
101 %
65 %

Årsbudsjett
4 970
1 685
19 805
3 397
6 960
3 672
4 543
533
9 740
30 315
111 479
2 901

99,5 %
112,9 %

-7 755
157 497
34 748

101,9 %

192 245

Påløpt i % av
budsjett
517 %

Årsbudsjett
4 173

3 180

Lønnskompensasjon

2 853

TOTAL

198 278
Budsjett pr
Kap. 3432

Post 03 Andre inntekter
Tillegg
TOTAL

31.12.16
993
3 180
4 173
Budsjett pr

Refusjoner
Foreldrepenger
Sykepenger

Belastningsfullmakter
Hovedverneombud
Russlandsamarbeidet
Transportprosjektet
Nederland
Sum

31.12.16

195 944
Påløpt pr
31.12.16
5 138
5 138
Påløpt pr

Påløpt i % av
31.12.16
budsjett
inkl i driftsutgiftene
inkl i driftsutgiftene

Budsjett pr
Påløpt pr
Påløpt i % av
31.12.16
31.12.16
budsjett
Årsbudsjett
657 tkr Belastningsfullmakt fratrukker dr.utg.
intet
fakturert, inkl i inntektene
439 tkr Belastningsfullmakt fratrukker dr.utg.

Oversikt over tilleggsbevilgninger/overskridelsessamtykker
Post 01
Referanse
Lønnskompensasjon
2 853
Tillegg for økte inntekter
Nederland
Hovedverneombud
Sum

Årsbudsjett

Post 03
0

3 180
439
657
7 129
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Vedlegg 2 – Cristin - Det nasjonale forskningsinformasjonssystemet

KATEGORI
TIDSSKRIFTSPUBLIKASJON
KONFERANSEBIDRAG OG FAGLIG
PRESENTASJON
BOK
RAPPORT/AVHANDLING
DEL AV BOK/RAPPORT
OVERSETTELSESARBEIDE
MEDIEBIDRAG
KOMMERSIALISERING
KUNSTNERISK OG MUSEAL PRESENTASJON
KUNSTNERISK PRODUKSJON
PRODUKT
INGORMASJONSMATERIALE
TOTAL
AVDELINGSVIS
STUDIEAVDELINGEN
FORSKNINGSAVDELING
ETTER- OG VIDEREUTDANNING
TOTAL
ANNET
HÅNDBOK PERSONUNDERSØKELSE
HÅNDBOK RADIKALISERING
RAPPORT BØTETJENESTE
HÅNDBOK UTENLANDSKE INNSATT

2012 2013 2014 2015 2016
5
12
7
10
5
2
2
4
4
0
18
0
0
0
0
0

12
4
3
3
0
17
0
0
0
0
0

9
2
3
5
0
12
0
0
0
0
0

16

21

3
1
0
3
0
0
0
0
0

5
0
0
4
0
0
0
0
0

35

51

38

33

35

2012

2013

2014

IKKE FORDELT

3 masteroppgaver

2015 2016
10
9
18
22
5
4

35

51

38

33

35

2012

2013

2014

2015

2016
1

INGEN DATA

Note
3 poenggivende

1
1
1

kilde: CRSITIN/Eirin

Detaljer:
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Vedlegg 3 – 2016 i bilder
Kompetanse
175 nye aspiranter ble tatt opp til fengselsbetjentutdanningen.

I januar ble aspirantkull 2016-17 ønsket velkommen til KRUS, her ved direktør Hans-Jørgen
Brucker.

I slutten av november, ble kull 2015-16 uteksaminert. På vei ut i pliktåret fikk de vitnemålene
sine, nye distinksjoner til uniformene og hilsener fra både KRUS, KDI og statssekretær i Justis- og
beredskapsdepartementet.
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Verksbetjenter
I 2016 fullførte et kull med verksbetjenter utdanning ved KRUS. Under til venstre:
avgangsklassen fra 2016, under til høyre: Direktør Hans-Jørgen Brucker (midten på
bildet til høyre) og de ansvarlige for verksbetjentutdanningen, Geir Eskeland og
Ingvild Jansen, deler ut vitnemål.

Flere av de ansatte ved KRUS har også oppnådd høyere formell kompetanse i løpet av 2016
25. januar disputerte
seniorrådgiver Torunn
Højdahl med en avhandling
avlagt ved Institutt for helse
og samfunn, det medisinske
fakultet, UiO. Højdahl er nå
førsteamanuensis. Til
venstre ses Højdahl i
midten, mellom sine to
veiledere.

Flere har fullført
mastergrader. Til høyre sees
tre av disse, mens de legger
frem funn fra
masteroppgavene sine for
kollegene ved KRUS. Fra
venstre: Trond Martinsen,
Cathrin Rattén og Dag
Sandham.
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Kursvirksomhet og konferanser
Hvert år gjennomfører KRUS en rekke kurs og konferanser for å være med på å øke
kompetansen til og bidra til utveksling av erfaringer mellom ansatte i kriminalomsorgen.
Under ligger noen bilder fra ulike kurs og konferanser i 2016:

Organisasjonsutvikling
Personalseminar
Hvert år har KRUS et felles personalseminar over to dager for alle ansatte. Hovedtemaer i
2016 var bachelorutdanning og beredskapsplan. Opplegget var delt mellom innledninger
og arbeid i grupper.
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Organisasjonsgjennomgang
Høsten 2016 var SAGA Corporate Advisors (SCA) invitert til KRUS for å ha en
gjennomgang av organisasjonen. Alle KRUS-ansatte ble invitert til å ta del i dette. Til
sammen 27 ansatte ble intervjuet i forbindelse med arbeidet, enten én-til-én eller i
grupper. På bakgrunn av sine funn, skrev SCA en rapport om styrker og svakheter ved
organisasjonen, samt kom med anbefalinger til ledelsen.
Bildet under: Daglig leder i SCA, Nina Lidahl, legger frem funn fra gjennomgangen for
de ansatte ved KRUS.

Annet
I juli fikk KRUS nytt offisielt navn. Bakgrunnen for navneendringen fra «Kriminalomsorgens
utdanningssenter KRUS» til «Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS», er at
KRUS siden 2012 har utdannet høgskolekandidater i straffegjennomføring. Under vises nye
logoer på norsk og engelsk.
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Vedlegg 4 – Tilsatte ved KRUS i 2016
Direktørens stab
Brucker, Hans-Jørgen

Direktør

Andersen, Knut

Seniorrådgiver

Bull, Ragna Matea

Informasjonsrådgiver

Johnsen, Lisa

Seniorkonsulent

Sjølie, Berit Stensbye

HR-rådgiver

Skjørberg, Jostein

Økonomirådgiver

Administrasjonsavdelingen
Ekhaugen, Ellen M.

Administrasjonssjef

Øvergaard, Christian

Assisterende avdelingsleder

Andersen, Ina

Fengselsførstebetjent (t.o.m. november)

Dukuray, Bahary

IKT-konsulent

Dulin, Anita

Konsulent

Fjeldberg, Nina Faye

Prosjektleder

Grande, Truls Otto Aamodt

IKT-konsulent

Hansen, Camilla

Fengselsførstebetjent

Hokholt, Beate

Konsulent (t.o.m. mai – i permisjon frem til dette)

Hunnestad, Elinor

Fengselsførstebetjent

Larsen, Christian Ø.

Konsulent

Nytrøen, Ingebjørg

Fengselsførstebetjent

Skau, Thomas

Fengselsførstebetjent

Viko, Elin

Konsulent

Woldvik, Erna

Konsulent

Etter- og videreutdanningsavdelingen
Lauritzen, Hege C.

Avdelingsleder

Gaarder, Siv

Rådgiver

Haugli, Kristin Opaas

Seniorrådgiver (permisjon)

Højdahl, Torunn

Førsteamanuensis

Kessel, Vidar

Rådgiver

Letén, Elisabeth

Seniorrådgiver

Martinsen, Trond

Seniorrådgiver

Natrud, Anne Elisabeth

Seniorrådgiver

Ottar, Hege Bøhm

Seniorrådgiver

Solbakken, Gro

Seniorrådgiver

Storvik, Birgitte L.

Seniorrådgiver/førstelektor

Aagesen, Aage M.

Seniorrådgiver
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Forskningsavdelingen
Johnsen, Berit

Forskningssjef

Fransson, Elisabeth

Førsteamanuensis

Fridhov, Inger Marie

Forsker

Friestad, Christine

Førsteamanuensis

Hammerlin, Yngve

Førsteamanuensis

Kristoffersen, Ragnar

Forsker

Orban, Franck

Førsteamanuensis

Rokkan, Tore

Førstelelektor

Studieavdelingen
Hove, Kjersti

Dekan

Hult, Vigdis

Studieleder

Anfinnsen, Nirushanthy

Høgskolelektor (fra mai)

Bergander, Klaus

Førsteamanuensis

Bjørge, Eirin Thomassen

Spesialbibliotekar

Borgejordet, Jens

Høgskolelektor

Bukten, Anne

Førsteamanuensis (permisjon fra september)

Eskeland, Geir

Rådgiver

Gjeruldsen, Katharina

Høgskolelektor

Granheim, Per Kristian

Høgskolelektor

Grønvold, Marit

Høgskolelektor

Hansen, David

Førsteamanuensis

Hjellnes, Siv

Høgskolelektor

Hultgren, Morten

Høgskolelektor (t.o.m. oktober)

Jansen, Ingvild

Høgskolelektor

Jensen, Egil

Høgskolelektor

Lystad, Sven

Høgskolelektor

Midtlyng, Grethe

Høgskolelektor (permisjon februar t.o.m. oktober)

Nergård, Eva

Hovedbibliotekar

Nymo, Kirsti

Høgskolelektor

Næstby, Kjetil

Rådgiver

Rattén, Cathrin

Høgskolelærer

Rosenstrøm, Arne

Seniorrådgiver

Sandham, Dag

Høgskolelektor

Skogvoll, Vidar

Høgskolelektor

Skotte, Sven-Erik

Høgskolelektor

Snertingdal, Mette

Førsteamanuensis

Spakmo, Inger

Høgskolelektor

Stageberg, Ole

Høgskolelektor

Steinsvik, David

Førstekonsulent (august til desember)

Sørensen, Knut

Høgskolelektor
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Vedlegg 5: Avholdte kurs i 2016
Arrangementer
Fagsamling om ruskontroll og rusbekjempelse
Spesialisering tilknyttet Radikalisering
Aspirantveilederopplæring
Fagsamling om forvaring
Erfaringssamling for rusmestringsenhetene
Fag- og erfaringssamling om radikalisering som kan lede til voldelig ekstremisme
Utdanning av KOMPIS-instruktører
KIKS
Beredskap og Stabsarbeid
Radikalisering som kan lede til voldelig ekstremisme - kurs
Motiverende samtale - Utdanning av kursholdere
Motiverende samtale (MI) - Trinn 2
Kurs for nytilsatte i kriminalomsorgen
Faget i fokus
Konferanse om aktivitetstilbudet til innsatte
Konferanse om psykiske lidelser og rusproblemer hos innsatte og domfelte
LUP - Konflikthåndtering og ledelse
LUP - Jus for ledere
Økonomistyring for ledere
Lederutviklingsprogram
Miljøarbeid for ledere
Stressmestring
Bygging av mestringstillit (BaM) –en kognitiv endringsmetodikk
Kortprogram Rus - Grunnopplæring
Russamtalen
Brotts-Brytet - Erfaringssamling
Ruspåvirket kjøring - grunnopplæring
Ruspåvirket kjøring - Erfaringssamling
VINN - Grunnopplæring
VINN - Erfaringssamling
Pappaprogram
BRIK - Erfaringssamling
Risikostyring og kriseledelse
På vei…- Grunnopplæring
Krisehåndtering
Kurs for barneansvarlig
Barneansvarlige - Erfaringssamling
Samtaleverktøy for unge domfelte med etnisk minoritetsbakgrunn
Konflikthåndtering
Saksbehandling og forvaltningsrett
Personlighetsforstyrrelser
Elektronisk kontroll
Personundersøkelse
Kurs for operative førstebetjenter
Ruskunnskap
Docilive - Instruktøropplæring
Psykiske lidelser
Økonomikurs
Øvningsledelse- Opplæring av øvelsesledere
Sikkerhet i Fengsel
Fysisk maktanvendelse
Fysisk maktanvendelse - Modul 1
Fysisk maktanvendelse - Modul 2
Fysisk maktanvendelse - Modul 5 og 6
Fysisk maktanvendelse - Modul 3
VBU - Verksbetjentutdanning
Flerkulturell forståelse
workshop om unge domfelte
Totalt

Andre Nord

Vest

Sør SørVest Øst Totalt

0
5
1
1
0
2
6
47
14
7
3
0
1
32
4
0
0
0
2
3
1
2
4
4
4
0
55
2
15
21
47
15
0
0
4
2
1
0
1
0
0
0
0
0
3
3
0
2
0
4
0
5
0
2
0
5
3
0
8
0
1
0
2
6
0
0
0
0
4
0
1
2
3
5
0
0
0
0
0
0
1
0
17
11
4
0
0
2
0
0
15
0
5
2
0
0
0
0
0
0
0
7
0
3
0
3
0
5
0
3
5
14
0
1
29
0
264 228

4
1
5
3
3
5
1
0
0
2
1
3
1
5
19
9
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
2
2
2
1
9
1
3
0
6
8
0
0
19
0
19
2
0
0
16
2
0
1
0
4
3
3
3
3
17
6
0
199

4
1
8
28
6
1
1
4
0
17
3
0
0
15
46
23
4
4
0
7
0
0
1
6
9
1
6
12
0
3
4
9
5
4
2
16
17
3
2
3
13
18
6
3
5
2
7
0
2
0
8
5
3
3
3
24
10
2
389

5 11
29
1
2
7
7 22
44
13 26 123
6 29
65
2 12
23
2
8
45
0
8
16
9
9
18
4 39
67
1
6
14
0 13
24
5
6
16
10 41 128
21 109 231
15 77 186
1 13
18
2 14
26
0
1
2
2 19
30
3
4
7
0
4
4
5 12
24
0 10
18
9 23
45
0 10
16
1
3
16
0 14
33
0
2
7
3
8
24
0
3
9
9 16
51
4 10
20
2
6
15
1 15
22
12
9
46
11 11
55
0 11
14
1 10
13
0
8
30
0 26
40
11 39 115
3 26
41
0 13
18
2 18
25
2 13
48
1 29
46
0 12
12
0
9
12
1
6
7
2 13
34
0
4
15
0
4
13
3
5
19
1
5
15
4 36 100
0 13
30
0 26
57
197 951 2228
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Vedlegg 6: Tiltak ifm likestilling
STATUS

Gjennomførte tiltak i 2016

Planlagte tiltak

Andel (%) kvinnelige ledere jf HA m/tilpasningsavtale for kriminal-omsorgen § 21 nr 4

71 %

Ingen

Ingen

Andel kvinnelige ansatte (%) - øvrig uniformert
personell jf HA m/tilpasningsavtale for kriminalomsorgen § 21 nr 4

4 av 6 (75%)
førstebetjenter
+ avd.leder er
kvinner

Ingen

Tiltak som fremmer likestilling på områdene:
Kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne

Se under

Oppfordring i stillingsannonser
ift alder, kjønn og etnisitet.
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Vurdere å utvide
oppfordring i
stillingsannonser til å
også å gjelde personer
med nedsatt
funksjonsevne.
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