Fagstrategi om

Unge domfelte og innsatte 18-24 år
2021-2026

Innledning
Kriminalomsorgen har et godt tilpasset straffegjennomføringsløp for mindreårige domfelte, innsatte i aldersgruppen 15 – 18 år med
egne ungdomsenheter, tverrfaglige team og særregler. Dette utfra kunnskap om barns behov. Tilsvarende har vi kunnskap om de
kognitive og utviklingsmessige forutsetninger som gjelder unge i alderen 18- 24 år. Denne kunnskapen forteller at også unge voksne
som gjennomfører straff har behov for en forsterket oppfølging. De unge er en sårbar gruppe med sammensatte utfordringer; mange
har utført til dels alvorlig kriminalitet, men ikke sjelden har de unge også selv vært utsatt for vold og overgrep, de kan slite med
traumer og rusproblematikk, ofte som følge av omsorgs- eller annen svikt i barndommen. Straffegjennomføring i ung alder vil påvirke
deres videre livsvei.
Vi vet at unge voksne har stor kapasitet til læring og potensial for positiv utvikling, og disse ressursene må utnyttes best mulig under
straffegjennomføringen. Tilgang til skole, arbeid og en samordnet innsats fra ulike tjenesteytere, gjør straffegjennomføringen til en
unik endringsarena. Her kan kriminalomsorgen, sammen med de unge domfelte, styrke mulighetene for å få et godt liv - som aktive
og deltakende samfunnsborgere - uten kriminalitet.
Straffens trygge og sikre rammer gjør endring mulig, men det er straffens innhold som avgjør om det er starten på et nytt livsløp for
unge domfelte. Unge må tilbys individuelt tilpasset innhold og progresjon i straffegjennomføringen. Denne fagstrategien viser vei for
hvordan det skal skje.
Fagstrategien er en viktig del av arbeidet med å realisere kriminalomsorgens virksomhetsstrategi 2021-2026. Framtidsrettet
kriminalomsorg handler her om hvordan kriminalomsorgen skal tenke nytt og jobbe annerledes for å sikre en bedre framtid for unge
mennesker som er dømt for kriminalitet. Trygg og sikker tilbakeføring for denne gruppen er god samfunnsøkonomi og sparer mye
lidelse for offer, pårørende og domfelte selv. Kriminalomsorgen kan gjøre en forskjell gjennom en straff som endrer.
Lillestrøm, 24. juni 2021
Heidi Bottolfs
Avdelingsdirektør,
Forebygging, tilbakeføring og sikkerhet

Det er kriminalomsorgens
rammer og tilgjengelighet
som gjør oss til en unik
endringsarena.

Vi skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en
måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker
straffbare handlinger.
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Sammenheng med virksomhetsstrategien
Kriminalomsorgens virksomhetsstrategi gir en tydelig retning for hvordan vi de neste årene skal løse våre oppgaver på en
systematisk og helhetlig måte. Målene i virksomhetsstrategien er innarbeidet i fagstrategien for unge i kriminalomsorgen.
Framtidsrettet straffegjennomføring for unge innsatte og domfelte
Unge domfelte har et høyere tilbakefall enn eldre. Et første skritt for å redusere
tilbakefallet er bedre kartlegging av unges behov, ressurser og risiko og oppfølgning av
kartleggingen i konkrete planverk. I samarbeid med den unge skal innholdet i
straffegjennomføringen tilpasses deres behov.
Unge domfelte skal motiveres til å ta ansvar for å mobilisere egne ressurser og å være
en endringsagent i eget liv gjennom gjensidig forpliktende avtaler med
kriminalomsorgen. Ansatte i kriminalomsorgen skal motivere de unge til ta imot ulike
tilbud om aktivisering for å unngå isolasjonsskader.
Kriminalomsorgen skal tilrettelegge for at de unge får tilgang til relevante
velferdsordninger fra offentlig sektor og får tjenester fra frivillige og brukerorganisasjoner.
Kriminalomsorgen skal være en endringsarena for unge domfelte. Det krever at
kriminalomsorgen jobber sømløst internt og med eksterne aktører. Det er de unges
behov, ressurser og risiko som skal være førende for kriminalomsorgens arbeid

Trygghet og sikkerhet for samfunnet, de unge og ansatte
Mange unge domfelte er dømt for alvorlig kriminalitet. Det krever individuelle
risikovurderinger under straffegjennomføringen for å sikre trygghet for den unge og
ansatte. Et systematisk planarbeid vil bidra til en tryggere overgang ved endt
straffegjennomføring. Unge som overføres fra ungdomsenhet til ordinære fengsler er
særlig sårbare. Vi må jobbe aktivt med pårørende- og offerperspektivet rundt de unge
domfelte og den kriminalitet de har begått.
Digitalisering gir bedre tilbakeføring for unge domfelte
Digitalisering kan gi mer målrettet behandling, rehabilitering og tilbakeføring for unge
domfelte, samtidig som digitale kontrolltiltak kan være mindre inngripende og mer
effektive for den unge. Digital kommunikasjon kan supplere det personlige oppmøtet.
Kunnskap og kompetanse om unge 18-24
Kriminalomsorgen har særlig behov for kompetanse om hvem de unge er, regulering av
unges adferd og hvordan straffegjennomføringen kan tilrettelegges ut ifra den unges
behov. Fagstrategien bygger på «Et kunnskapsgrunnlag – om unge voksne i
kriminalomsorgen» – utarbeidet av KRUS og rapporten «Tilrettelegging for unge i
kriminalomsorgen 2021 – utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av KDI med
representanter fra KRUS, lokalt og regionalt nivå.

Utviklingstrekk for unge som gjennomfører straff
15 – 24 år
To hovedtrekk preger utviklingen av straff for unge de siste tiåret. For det første har det
vært en stor nedgang i antall unge som gjennomfører straff. Det har vært en betydelig
nedgang i antallet som idømmes ubetinget fengselsstraff og samfunnsstraff. For det andre
har det vært stor endring i hvor og hvordan ubetinget fengselsstraff blir gjennomført. Om lag
halvparten av de unge som idømmes ubetinget fengselsstraff gjennomfører dommen med
fotlenke (elektronisk kontroll) Det er derfor i dag et flertall av de unge som gjennomfører
straffen i samfunnet.
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Per 1. oktober 2020 var det 398 unge innsatte i fengsel. 21% av disse var dømt eller
siktet for seksuallovbrudd, tilsvarende (21%) for legemsbeskadigelse/fornærmelse. De
påfølgende kategoriene er narkotikaomsetning (12%), ran (12%) og drap (9%). Færre unge
gjennomfører straff i fengsel, men dommens lengde har økt p.g.a. alvorlig kriminalitet.
I 2020 gjennomførte de unge ca 750 ubetingede dommer iverksatt med elektronisk
kontroll. Ca. 60% for veitrafikk (promille/rus), mens 15 % ble dømt for
legemsbeskadigelse/fornærmelse.
I 2020 gjennomførte unge ca 650 saker med straffegjennomføring i samfunnet
(samfunnsstraff, RK, ND). Rundt halvparten av disse var dømt for brudd på veitrafikkloven
(rus/promille). Av de øvrige var de dømt for legemsbeskadigelse/fornærmelse (17%),
narkotikalovbrudd (10%) og lovbrudd mot offentlig tjenestemann (10%).
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Utfordringsbildet

Utfordringer i arbeidet med unge domfelte
Ungdomstiden er en sårbar tid i et menneskes liv.
Ungdom tåler mindre stress enn voksne, kan være
mer impulsive, kan feilvurdere en situasjon, kan
glemme avtaler, komme for sent til avtaler osv.
Samtidig har den unges hjerne en enorm kapasitet
til å lære. Det betyr at gode møter og samhandling
med fagpersoner kan bli positiv læring. Det å få
muligheten til å lære noe om seg selv og sin egen
prosess er derfor veldig gunstig for videre kognitiv
og emosjonell utvikling, og for veien videre inn i
voksenlivet.

Unge som er dømt for kriminalitet har enda oftere flere utfordringer. Mange kommer fra
lavinntekts familier; økonomisk, sosialt, og kulturelt. Flere har vokst opp i familier uten god
omsorgsevne, opplevd brutte relasjoner og vært utsatt for vold. Unge med angstsymptomer
isolerer seg ofte etter eget ønske, og er særlig utsatt for isolasjonsskader
En særlig utfordring er mindreårige som overføres fra ungdomsenhet til ordinært fengsel
ved fylte 18 år. Det er en sårbar overgang for den unge fordi de får mindre oppfølging og må
forholde seg til regelverk som gjelder for gruppen voksne. I denne situasjonen er behovet
for forsterket oppfølging og tilrettelagt straffegjennomføring stort. Møtet med fengselet
oppleves utrygt og skaper redsel. Det gjelder særlig unge som er dømt for seksuallovbrudd,
og som vil unngå ekskludering, trusler og vold.
Mange unge har et sammensatt sykdomsbilde og lavt selvbilde. Flere har en historie med
isolasjons- og selvskadingsproblematikk.
Mange har manglende motivasjon til å bryte sitt kriminelle handlingsmønster. For noen er
tilhørigheten til gjengmiljøet og en oppadgående kriminell karriere viktigere enn å leve et
lovlydig liv.
Deres identitet som kriminell og manglende respekt for autoriteter er en utfordring for
kriminalomsorgen. De responderer ofte annerledes på korrigeringer enn voksne, og dette
krever en annen tilnærming fra ansatte i forhold til å forebygge uønskede hendelser.
Kriminalomsorgen trenger mer kompetanse om de unge, samt kunnskapsbaserte
arbeidsmetoder. For lite fokus på de unges særskilte behov og deres utvikling kan svekke
deres muligheter til en positiv personlig utvikling.

Samarbeidsutfordringer
I kriminalomsorgens møte med unge
domfelte som har behov for
tilrettelagt straffegjennomføring, kan
følgende utfordringer oppstå:

Utfordringer i samarbeidet innad i kriminalomsorgen
• Manglende gjennomføring av grunnleggende strukturer for
miljø- og tilbakeføringsarbeidet
• I fengslene har miljø og tilbakeføringsarbeid et mindre fokus
enn sikkerhetsarbeidet.
• Manglende vurdering av overgang til elektronisk kontroll.
• Regelverket og praksis legger ikke opp til at muligheter og
ressurser i fengslene kan benyttes under gjennomføring av
samfunnsstraff

Utfordringer i samarbeidet innad i justissektoren
• Uforutsigbar lengde på varetektsopphold og uoppgjorte
straffesaker under straffegjennomføring
• For lang saksbehandlingstid for ferdigstillelse av PUM/PU
• Unge står i soningskø for fengsel og samfunnsstraff
Utfordringer i samarbeidet mellom kriminalomsorgen og
samarbeidspartnere
• Manglende forståelse/innsikt i hverandres fagområder
• Manglende informasjon om den unge fra andre
velferdsaktører ved straffens begynnelse
• Krevende å finne egnet innhold i straff i samfunn og gode
samarbeidspartnere for unge som har et sammensatt
utfordringsbilde

Effekten av fagstrategien - et framtidsbilde
En koordinert og styrket innsats for domfelte 18-24 år
vil ha en effekt både på samfunns- og brukernivå. På
brukernivå skal unge mennesker hjelpes til å starte et
voksenliv uten tap og kriminalitet. På samfunnsnivå
så vil effekten av et redusert tilbakefall gi færre
framtidige ofre for kriminalitet, og reduserte utgifter til
gjennomføring av straff og ulike hjelpetiltak.
En samfunnsøkonomisk analyse har vist at
samfunnet sparer 15 millioner kroner i løpet av 20 år
på at en person med et livsløp bestående av rus og
kriminalitet kommer seg ut av denne sirkelen.
Tilsvarende besparelse kommer opp i minst 15-21
millioner kroner dersom vedkommende i tillegg får
seg en (nøktern) skattbar inntekt. (Vista 2014)

Vi jobber derfor sammen mot følgende framtidsbilde i 2026
•

Alle unge blir kartlagt når straffen begynner. Det er inngått en
forpliktende avtale mellom kriminalomsorgen og alle unge
domfelte om individuelle straffegjennomføringsløp.

•

Det er tverrfaglige ansvarsgrupper rundt alle unge domfelte under
straffegjennomføringen og tett samarbeid med unges
hjemstedskommuner.

•

Kriminalomsorgen jobber målrettet med unges holdninger til
kriminalitet, herunder gjengtilhørighet, seksuelle lovbrudd og
voldsproblematikk.

•

Alle unge som har gjennomført straff har et trygt og godt sted å
bo, og går på skole eller arbeid. De har fått behandling for
rusproblemer og psykiske lidelser og hjelp til å håndtere gjeld. De
har et godt ikke-kriminelt nettverk, en god hverdag og
framtidsutsikter.

Våre
mål
Lavere tilbakefall

Delmål
•
•

Framtidsrettet
straffegjennomføring

Vi kartlegger alle domfelte i forhold til behov,
ressurser og risiko
Vi tilpasser et individuelt straffegjennomføringsløp
i samarbeid med den domfelte, og tilrettelegger for
en mest mulig normal hverdag og et
kriminalitetsfritt liv

•

Aktive og ansvarlig unge
domfelte og innsatte

•
•

Vi har gjensidig forpliktende avtaler mellom domfelte og
kriminalomsorgen
Vi legger til rette for at domfelte kan utvikle sine egne
ressurser og kompetanse
Vi motiverer domfelte til en aktiv hverdag for å motvirke
isolasjon

Tiltak
• Tiltak 1: BRIK tilpasset ban og unge 15 – 24 år
• Tiltak 2: Særregler for unge 18- 24 år
• Tiltak 3: Alderstilpasning og økt bruk av samfunnsstraff
• Tiltak 4: Unge gjengkriminelle

• Tiltak 5: Digitale kommunikasjonsverktøy
• Tiltak 6: Bruk av digital teknologi for kontroll mv

21
• Tiltak 7: Samarbeidsavtaler med forvaltningssamarbeidspartnere

•

Målrettet tverrfaglig
samarbeid

•
•

Fleksibel ressurs- og
kapasitetsutnyttelse

•
•
•

Vi jobber tverrfaglig og koordinert for å sikre meningsfylt
innhold og progresjon
Vi tilrettelegger tjenester fra frivillige og
brukerorganisasjoner
Vi utvikler tiltak i samarbeid med andre aktører i straffesakskjeden og velferdsetatene

Vi bruker våre ressurser og kompetanse til det
beste for den domfelte og samfunnet
Vi sikrer hensiktsmessig
straffegjennomføringsform til riktig tid
Vi utvikler fleksible bygg, digital infrastruktur og
miljøvennlig ressursutnyttelse

• Tiltak 8: Samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner
• Tiltak 9: Unge med rusproblemer og psykiske lidelser
• Tiltak 10: Styrke kompetansen om unge i kriminalomsorgen

• Tiltak 11: Etablere ungdomsteam i større fengselsenheter
• Tiltak 12: Etablere stillinger som ungdomsansvarlige i friomsorgen
• Tiltak 13 Alle unge vurderes overført til EK
• Tiltak 14: Alle unge skal påbegynne straff innen 2 måneder

Nærmere presentasjon av tiltakene
Tiltak 1. BRIK tilpasset barn og unge 15 – 24 år

Tiltak 2. Særregler for unge 18 – 24 år

Det er behov for en versjon av kartleggingsverktøyet som er mer
tilpasset de unges behov og ressurser (BRIK), for eksempel
knyttet til kontakt med barnevernet, pårørende og deres
utdanningsbehov. Alle unge i alderen 15 – 24 år skal motiveres til
å bli kartlagt gjennom BRIK. Kartlegging er en forutsetning for å
tilrettelegge for individuelt tilpasset straffegjennomføring, og for å
formidle informasjon til aktuelle forvaltningssamarbeidspartnere
om de unges behov for velferdstjenester under og etter
straffegjennomføring. Det er behov for at kartleggingen også kan
gjennomføres under en varetekt, dette krever endring i forskriften
som regulerer BRIK.

Når innsatte og domfelte fyller 18 år innebærer dette store
endringer i juridiske, materielle og innholdsmessige rammer. For
å redusere faren for at overgangen virker negativt på de unge er
det er behov for særlige regler og et tilrettelagt tilbud til denne
gruppen. Det gjelder også unge domfelte over 18 år som
innsettes i ordinære fengsler og som gjennomfører straff i
samfunnet. Særregler vil i tillegg sikre en praksis i tråd med
oppfølgingstiltak overfor barn og unge i andre etater. Forhold
som vil bli nærmere vurdert i arbeidet med særreglene er feks,
permisjoner, fremstillinger, korrespondanse/kommunikasjon,
revisjon av innholdet i samfunnsstraffen mv.

Tiltak 3. Alderstilpasning og økt bruk av samfunnsstraff for
unge
Samfunnsstraff er en straff som i større grad bør benyttes for
unge lovbrytere, samtidig som færre unge idømmes
samfunnsstraff. Kriminalomsorgen skal derfor gå igjennom
hvordan straffen gjennomføres og iverksette tiltak som gjør at
straffen i ennå større grad er egnet for unge lovbrytere. Det vil
komme endringer i regelverk, rutiner og innholdsmessige tiltak.
Programvirksomhet, undervisning og spesialtiltak for unge skal
få en større plass under gjennomføringen.

Tiltak 4. Unge gjengkriminelle
Unge gjengkriminelle stiller seg ofte på siden av samfunnet og
har en fiendtlig holdning til autoritetsfunksjoner som
kriminalomsorgen, politiet og øvrige hjelpeapparat. Deres
kriminelle identitet kan vanskeliggjøre et samarbeid om
gjennomføring av straffen. Kriminalomsorgen skal samarbeide
med politiet, kommunene og andre
forvaltningssamarbeidspartner om tiltak som kan bidra til å
forebygge rekruttering til gjenger og kriminelle miljøer og exit fra
disse.

Tiltak 5. Digitale kommunikasjonsverktøy
Hyppig og tett kontakt mellom kriminalomsorgen og den unge er
helt nødvendig for at straffegjennomføringen skal medføre økt
motivasjon til å ta ansvar for eget liv og endre sitt kriminelle
livsmønster. Ny teknologi gir muligheter for flere kontaktflater og
tettere kontakt mellom unge voksne og kriminalomsorgen.
Kriminalomsorgen skal ta i bruk digitale plattformer og ny
teknologi i kommunikasjonen med unge domfelte. Digitale
kommunikasjonsverktøy kan supplere det personlige oppmøte.

Tiltak 6. Bruk av digital teknologi for kontroll, økt kvalitet i
kontrollene, til målrettet innhold og økt motivasjon
Kriminalomsorgen vil øke bruken av ulike digitale kontrolltiltak-,
som fotlenker med ulik sporingsfunksjonalitet som GPS, RS,
VIS, fjernalkolmåling mv for flere ulike typer
straffegjennomføringsformer og reaksjoner. Digitale kontrolltiltak
kan benyttes ved utganger fra fengsel, straffegjennomføring i
samfunnet etter §12, §13, §16 og prøveløslatelse med møteplikt
for spesielt forvaringsdømte. Forslag om EK som
varetektssurrogat for unge under 18 er til vurdering i Justis- og
beredskapsdepartementet nå, og det utredes også tilsvarende
løsning for øvrige aldersgrupper.
Digitale kontrolltiltak vil gi mulighet for et mer målrettet innhold i
straffegjennomføring, tett oppfølgning og gi helt nødvendige
rammer rundt straffegjennomføringen for de unge.

Tiltak 7. Samarbeidsavtaler med
forvaltningssamarbeidspartnere

Tiltak 8. Prioritere unge domfelte i samarbeidet med frivillige
organisasjoner

Kriminalomsorgen og forvaltningssamarbeidspartnere har et
felles ansvar for arbeidet med å tilbakeføre domfelte og innsatte.
Det gjelder særlig behovet for tjenester som bolig, utdanning,
arbeid og økonomi, men også kommunale og
spesialisthelsetjenester, samt eventuell oppfølging fra
barnevernet. Gode og samordnede tjenester for barn og unge er
en forutsetning for at disse kan få et en positiv voksenkarriere
uten kriminalitet. Kriminalomsorgen skal etablere et forpliktende
samarbeid med bruk av intensjonsavtaler for å sikre at tjenester
til unge prioriteres.

Flere av de frivillige organisasjonene har etablert særskilte tilbud
til de unge, hvor de tilbyr kontakt under straffegjennomføringen
og ulike tilbud om praktisk hjelp, aktivitet og sosiale nettverk etter
endt straffegjennomføring. Kriminalomsorgen vil styrke
samarbeidet med de frivillige organisasjonene med formål om at
deres tiltak er tilrettelagt særskilt for de unge. Kriminalomsorgen
skal styrke samarbeidet med organisasjoner i den domfeltes
hjemkommune. Frivillige organisasjoner kan ha en tydeligere
rolle i ansvarsgrupper, nettverksbygging, arbeidstrening m.m.
Det vil bli vurdert i særreglene for unge (jfr. tiltak 2).

Tiltak 9. Unge med rusproblemer og psykiske lidelser

Tiltak 10. Styrke kompetansen om unge i kriminalomsorgen

Mange unge har behov for helsehjelp. Det er også en klar økning
av unge straffedømte som har begått volds- og seksuallovbrudd.
Unge isolerte er særlig utsatt for varige skader.

Det er behov for å styrke kompetansen om unge til alle ansatte i
kriminalomsorgen. Kunnskap om hvem de unge er, hva de er
dømt for og hvilke behov de har, er en forutsetning for å
tilrettelegge for et individuelt straffegjennomføringsløp. De unge
kan være uforutsigbare i adferden, og ansatte trenger
kompetanse og støtte for å håndtere dette. Opplæringen skal
blant annet styrkes med kunnskap om risikoatferd,
tilnærmingsmetodikk for etablering av relasjon og bruk av
refleksjon, strukturer for miljø og tilbakeføringsarbeid,
nettverksarbeid/involvering av pårørende, traumebasert omsorg,
bruk av gjenopprettende prosess m.m.

Kriminalomsorgen skal legge til rette for at de unge får den
nødvendige helsehjelp. Kriminalomsorgen vil jobbe med
helsemyndighetene for å styrke behandlingen til unge med
volds- og aggresjonsproblematikk, rusproblemer og psykiske
lidelser og unge dømt for seksuallovbrudd. Helsetjenesten har
også en rolle for unge som isolerer seg selv av ulike årsaker for
å hindre psykisk uhelse.

Tiltak 11. Etablere ungdomsteam i de større fengslene
Cay 400 unge gjennomfører til enhver tid straff i ordinære
fengsler. Det er behov for å styrke kompetansen og
tilstedeværelsen ved noen utvalgte fengsler for å gi de unge en
individuell oppfølging, og motivere de unge til å aktivt endre sitt
kriminelle adferdsmønster blant annet gjennom
programvirksomhet. Et tverrfaglig sammensatt ungdomsteam
kan iverksette tiltak for å lære de unge nye ferdigheter knyttet til
livsmestring. De vil ha et særlig ansvar for unge som er overført
fra ungdomsenhetene og unge som selvisolerer seg av ulike
årsaker. Ungdomsteamet kan veilede og sikre at ansatte har
oppdatert kunnskap om målgruppen.

Tiltak 12. Etablere stillinger som ungdomsansvarlige ved de
større friomsorgskontorene
Ca 400 unge gjennomfører straff til enhver tid i samfunnet. Ved
gjennomføring av straff i samfunnet trenger unge å få tilrettelagt
straffen ut ifra deres behov og utfordringer i sin livssituasjon. En
ungdomsansvarlig vil ha et særskilt ansvar for at
kriminalomsorgens tilbud er av god faglig kvalitet og tilrettelagt
for målgruppen. De ungdomsansvarlige skal sikre
samarbeid/følge opp samarbeidsavtaler med oppdragsgivere,
kommune, frivillige organisasjoner, påtale, politi, konfliktråd mfl.
De har et særskilt ansvar for at kriminalomsorgens
tiltaksportefølje er av god faglig kvalitet, og tilrettelagt for
målgruppen. Friomsorgens programportefølje skal vurderes i
denne sammenheng.

Tiltak 13. Alle unge domfelte vurderes overført til EK som en
del av utslusningen

Tiltak 14. Alle unge skal påbegynne straffen innen to
måneder.

Delgjennomføring med elektronisk kontroll bør etableres
som «hovedutslusingsform», f. eks. gjennom et standard
straffegjennomføringsløp og gjensidig forpliktende avtaler med
domfelt og kriminalomsorgen. Det vil bidra til en hensiktsmessig
progresjon, en trygg og forutsigbar tilbakeføring av alle domfelte
under god kontroll og tett oppfølging. Det anbefales å fjerne
begrensningene i lovbruddskategoriene slik at flere får
progresjon etter behov, og å utvide grensen for
gjennomføringstid utover dagens 6 måneder. Bruk av digitale
kontrolltiltak, herunder sporing og posisjonering, bør benyttes der
det er nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig
gjennomføring, og det anbefales at bruk av slike tiltak ikke kun er
begrenset til brudd på særlig fastsatte vilkår. Digitale kontrolltiltak
kan innebære bruk av fotlenke med RF eller GPS, bruk av
klientmobil for videosamtaleløsning og bruk av
fjernalkoholmåling.

Å stå i kø i påvente av oppstart av sin straff kan være en ekstra
påkjenning for unge.
Ungdommens liv er her og nå, og dersom det går for lang tid fra
domsavsigelse til gjennomføring av straffen kan det kan bidra til
at ungdommens problemer forsterkes og at det begås nye
lovbrudd.

Fagstrategiens milepæler

Lavere
tilbakefall

2021

2022

2023

Tiltak 3: Alderstilpasning
og økt bruk av
samfunnsstraff

2024

Tiltak 1: BRIK tilpasset
unge 15 – 24

Tiltak 4: Unge
gjengkriminelle

2025

2026

Tiltak 2: Særregler for
unge 18 – 24 år

Mål 2026
Tiltak 6 Bruk av digital
teknologi til økt
kontroll mm

Tiltak 5: Bruk av digitale
kommunikasjons- verktøy

Aktiv og ansvarlig
domfelt

I figuren er det angitt når
de ulike tiltakene i
fagstrategien skal
gjennomføres. Det kan
skje endringer i denne
planen fordi noen av
tiltakene krever
lovendring, økte
driftsrammer eller er
avhengig av eksterne
samarbeidspartnere. KDI
har ansvaret for å følge
opp implementeringen av
fagstrategien.

Tiltak 7:
Samarbeidsavtaler
med forvaltningssamarbeidspartnere

Tiltak 10: Styrke kompetansen i
kriminalomsorgen

Tiltak 9: Unge med
rusproblemer og psykiske
lidelser
Tiltak 8:
Samarbeidsavtaler
med frivillige org.

Målrettet tverrfaglig samarbeid

Tiltak 12: Etablere
ungdomsansvarlig –
samfunn
Tiltak 14: Alle unge
påbegynner straff
innen 2 måneder

Tiltak 13: Alle unge
domfelte vurderes
overført til EK

Tiltak 11: Etablere
ungdomsteam i
fengsel

Fleksibel ressurs- og kapasitetsutnyttelse

Kunnskapsgrunnlaget for utforming av fagstrategien
Unge voksne i kriminalomsorgen – En kunnskapsoppsummering – KRUS – 2021
Kunnskapsgrunnlaget skal gi kriminalomsorgen en retning for utvikling av
kunnskapsbasert praksis og metoder i arbeid med de unge. Deres valg av metoder og
anbefalt praksis bygger på forskning, praksis og brukerkunnskap.
Les mer her om «Kunnskapsoppsummering unge voksne» (KRUS)
Tilrettelegging for gjennomføring av straff og varetekt for unge i
kriminalomsorgen 18 – 24 år – fengsel og samfunn – Rapport fra arbeidsgruppe
En arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra lokalt og regionalt nivå fikk i
oppdrag fra KDI å utrede nærmere hvordan kriminalomsorgen kan tilrettelegge og
forsterke oppfølgingen av unge. Frivillige organisasjoner og velferdsdirektorater har gitt
innspill til rapporten. Arbeidsgruppen har anbefalt ulike tiltak og utredet nærmere hvem
de unge er, og hva som er utfordringsbildet for de unge i dag.
Les mer her om rapport fra arbeidsgruppe «Tilrettelegging for unge i kriminalomsorgen»

