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Organisering og roller 
 
I utvelgelse og sammensetning av ressurser i prosjektarbeidet ble det lagt vekt på å involvere 
etatens egne ressurser og kriminalomsorgens organisasjoner med det formål å sikre faglig 
kvalitet, praktisk og forsvarlig gjennomføring og en bred forankring (ut fra tidsperspektiv og 
geografi).  
 
Prosjektet ble organisert på følgende måte: 
 

 
 
Prosjektgruppen har hatt det primære ansvaret for gjennomføring og ferdigstillelse av 
utredningen. I praksis har dette arbeidet omfattet utvikling, analyse, kartlegging, 
dokumentasjon, koordinering og kvalitetssikring av og informasjon om de ulike fasene og 
oppgavene i prosjektet. Som organisasjonskartet viser har prosjektet i sin helhet omfattet flere 
grupper og roller.  
 
Tabellen under gir en overordnet beskrivelse av koordineringsgruppen, referansegruppene og 
arbeidsgruppen for risikovurdering: 
 
Grupper: 

 

Koordineringsgruppe Referansegruppe 1 Referansegruppe 2 Arbeidsgruppe: 

Risikovurderingsgruppe 

Gruppe-
medlemmer 
 

- Marianne Vollan (KDI) 
- Jan Erik Sandlie (KDI) 
- Susanne Nor (KDI) 
- Mette Salicath (SHVO) 
- Rita Bråthen (NFF) 
- Per Ivar Vangstad 
(Akademikerne) 
- Sven Erik Rath (KY) 
- Jon Sverre Bråthen 
(prosjektleder) 
 

Regiondirektørene: 
- Jorid Midtlyng (Region 
Nord) 
- Gudmund Idsø (Region 
Sørvest) 
- Stig Storvik (Region 
Øst) 
- Per Sigurd Våge 
(Region Vest) 
- Bjørn Krogsrud 
(Region Sør) 

Ledergruppen i KDI: 
- Marianne Vollan 
- Jan Erik Sandlie 
- Susanne Nor 
- Heidi Bottolfs 
- Tom Enger 
- Jurg Jacobsen  
- Kim Ekhaugen 

- Ole Stageberg (KRUS) 
(gruppeleder) 
- Mette Salicath (SVHO) 
- Rune Trahaug (Region Øst) 
- Tanja Rosså Ødegård 
(Stavanger Fengsel) 
- Willy Giil (Region Vest) 
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- Hans-Jørgen Brucker 
(KRUS) 

Funksjon 
 

Avstemming vedr. 
prosess, fremdrift og 
beslutninger.  

Innspill og synspunkter, 
forankring av 
beslutninger. 

Innspill og 
synspunkter, 
forankring av 
beslutninger.  

Risikovurdere flytting av 
arbeidsoppgaver, valg av 
modell og andre tjenester 
og funksjoner 
 

Antall møter  4 møter 4 møter (begge 
referansegrupper) 

4 møter (begge 
referansegrupper) 
+ ukentlig status (del 
av faste 
ledergruppemøter) 
 

4 møter/ 
dagssamlinger 

Temaer 
diskutert 
 

- Status og fremdrift i 
prosjektet  
- Involvering av 
medarbeidere 
- Opprettelse/deltagere 
i arbeidsgrupper og 
risikovurderingsgruppe 
- Diskusjonsnotat  
- Enhetslederhøring  
- Modellvalg 

- Status og fremdrift i 
prosjektet  
- Involvering av 
medarbeidere 
- Opprettelse/deltagere 
i arbeidsgrupper og 
risikovurderingsgruppe 
- Diskusjonsnotat  
- Enhetslederhøring  
- Modellvalg 
 

Fortløpende status 
og fremdrift i 
prosjektet. 
Avklaringer.  

Risiko vedr.  
oppgavefordeling og 
organisasjonsvalg 

 
Tabellen under gir en overordnet beskrivelse av de øvrige arbeidsgruppene: 
 
Grupper: 

 

Arbeidsgruppe: 

Administrative 

fagområder 

Arbeidsgruppe: 

Enkeltsakebehandling  

Arbeidsgruppe: 

Innhold og metode 

Arbeidsgruppe: 

Sikkerhet og 

domsadministrasjon 

Gruppe-
medlemmer 
 

- Ketil Schreiner Evjen 
(Region Vest) 
(gruppeleder) 
- Mari Bjørngård (KDI), 
vara J.E. Fauske 
- Knut Borgmo (KDI) 
- Ingebjørg Haugland 
(Region Vest) 
- Stine Molstad (Region 
Sør) 
- Torhild Torsvik 
(Bergen fengsel) 

- Torill Holsvik Høyem 
(Region Nord) 
(gruppeleder) 
- Maja Karoline Breiby (KDI) 
- Brit Kari Kirkeeide (Region 
Øst) 
- Irene Nygård (Region Sør) 
- Nils Leyell Finstad 
(Bedtveit fengsel) 
- Per Ivar Vangastad 
(Region Nord) 

- Erling Fæste (Region 
Sør) (gruppeleder) 
- Hege Lauritzen 
(KRUS) 
- Marit Wangsholm 
(Region Nord) 
- Bjørg Lindebø 
(Region Sørvest) 

- Agnes Inderhaug 
(Region Sørvest) 
(gruppeleder) 
- Ingeir Klemetrud (Ånå 
fengsel) 
- Marit Orstad 
Waldeland (Region 
Sørvest) 
- Geir Jakobsen (Region 
Nord) 
- Knut Gjerde (Region 
Øst) 
 

Fagområde 
 

Fagområdet omfatter 
økonomi, 
HR/personal/HMS, 
bygg/eiendom, 
dokumentbehandling, 
resultatstyring og 
oppfølging samt 
forvaltningssamarbeid.  
 

Fagområdet omfatter 
enkelsaksbehandling og 
enhetlig praksis iht. 
straffegjennomføringsloven 
og refusjonsordningen 

Fagområdet omfatter 
regionenes oppgaver i 
endrings- og 
tilbakeføringsarbeidet, 
de tilsattes behov for 
kompetanse for å 
utføre dette arbeidet 
og hvordan regionene 
tilrettelegger for 
forvaltningssamarbeid. 
 

Fagområdet omfatter 
sikkerhet og 
domsadministrasjon 
 

 
Utredningsrapporten 
 
I utarbeidelse og ferdigstillelse av utredningsrapporten har prosjektet de siste tre ukene av 
prosjektperioden fått bistand fra Saga Corporate Advisors. 


