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Supplerende tildelingsbrev nr. 4 - 2019 - Kriminalomsorgsdirektoratet
Det vises til tildelingsbrev til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for 2019, datert 18.
januar 2019 og supplerende tildelingsbrev nr. 1 av 1. april 2019, supplerende
tildelingsbrev nr. 2 av 12. april 2019 og supplerende tildelingsbrev nr. 3 av 27. mai
2019.
Supplerende tildelingsbrev nr. 4 for 2019 gjelder rapportering for 2. tertial, oppdrag om
kartlegging av virksomhetens ansvar og tilbud til barn som begår eller står i fare for å
begå kriminelle handlinger, endringer i BRIK-forskriften og praktisk bistand til innsatte.
Rapportering 2. tertial
Departementet viser til tilsendt innspill fra KDI om tildelingsbrev 2020 og
rapporteringsrutiner. I innspillet bes JD vurdere å prøve ut en ordning der KDI for 2.
tertial 2019 kun rapporterer på beskrivelse av måloppnåelse, oppdatert risikovurdering,
en utfyllende redegjørelse for tiltak som er satt inn på de områder der det er identifisert
risiko for manglende måloppnåelse, samt regnskapstall. Dette i tillegg til rapportering på
de områder der rapporteringstidspunktet er satt til annet tertial.
JD støtter KDIs innspill og ber om at KDI i rapporteringen for 2. tertial tar utgangspunkt i
rapporteringen beskrevet over. Fristen for rapportering 2. tertial er 27. september.
Erfaringer fra rapporteringen tas inn i arbeidet med tildelingsbrevet for 2020 og
videreutviklingen av KDIs rapportering til JD.
Barn som begår eller står i fare for å begå kriminelle handlinger
Regjeringen har besluttet at det skal etableres et samarbeid på tvers av departementer
og underliggende etater og virksomheter for å få en helhetlig innsats overfor barn og
unge som begår eller står i fare for å begå kriminalitet. Arbeidet skal innlemmes i 0-24samarbeidet.
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Barne- og familiedepartementet (BFD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) skal
sammen ha hovedansvaret for innsatsen overfor barn og unge som begår eller står i fare
for å begå kriminalitet. JD har et særlig ansvar for handlingsplanen mot barne- og
ungdomskriminalitet. Vi kommer tilbake til hvilke virksomheter i justissektoren som
skal involveres i 0-24-samarbeidet og på hvilken måte. Det skal i den sammenheng ses
hen til hva som er hensiktsmessig organisering av arbeidet.
Departementet ber KDI foreta en kartlegging og vurdering av virksomhetens ansvar og
tilbud til målgruppen, jf. punkt 6A i vedlagte felles oppdragsbeskrivelse. Bufdir vil ta
kontakt med KDI for et felles møte der virksomhetene foretar en samlet vurdering.
Kartleggingen utarbeides som et skriftlig bidrag og sendes til JDs postmottak,
postmottak@jd.dep.np, med kopi til eva.herud@jd.dep.no, innen fredag 27.
september. JD vil oversende bidragene samlet fra justissektoren.
Politidirektoratet og Sekretariatet for konfliktrådene vil motta lignende oppdrag.
Riksadvokaten vil inviteres med i arbeidet. Eventuelle ytterligere oppdrag knyttet til
dette arbeidet vil sendes KDI i egne supplerende tildelingsbrev eller tas inn i
tildelingsbrevet for 2020.
Forskrift om kartlegging av domfelte og innsattes behov for tiltak for bedre tilbakeføring
«Forskrift om forsøksprosjekt om kartlegging av domfeltes behov for tiltak med sikte på
å lette tilbakeføring til et kriminalitetsfritt liv» bør revideres. Kartleggingen er godt
implementert i kriminalomsorgen og utgjør ikke lenger et forsøksprosjekt. Det er også
behov for å utvide målgruppen til alle grupper domfelte og innsatte, samt å oppdatere
forskriften mht. endringer i samarbeidet med kriminalomsorgens forvaltningspartnere.
Tiltaket inngår i oppfølgingen av «Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter
gjennomført straff 2017-2021».
JD ber KDI om å komme med et forslag til ny forskrift med de nødvendige endringer. Vi
ber om innspill innen 31. desember 2019.
Med hilsen
Håvard Bekkelund
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