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Supplerende tildelingsbrev nr. 5 - 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, supplerende tildelingsbrev nr. 3 av 27. mai 2019 og supplerende
tildelingsbrev nr. 4 av 22. august 2019.
Supplerende tildelingsbrev nr. 5 for 2019 gjelder 1) forutsigbarhet om
løslatelsestidspunktet – Straffegjennomføringsloven § 42, 2) om utarbeidelse av et nytt
rundskriv for samarbeid og ansvarsdeling mellom kriminalomsorgen og arbeids- og
velferdsforvaltningen og 3) Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret. Punkt 4 viser
oversikt over samlet bevilgning til KDI i 2019.

1. Forutsigbarhet om løslatelsestidspunktet - Straffegjennomføringsloven § 42 løslatelse fra fengselsstraff
Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med oppfølging av tiltak 1.2 i
Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017-2021:
Gjennomgå regelverk og praksis, slik at det blir større forutsigbarhet om
løslatelsestidspunktet og overføringer mellom fengsler, både for
forvaltningspartnerne og den innsatte selv.
KDIs retningslinjer til straffegjennomføringsloven § 42 har stor betydning for forutsigbarhet
om tidspunkt for når domfelte slipper ut av fengsel, enten på grunn av løslatelse eller på
grunn av overgang til straffegjennomføring i samfunnet. Forutsigbarhet har i seg selv
betydning for risiko for ny kriminalitet, og bør derfor tillegges selvstendig vekt når det skal
fattes vedtak.
Både for forvaltningspartnere og den innsatte selv er det viktig å få avklart tidspunkt for
løslatelse i så god tid som mulig.
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KDI bes om å vurdere om praksis og retningslinjer for når det skal fattes vedtak er gode nok
når det kommer til forutsigbarhet. For å gi større forutsigbarhet både for
forvaltningspartnerne og den innsatte selv, ber vi direktoratet vurdere om det kan fastsettes
en normalfrist for når et vedtak skal foreligge.
Arbeidet bør sees i sammenheng med pågående oppfølging av tiltak 1.4 (nasjonale rutiner
for informasjonsdeling) og tiltak 1.5 (innføring av tjenestemelding) i Nasjonal strategi for
samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017-2021, jf. tillegg til tildelingsbrev nr. 4
2017. Eventuelle anbefalinger til departementet kan fremmes gjennom neste års felles
tilstandsrapport fra direktoratsutvalget til tilbakeføringsutvalget.

2. Rundskriv I-11/2000 Kriminalomsorgens og sosialtjenestens ansvar for sosiale
tjenester og økonomisk stønad til innsatte i fengselsvesenets anstalter mv
Vi viser til tidligere korrespondanse om ovennevnte rundskriv og at direktoratsutvalget for
Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017-2021 har
foreslått å lage et nytt rundskriv som skal erstatte rundskriv I-11/2000.
Innsatte har rett til arbeids- og velferdstjenester etter det samme regelverket som
befolkningen for øvrig. Selv om innsattes rett til økonomisk stønad er tydelig omtalt i
rundskriv til sosialtjenesteloven Hovednr. 35, er Justis- og beredskapsdepartementet og
Arbeids- og sosialdepartementet enige i at det kan være behov for et felles
rundskriv/veileder for å bedre samarbeidet og øke kunnskapen om hverandres ansvar og
regelverk, slik at innsatte sikres de arbeids- og velferdstjenestene de har rett til.
Rundskriv I-11/2000 hadde som formål å fjerne tvil om hvilken etat som skal dekke ulike
typer utgifter og hindre dobbeltbehandling av søknader. I rundskrivet står det, med vår
utheving: "Det vil likevel ikke være mulig å forhindre at innsatte som har fått avslag på en
søknad fra fengslet av budsjettmessige eller andre grunner, søker sosialtjenesten om
dekning av samme ytelse. I samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper er
sosialtjenesten i slike tilfelle forpliktet til å behandle søknadene, selv om ansvaret for
ytelsen ligger hos kriminalomsorgen. Men søknader om ytelser kan avslås av den etat som
ikke har ansvar for den aktuelle ytelsen." Ettersom kriminalomsorgen ikke lenger dekker
utgifter i samsvar med det som står i rundskrivet, vil søknader om økonomisk sosialhjelp
som skulle vært innvilget, kunne bli avslått om rundskrivet følges.
Henvendelser departementet får fra tid til annen viser at enkelte er usikre på om
rundskrivet skal følges. Det er derfor nødvendig å gjøre det kjent nå at rundskriv I-11/2000
ikke lenger gjelder, selv om den nye veiledningen foreløpig ikke er på plass.
Vi ber Kriminalomsorgsdirektoratet sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet om å
utarbeide et felles rundskriv/veileder for samarbeid og ansvarsdeling mellom
kriminalomsorgen og arbeids- og velferdsforvaltningen, både med tanke på
straffegjennomføring i fengsel og i samfunnet. Vi ber også om at det vurderes i hvilke
kanaler det bør gis informasjon om at det gamle rundskrivet ikke lenger gjelder. Arbeids- og
sosialdepartementet vil på sin side be Arbeids- og velferdsdirektoratet om tilsvarende
oppfølging.

3. Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret
Finansdepartementet har samtykket til følgende fordeling av samlet kompensasjon for
lønnsoppgjøret i 2019 for kap. 430, post 01 og kap. 432, post 01:
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Kap.

Post

430
432

01
01

(beløp i 1 000 kroner)
Beløp
51 309
3 452

KDI tildeles med dette 51,3 mill. kroner under kap. 430, post 01 og 3,45 mill. kroner
under kap. 432, post 01 som kompensasjon for lønnsoppgjøret i 2019.
4. Samlet bevilgning 2019
Tabellen under gir en oversikt over samlet bevilgning til KDI i 2019, inkludert midler
tildelt gjennom dette tillegg til tildelingsbrev.
Kap. 430/3430 Kriminalomsorgen
Tabell 1. Samlet tildeling kap. 430/3430 i 2019. Beløp i 1 000 kroner

Kap./post
430/01
430/21
430/45
430/60
430/70
Sum
3430/02
3430/03
3430/04
Sum

Betegnelse
Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold,
Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.
Tilskudd
Arbeidsdriftens inntekter
Andre inntekter
Tilskudd

4 644 945
93 322
80 750
69 000
29 441
4 917 458
90 231
24 994
2 390
117 615

Kap. 432/3432 Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Tabell 2. Samlet tildeling kap. 432/3432 i 2019. Beløp i 1 000 kroner

Kap./post
432/01
Sum
3432/03
Sum

Betegnelse
Driftsutgifter
Andre inntekter

262 598
262 598
1 058
1 058

Kap. 400 Justis- og beredskapsdepartementet
Tabell 3. Samlet tildeling kap. 400 i 2018. Beløp i 1 000 kroner

Kap./post
400/01
400/23
Sum
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Betegnelse
Driftsutgifter
Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling

0
717
717

Med hilsen
Håvard Bekkelund
ekspedisjonssjef
Hanne Jule
avdelingsdirektør
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