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Supplerende tildelingsbrev nr 4 2021  

Det vises til tildelingsbrev til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for 2021, datert 8. 

januar 2021 og supplerende tildelingsbrev nr. 1, 2 og 3 i 2021. Supplerende 

tildelingsbrev nr. 4 for 2021 gjelder oppdrag om å lyse ut og følge opp 

forskningsprosjekt om evaluering av arbeidet mot radikalisering og voldelig 

ekstremisme i kriminalomsorgen 

 

Evaluering av arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen 

Det er gjennom ulike prosesser de senere årene avdekket et behov for mer kunnskap 

om effekten av forebyggende tiltak og om forhold som legger til rette for en vellykket 

reintegrering til samfunnet – både for terrordømte og andre radikaliserte i norske 

fengsler.  

Det er etablert flere tiltak og ordninger som skal forebygge eller motvirke 

radikalisering i fengslene, og som skal legge til rette for tilbakeføring til samfunnet. Vi 

vet imidlertid ikke nok om effekten av disse tiltakene. Innsatsen mot radikalisering og 

voldelig ekstremisme skal være kunnskapsbasert. Justis- og beredskapsdepartementet 

(JD) ønsker derfor at det skal gjennomføres et forskningsprosjekt som skal evaluere 

kriminalomsorgens arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Prosjektet skal 

særlig gi kunnskap om effekten av etablerte tiltak og om de fungerer etter hensikten. 

JD gir Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i oppdrag å lyse ut forskningsprosjektet i 

henhold til anskaffelsesforskriften og følge opp prosessen overfor oppdragstaker frem 
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til prosjektet er ferdigstilt. Forskningsrapporten skal ferdigstilles og oversendes 

departementet innen 31. desember 2022.  

Det er et overordnet mål at forskningsprosjektet skal bidra til å sikre en riktig 

innretning og god kvalitet i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i 

kriminalomsorgen. Det er ønskelig at prosjektet særlig skal vurdere:  

 Hvordan ordningen med radikaliseringskontakter og -koordinatorer i 

kriminalomsorgen fungerer, herunder kompetanseheving av andre ansatte samt 

råd og veiledning i konkrete saker. 

 Hvorvidt ansatte i kriminalomsorgen har tilstrekkelig fenomenkunnskap til å 

identifisere innsatte som er sårbare for radikalisering eller er i en 

radikaliseringsprosess. 

 Hvordan ordningen med oppfølgingsplaner fungerer, herunder iverksetting av 

nødvendige tiltak samt involvering av og samarbeid med andre relevante aktører 

i forberedelsene til løslatelse.  

 Eventuelle behov for justeringer i innretning av ordninger/tiltak. 

Departementet ber om at formidling av rapporten til relevante aktører (inkludert JD, 

departementsgruppen og direktoratsgruppen på feltet) inngår i oppdraget.  

Til orientering vil også ordningen med radikaliseringskontakter i politidistriktene 

evalueres. Politidirektoratet vil gis i oppdrag å lyse ut og følge opp dette prosjektet. 

 

Kriminalomsorgsdirektoratet tildeles på denne bakgrunn 500 000 kroner på kap. 400, 

post 23 i 2021. Ubenyttede midler i 2021 kan søkes overført til 2022. Med forbehold om 

Stortingets vedtak vil departement også tildele 500 000 kroner på kap. 400, post 23 i 

2022. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Håvard Bekkelund 

ekspedisjonssjef 

 

Sander Tufte 

kst. avdelingsdirektør 
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