Høringsnotat for kontrollsentralen Kriminalomsorgsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet(KDI) er invitert som høringsinstans i forbindelse med at Justisog beredskapsdepartementet har sendt forslag om enkelte endringer i straffeprosessloven og
straffeloven. Det foreslås å utvide ordningen med omvendt voldsalarm, i første rekke slik at
elektronisk kontroll kan ilegges av påtalemyndigheten ved brudd på besøksforbud. Som et
ledd i høringssvaret fra KDI er det innhentet innspill fra OVA-sentralen som består av
kontrollsentralen i KDI og EK-Vestfold. Det er disse enhetene som vil måtte arbeidet med den
forventede økningen i det daglige.
Det reiser seg noen praktiske utfordringer, samt administrative og økonomiske konsekvenser
som følge av forslaget ved å benytte elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud. En
eventuell økning vil være i tillegg til vanlig elektronisk kontroll omvendt voldsalarm, disse
blir det stadig flere av årlig. For kontrollsentralens del vil en økning på rundt 100 saker i året
gi følgende utfordringer:
- Økning i ressursbruk i forbindelse med av/pålenking
- Økning av antall alarmer i hverdagen
- Større sannsynlighet for at en økning av alarmer på OVA fjerner fokus fra andre
oppgaver i kontrollsentralen
Per nå er ressursene i kontrollsentralen at det er to personer på vakt fra kl. 0700-2200 i
ukedagene og 0800-2000 på dagtid i helgen. Gjennom natten reduseres dette til en person.
Ved en eventuell øking reiser det seg spørsmål om det er nok ressurser for å kunne bistå
politiet med dette. Bakgrunnen for dette er relatert til tidsbruken kontrollsentralen har per i
dag. Under viser tabellen tidsbruken kontrollsentralen har i dag på de ulike elementene knyttet
til OVA:
Hva

Avrop på ressurser prosentvis
kontrollsentralen
Pålenking
50 % av ressursene i kontrollsentralen
i tidsrommet når dette gjennomføres.
På nattestid vil 100% av tilgjengelig
ressurser blir tatt. Hver pålenking tar
per i dag ca. 60 minutter.
Avlenking
50 % av ressursene i kontrollsentralen
i tidsrommet når dette gjennomføres.
På nattestid vil 100% av tilgjengelig
ressurser blir tatt. Hver avlenking tar
per i dag ca. 20 minutter.
Hendelseshåndtering Kontinuerlig gjennom døgnet
i KOVAS

Figur 1 Tabell over tidsbruk kontrollsentralen

Kommentar
Dette innebærer selve
pålenkingen og GPS
oppkoblingen.

Dette er dersom alt går
bra ved avlenkingen og
det er gode signaler

Ved 20-25 pålenkede gir
det i dagens løsning
mange hendelser.
Ladehendelser er det som
tar mest tid.

De siste 10 ukene (uke nr. 30-39) hadde vi 20 pålenkede nasjonalt på OVA. Disse 20
personene genererte i denne perioden 27 av-/pålenkinger. Tidsbruken på avlenking fra
kontrollsentralens side er ikke like mye, men tar opp en ressurs i kontrollsentralen i tiden
avlenkingen foregår. I tillegg til dette kommer alle hendelsene som kontrollsentralen må
håndtere kontinuerlig gjennom døgnet.
Dette viser at per i dag er antall ressurser for lite til å kunne håndtere en eventuell økning på
OVA. Det er ikke fokus i dette høringsnotatet å estimere hva KDI vil måtte trenge av
stillinger og økonomi. Det er derimot viktig å understreke at en slik økning vil være
problematisk med de ressursene som finnes i dag. Kontrollsentralen imøteser en slik økning
og har derfor ingen merknader til selve høringen, men utfordringer knyttet til administrative
og økonomiske forhold må løftes i neste instans dersom høringen får støtte.

