
På tide å snu:  
Stopp nedbyggingen av kriminalomsorgen!

Etter 39 år som en av kriminalomsorgens ledestjerner er det nå besluttet at nedleggelse 
av avdeling Osterøy i Bergen fengsel blir virkelighet. Fengselet på Ulvsnesøy huser 31 
innsatte , hvorav 9 kvinner.  

Avdelingen har vært kjent for å ha uvanlig gode resultater hos innsatte både med tanke 
på skolegang, bedre rusmestring og livsmestring samt mindre grad av tilbakefall til 
kriminalitet. Avdelingen har gått foran i utvikling av metoder samt bidratt til å 
modernisere og videreutvikle kriminalomsorgen. Avdelingen har også vært kjennetegnet 
av et sjelden godt samspill mellom innsatte og ansatte som sammen har både hatt en 
innholdsrik hverdag samt samarbeidet om større prosjekter som operaforestillinger og 
lignende.  

Fengselsavdelingen ved Ulvsnesøy er arbeidsplass for 40 ansatte, samt viktig for 
lokalsamfunnet i Vaksdal kommune.   

Gjennom de siste årene har den blåblå regjeringen kommet med stadig nye kutt i 
kriminalomsorgen. De ansatte har varslet om at dette går på bekostning av både 
muligheter for rehabilitering og for sikkerhet til både innsatte og ansatte i norske 
fengsler.  

Det siste i rekken av begredeligheter er at man nå har foreslått i budsjett for 2019 å 
legge ned 250 åpne fengselsplasser (lavere sikkerhetsnivå). Argumentasjonen er at 
bruken av elektronisk soning gjør at det er mindre behov for fengsler som Ulvsnesøy.  

Alternative straffegjennomføringer er et godt tiltak, men mange kvalifiserer ikke for 
denne typen straffegjennomføring. Dette gjelder ofte dem med størst utfordringer i 
livet; de som mangler bosted, har lite formell utdanning, har store utfordringer knyttet 
til rus og gjerne også psykisk helse. Vi mangler også i stor grad et godt tilbud til 
kvinnelige innsatte, og her presenterer åpne fengsler en unik mulighet.  

Nedleggelse av åpne fengselsplasser forsterker allerede eksisterende klasseskiller og gir 
dem med størst utfordringer en enda tyngre vei tilbake til et lovlydig liv.   

SV vil:   
• Opprettholde nåværende antall fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå   
• Ha flere ansatte i kriminalomsorgen   
• Styrke tilgang til rehabiliterende tiltak under soning   
• Ha et bedre tilbud til kvinnelige innsatte 


