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KARTLEGGING AV PSYKISKE  
BELASTNINGSREAKSJONER  
HOS ANSATTE I KRIMINALOMSORGEN

Januar 2023

FORDELING AV PLIKTÅRS-
BETJENTER
Forbundet skal i drøftingsmøte med di-

rektoratet 6.februar og bli enige om hvor 

mange pliktårsbetjenter de enkelte re-

gionene skal motta. 14.februar skal vi i 

møte med KRUS og bli enige om fordelin-

gen på den enkelte enhet og vi skal også 

forhandle Instrukser og utfyllende regler 

for aspiranter ved KRUS.

S J E K K  D I N E  E G N E 
O P P LY S N I N G E R  I 
M E D L E M S S Y S T E M E T
Er du registrert med korrekt adresse, 

mobilnummer arbeidssted og stiling i 

medlemssystemet?

For at vi skal kunne formilde informasjon 

mv er det helt nødvendig at vi har oppdat-

ert kontaktinformasjon i vårt medlemssys-

tem.

Logg inn på Min Side  

https://compendiamedlem.no/standard-

medlem/nff/endring.nsf/Logginn.xsp på 

hjemmeisen og sjekk ut at informasjonen 

er korrekt.

Spørreundersøkelsen blir sendt ut 30.januar 

2023 og vil være tilgjengelig i 4 uker. Det vil 

ta omtrent 20 minutter å besvare.

Forbundet vil oppfordre alle som mottar 

undersøkelsen å besvare denne da den vil 

svært viktig informasjon om hvordan situas-

jonen er i kriminalomsorgen.

Våre danske kollegaer har gjennomført sin 

undersøkelse og den undersøkelsen kan det 

leses om her 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/psyki-

ske-belastningsreaktioner-hos-polititjeneste-

maend-og-faengselsbetjente-15241/

 

MØTE MED JUSTISMINIS-
TEREN 23. FEBRUAR 2023
Forbundet tilskrev justisministeren og ba om 

et møte grunnet den alvorlige økonomiske 

situasjonen kriminalomsorgen står oppe i. 

Med økt husleie, økte priser og høye strøm-

kostnader må kriminalomsorgen spare inn i 

størrelsesorden 200 millioner. 

 
 
AVDELINGER I DVALE
Forbundet er informert om at mer info om di-

skusjonen om dvaler vil tidligst komme i uke 

6. Forbundet har også etterspurt innsparing-

spotensialet ved det som foreslås lagt i dvale. 

Nummer // 01

LØNNSOPPGJØRET 2023
Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. 

Det vil si at det kun skal forhandles om 

økonomi. Forbundet vedtar kravene på sitt 

sentralstyremøte 7.mars.

HØRING 
Forbundet har fra direktoratet mottatt høring 

om - ENDRINGER I RETNINGSLINJENE TIL 

STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 34 - 

FREMSTILLING

I oversendelsesbrevet står det at «retning-

slinjene søker å tydeliggjøre krav til ansatte 

som gjennomfører fremstillingen. Krav til 

antall, men også til kvalifikasjoner hos den 

enkelte som utfører fremstilling i 

kriminalomsorgens regi»

Forslaget til retningslinjene viderefører krav 

om to tjenestepersoner ved fremstilling fra 

fengsel med høyere sikkerhet. Ved frem-

stilling fra fengsel med lavere sikkerhet og 

overgangsbolig gis det åpning for at kun 

én tjenesteperson kan gjennomføre slike, 

hvor dette etter en nærmere vurdering ans-

es sikkerhetsmessig forsvarlig og hvor den 

innsatte allerede tidligere har gjennomført 

permisjon uten alvorlige brudd.

Retningslinjene viser dessuten til at arbeid på 

eller utenfor fengselets område i regi krim-

inalomsorgen som hovedregel reguleres av 

straffegjennomføringsloven § 18, og således 

ikke defineres som "fremstilling" etter § 34.

Høringen sendes ut fra forbundet og med 

svarfrist til 1.mars da saken skal behandles 

på sentralstyrets møte 8.mars. 

Følg NFF på  

www.fengselogfriomsorg.no

Facebook 

Instagram
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