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faktor har vært den økonomiske 
siden samt at hele driften inklud-
ert uttransportering også burde 
vært til vurdering. Det er mange 
spørsmål som må avklares og det 
vil bli en grundig organisasjons-
messig behandling før forbundet 
tar endelig standpunkt til et even-
tuelt forslag om virksomhetsover-
dragelse.

Tilpasningsavtale i  
kriminalomsorgen
De sentrale partene i staten ble 
enige om ny hovedavtale den 19. 
desember. Avtalen trådte i kraft 
1. januar 2023 og gjelder til 31. 
desember 2025. Endringene fra 
gammel til ny avtale er i hovedsak 
strukturelle, men ny hovedtavtale 
gjør det nødvendig å reforhandle 
tilpasningsavtalen i kriminalom-
sorgen. Den nåværende tilpas-
ningsavtalen er prolongert til 15. 
april 2023. Forbundet har mottatt 
drøftingsforslag til ny tilpasning-
savtale og partene er enige om at 
forhandlingene om ny tilpasning-
savtale skal være avsluttet innen 
17.april 2023.

LOs representantskap vedtok i 
dag den tariffpolitiske uttalelsen. 
Lavtlønn, likelønn og økt kjøpekraft 
er klare krav fra LOs represen-
tantskap. Tallene fra 2022 viser at 
statens ansatte fikk en lønnsøkning 
på 3,9 %, og alle fikk en reallønnsn-
edgang. 
Forbundsleder Asle Aase var på 
talerstolen og løftet den konkur-
ranseutsatte situasjonen krim-
inalomsorgen står i og at svært 
mange av forbundets medlemmer 
er i lavtlønns gruppen.  Les mer på 
www.frifagbevegelse.no 

NFFs sentralstyre vedtar hoved-
kravene til lønnsoppgjøret 7.mars 
2023. 

LO Stat forhandlingsutvalg hvor 
forbundet sitter vedtar de endelige 
kravene og de overleveres til staten 
ved KDD 27.april og fristen for å bli 
enige er midnatt til 1.mai. Blir det 
ikke enighet går oppgjøret til mek-
ling senere i mai. 

Kvinnesoning
Kriminalomsorgsdirektoratet ned-
satte en arbeidsgruppe for å se på 
løsninger for å løse den krevende 
situasjonen med soningsforhold for 
kvinner. I tråd med mandatet har 
arbeidsgruppen kartlagt utviklingen 
og omfanget av kvinner i fengsel 
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og diskuterer ulike alternativer for 
straffegjennomføring for kvinner 
idømt ubetinget fengsel og for-
varing innenfor dagens kapasitet. 
Arbeidsgruppen arbeider også 
med behov for spesialavdelinger 
eller spesialbygg, ombygging av 
eksisterende bygg, omgjøring av 
fengselsplasser for menn og behov 
for nybygg på lang sikt i henhold til 
mandatet.  
I sentralt IDF møte 16.2.2023 ble 
det lagt frem forslag om at Tele-
mark fengsel gjøres om til kvinne-
fengsel. Forslaget innebærer blant 
at kvinnene Kragerø flyttes til Skien.  
Det foreslås også at det ikke skal 
være kvinner i Stavanger fengsel og 
eventuelle kvinneplasser i Bergen 
skal være forbeholdt de som er va-
retektsfengslet. Saken er sendt ut til 
berørte foreninger og mandag 27.2 
skal forbundet svare ut til KDI om 
de stiller seg bak forslaget eller ikke

Trandum utlendingsinternat
Det er i gang arbeidsgruppe som 
skal utrede om Trandum utlending-
sinternat skal overdras til krimina-
lomsorgen eller forbli på politiets 
hender. Utlendingsinternatet har 
fått mye kritikk fra blant annet sivi-
lombudsmannen og det vurderes å 
gi kriminalomsorgen ansvaret for å 
drifte det. Forbundet har vært svært 
tydelige på at en grunnleggende 
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