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Kriminalomsorgens organisatoriske inndeling 
 
Strgjfl. § 5. Kriminalomsorgens organisatoriske inndeling 

Kriminalomsorgen er inndelt i Kriminalomsorgsdirekt oratet, regionalt nivå og 
lokalt nivå. 

Kriminalomsorgsdirektoratet har ansvaret for den faglige og administrative 
ledelsen av kriminalomsorgen. Lederen utnevnes av Kongen. 

Regionalt nivå ledes faglig og administrativt av en regiondirektør. Det kan 
bestemmes at regiondirektører tilsettes på åremål. 

Endret ved lover 21 des 2005 nr. 131 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1580), 28 feb 2014 nr. 3, 1 juni 2018 
nr. 25 (ikr. 1 juni 2018 iflg. res. 1 juni 2018 nr. 790). 
 

5.1 Kriminalomsorgsdirektoratet 
 

Kriminalomsorgsdirektoratet har etter lov om gjennomføring av straff den øverste faglige og 
administrative ledelse av kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsdirektoratet behandler og 
avgjør på eget ansvar de saker som ved lov eller beslutning av Kongen er lagt til den. 
 
Saker som Kriminalomsorgsdirektoratet har fått fullmakt av Justisdepartementet til å avgjøre, 
behandles og avgjøres på departementets ansvar. 
 
Påklages en avgjørelse fattet av Kriminalomsorgsdirektoratet til Kongen, skal saken 
forberedes av den avdeling i Justisdepartementet som departementets sjef bestemmer. 
 
Kriminalomsorgsdirektoratet skal nøye følge utviklingen på kriminalomsorgens område og 
påse at gjeldende lover, regler og øvrige bestemmelser overholdes. Videre har den det 
overordnede ansvar for etatsutdanning og etatsopplæring i fengselsvesenet. 
 
Kriminalomsorgsdirektoratet skal iverksette og gjennomføre tiltak som er nødvendige for at 
virksomheten skal kunne nå sine mål innenfor de rammer og det regelverk som gjelder for 
tilsatte, innsatte og domfelte. Videre skal den gi de nødvendige forskrifter, instrukser mv. for 
virksomheten i kriminalomsorgen. 
 
Kriminalomsorgsdirektoratet skal påse at regionalt nivå utfører sine oppgaver innenfor de 
rammer og regelverk som gjelder for dem. 
 
Regionalt nivå skal føre tilsyn med behandlingen av de domfelte og innsatte og at de tilsatte 
utfører sitt arbeid i samsvar med gjeldende regler.  

 

5.2 Regionalt nivå 
Regionalt nivå skal føre tilsyn med at kriminalomsorgens enheter på lokalt nivå er i forsvarlig 
stand og tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, orden og hygiene og at de for øvrig er 
best mulig tilrettelagt for å nå sine mål. 
 
 

Retningslinjer til straffegjennomføringsloven,  
revidert 27. oktober 2008,  
lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 16. januar 2023. 



  

2 
 

Regionalt nivå skal iverksette og gjennomføre tiltak som er nødvendige for at regionen skal 
kunne nå sine mål innenfor de rammer og det regelverk som gjelder for tilsatte og 
innsatte/domfelte.  
 
Videre skal regionalt nivå sørge for kompetanseutvikling innenfor sin region.  

 

 


