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Referat fra møte i Brukerråd i kriminalomsorgen 
 

 

Tid:                5. september 2022 – kl 11.30 – 14.00        
 
Sted:               Kriminalomsorgsdirektoratet - Lillestrøm 
 

Møteleder:     Johan Lothe 

Deltakere:      Johan Lothe (Wayback), Jenny Kjønnås (RIO), Hanne Hamsund 
(FFP), Morten Harg (Nettverk etter soning), Knut Erik Wold (Røverradioen), 
Endre Bendixen (Stine Sofies Stiftelse),  

Lise Sannerud (KDI), Heidi Bottolfs (KDI), Line Wilberg (KDI), Marthe Hamran 
(KDI, referent) 

Fraværende:   Anders Steen (FRI) 

 

 

Saknr Sak 

 Velkommen! 

- Godkjenning av referat 13. juni – klart for offentliggjøring 

 

7/2022 Nytt fra KDI 

- Oppdatering omkring aktuelle saker i direktoratet 

- Kommentarer fra brukerrådet 

 

Heidi Bottolfs presenterte nytt fra KDI. Presentasjonen følger vedlagt, sammen 

med sikkerhetsstrategien som ble kort omtalt. 

 

8/2022 Straffegjennomføringsløp 

- Saksfremlegg 

KDI presenterte forslag til Straffegjennomføringsløp som ble diskutert i 

Brukerrådet. Videre diskuksjon og innspill ønskes videreført i workshops med KDI. 

 

 Pause  

9/2022 Varslingsrutiner i kriminalomsorgen 

- Presentasjon av rapport  

- Diskusjon   

- Kommentarer fra brukerrådet 

Bendixen gikk gjennom Stine Sofies Stiftleses rapport  

 

Brukerrådet er enig i at det er behov for en gjennomgang av regelverket rundt bruk 

av varsling. Brukerrådet er samstemte omkring nødvendigheten av å sikre lik 
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praksis rundt bruk av varsling.  

Med unntak av Espen Bendixen fra Stine Sofie Stiftelse, stiller de seg skeptiske til å 

innføre varsling ved fremstillinger. Den samme innstilling har også Brukerrådet når 

det gjelder anbefalingen fra Stine Sofies stiftelse om at barn av domfelte skal 

varsles.  

 

  

10/2022 Telefontid i kriminalomsorg 

Brukerrådet ba om en:  

- Redegjørelse fra KDI om gjeldende regelverk og ringetider. 

KDI bekreftet at det pågår et regelverksarbeid rundt telefontid i kriminalomsorgen.  

 

Brukerrådet spurte om hvorfor det ikke lenger er mulig å ringe til telefonbokser i 

fengsler på lav sikkerhet. Konkrete spørsmål rundt telefontid i kriminalomsorgen 

ble bedt sendt per e-post til KDI.  

 

11/2022 Konsekvenser Covid-19 

Wayback tok opp mulighet for kompensasjon for tyngre soningsformer under 

pandemien med innsatte, samt oppmøte til soning i fengsler uten tilgjengelig 

plasser smittefare. 

 

KDI  viste til skriv fra JD om at det ikke gis kompensasjon for dette. 

12/2022 Evt  

- Info om ny kandidat fra Røverhuset. 

  

 Planlagte møter Brukerråd: 

• Mandag 12. desember fra 12:00 - 14:00 med Direktør 

• Lunsj servereres fra kl 11.30 – 12.00 

 

Planlagte møter Arbeidsutvalg 

• 18.11.2022 

 

 


