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RUNDSKRIV KDI 3/2015 - “RETNINGSLINJER FOR
PROGRAMVIRKSOMHETEN I KRIMINALOMSORGEN”

1. INNLEDNING
Kriminal omsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsli ng og straffereaksj oner
på en måte som er betryggende for samtùnnet og som motvirker straffbare handlinger. Kriminal
omsorgen råder over mange virkemidler og arenaer som kan fremme at den domfelte etter straf
fegjerinomforing skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Programvirksomheten er ett av mange
virkemidler som kan være egnet for noen innsatte. Programvirksomheten må ses i sammenheng
med krirninalomsorgens øvrige innholdsarbeid, både på egne arenaer som arbeidsdriften og mil
jøarbeidet på avdelingene, men også i lys av de tjenester og behandling som forvaltningssamar
bcidspartnerne kan tilby. Normalitetsprinsippet skal være forende for innholdsarbeidet i krimi
nalomsorgen.

Dette rundskrivet gjelder for programvirksomheten i kriminalomsorgen og gjelder alle tilsatte
som arbeider med programvirksomhet. Programvirksomheten skal bygge på kriminalomsorgens
verdier og prinsipper som det framkommer i kriminalomsorgens virksomhetsstrategi. Retnings
linjene er basert på gjeldende lovverk og skal sikre lik praksis ved gjennomføring av program
virksomheten. Ruridskrivet gir utfyllende regler til straffegjennomføringsloven.

Som oppfølging av rundskrivet revideres ordningen for kvalitetssikring av programvirksomhe
len, «Akkreditering av programmer i norsk kriminalomsorg — kriterier og prosedyrer» fra 2006.
«Rundskriv KSF3/2002» utgår med dette.

2. FORMÅL

Programvirksomheten skal legge til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre
sitt kriminelle handlingsmønster. Programmer kan også ha som formål å motivere til behandling
eller kontakt med det sosiale hjelpeapparatet.
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Programvirksomheten er sidestilt med sarnfunnsnyttig tjeneste, arbeid og opplæring innenfor

domfeltes aktivitetsplikt etter straffegjennomforingsloven § 3.

3. DEFINISJON

“Programvirksomhet” er el samlebegrep som omfatter alle typer aktiviteter som faller innunder

nedenstående definisjon. I)efinisjonen favner bredere enn begrepet ‘program’ slik det er blitt

brukt tidligere.

Programvirksomheten administreres av krirninalomsorgen og kan gjennomføres i samarbeid med

andre profesjoner og offentlige etater. Programvirksomhet kan være en del av innholdet i sam

funnsstraffen, Psykoterapeutisk og medisinsk behandling kommer ikke inn under programbegre

pet slik det er definert i dette rundskrivet. Aktiviteter som inngår i skoletilbudet. arheidstilhudet

eller som normalt regnes for fritidsaktiviteter vil ikke falle inn under programdefinisjonen.

Programvirksomhet

Programvirksomheten består av tiltak i krirninalomsorgen som retter seg mot domflte og vare

tektsinnsatte i form av undervisning, ferdighetstrening og/eller strukturerte samtaler. Program-

virksomheten kan ha ulike metodiske tilnærminger og er basert på forskjellige vitenskapelige

perspektiver og tradisjoner. Programvirksomheten kjennetegnes ved at den:

• retter seg mot en definert rnålgruppe og / eller definerte lovbruddsrelaterte områder

• tar utgangspunkt i domfeltes / varetektsinnsattes behov og ressurser

• har til hensikt å gi domfelte / varetektsinnsatte ny kunnskap. ferdigheter og innsikt

• motiverer til å endre atferdsmonstre og til å motvirke nye strafTbare handlinger

• er basert på forskning og / eller dokumentert erfaring
• er tidsavgrenset

Aktivitetene i programvirksomheten gjennomføres i grupper eller individuelt. For å bli godkjent

må innhold og gjennomføring være dokumentert og klart formulert. Det skal utarbeides et kvali

tetssystern som ferdigstilles i løpet av 2015 og som skal inneholde et tydelig heslutningsgrunnlag

i form av kriterier og prosedyrer rundt godkjenning av aktiviteter innenfor programvirksomhe

ten. samt andre aspekter som kartlegging, opplæring, veiledning, oppfølging. evaluering rn.m.
Godkj enning følger av kval iletssystemet for programvirksomheten.

4. MÅLGRUPPE

Programvi rksomheten i krirninalomsorgen til bys dom Ièlte og varetektsinnsatte. Tilbud om delta
gelse gis etter en individuell helhetsvurdering, herunder kartleggingsverktøy. Der det er hen
siktsmessig skal helsepersonell konsulteres før endelig beslutning om deltakelse.

Tilbud om programgramvirksomhet skal vurderes i lys av framtidsplan og individuell plan (IP)

der hvor del foreligger.

5. ANSVAR OG ROLLER

Kriminalomsorgen skal j obbe planlagt. systematisk og dokumenlert med programvirksomheten

på en slik måte at det understotter kriminalomsorgens strategiske mål og tilfredsstiller relevante

lovkrav.
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Kriminalornsorgsdirektoratet (KDI)

KDI skal bidra til å sikre kontidensialitet. integritet og tilgjengelighet for behandling av informa
sjon i programmene.

KDJ har et overordnet ansvar knyttet til programvirksomheten, herunder satsningsområder, fl
nansiering, tilrettelegging, regelverk og retningslinjer. KDI har ansvar for å følge opp resultat
oppnåelse for regionalt nivå.

KDI har endelig avgjørelsesmyndighet angående programvirksomheten, herunder godkjenning.

KD utarbeider og oppdaterer en oversikt over programvirksomheten som kan benyttes i krimi
nalomsorgen. Oppdateringen skjer årlig per 1.1. etter en faglig tilrådning fra KRUS.
Omfanget av programvirksomheten avtales med KDI som del av den årlige budsjettprosessen.
Avtalene blir fastsatt i endelig disponeringsbrev. Dersom det avtalte resultatet ikke oppnås. må
det påregnes at ressurser trekkes inn.

Gjennomføring av programmer som ikke er godkjent eller søkt godkjent, avsluttes senest ett år
etter beslutning i KDI.

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

KRUS har ansvar for å utvikle og vedlikeholde kvalitetssystemet for programvirksomheten.
KRUS skal frernskaffe faglige vurderinger innenfor programvirksomheten i samsvar med kvali
tetssvstemet, om nødvendig ved innhenting av ekstern kompetanse både i og utenfor etaten.
KRUS gir anbefalinger om utvikling, etablering, gjennomføring og evaluering til KDI, som fat-
ter endelig vedtak.

Regionalt og lokalt nivå

Programvirksomheten skal være en integrert del av virksomheten. Regionene er ansvarlig for
implementering av programvirksomheten i samsvar med retningslinjer som gis i disponerings
brevet. I)eltakelse i programmer må samordnes med andre aktiviteter som domfelte eller vare
tektsinnsatte deltar i. Den enkelte enhet er ansvarlig for å legge til rette for den praktiske gjen
nomføringen av programmene. Behandling av informasjon skal systematiseres på en slik måte at
den er tilgjengelige, korrekt, tilstrekkelig skjermet og i henhold til gjeldende lover. Det bør leg
ges til rette for samarbeid om programvirksomheten mellom ulike enheter i krirninalomsorgen.

6. IKRAFTTREDELSE

Rundskrivet trer i kiaft straks.

ed hilsen

arianne Vofl
direktør




