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KRIMINALOMSORGENS 
VIRKSOMHETSSTRATEGI = 

Dynamisk organisasjonsutvikling



Straffegjennomføring i samfunn og fengsel 



Strategien gir  
oss retning  
for framtiden



Drivkraftsnotat og strategisk landskap

H
V

O
R

D
A

N

Kriminalomsorgen

Gjengdannelse

Tilsynsmyndighet Innsatte  

Kommuner Opinionen

Pårørende

Forvaltningssamarbeidspartnere

Aktører i straffesakskjeden

Justis og beredskapsdepartementet

Ofre for kriminalitet

Frivillige org.

Innsatte og domfelte

Media

Demografi Politikk

Urbanisering

Digitalisering  

Terro r/krig

Krav om kostnadseffektivitet

Økonomiske svingninger  

Reformer i straffesakskjeden

Radikalisering

Polarisering

Sikkerhet  

Klima/miljø

Ny type og omfang av kriminalitet  

Pandemi

Endringer i lovgivningen

Politikere

Migrasjon  

Kriminalitet på internett Tillit

Ytre faktorer

Nøkkelaktører

Omverdens-

analyse
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Etatsledelsen og organisasjonene jobbet 
med nøkkelområder

Omverdens-

analyse
Drivkrefter

Muligheter og 

utfordringer

Første forslag til 

strategiske 

områder
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Etatsledelsen jobbet med nøkkelområder
Omverdens-

analyse
Drivkrefter

Muligheter og 

utfordringer

Første forslag til 

strategiske 

områder
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Forankring lokalt av nøkkelområder
Omverdens-

analyse
Drivkrefter

Muligheter og 

utfordringer

Første forslag til 

strategiske 

områder

Forankring

lokalt
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Spørreundersøkelse
Omverdens-

analyse
Drivkrefter

Muligheter og 

utfordringer

Første forslag til 

strategiske 

områder

Forankring

lokalt

Spørre-

undersøkelse

• Sendt ut til 4832 ansatte

• Formålet:

• Forankre og kvalitetssikre foreslåtte strategiske 
nøkkelområder

• Gi innspill på om verdiene bør oppdateres 

• spørsmål om kultur, medarbeiderskap og ledelse 
i kriminalomsorgen 
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+ Referansegruppe
Omverdens-

analyse
Drivkrefter

Muligheter og 

utfordringer

Første forslag til 

strategiske 

områder

Forankring

lokalt

Spørre-

undersøkelse

…og så noen 

runder





Virksomhetsstrategien gir mål og 

delmål



Oppsummering av prosess
Juni - august September 14. okt 4. des Des-jan 28. mai 17. juni

Sortere drivkrefter

Beskrive muligheter og 

utfordringer

Ledersamling

2019
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Gjennomgang 

av  

dokumentasjon 

og intervjuer

Omverdens-

analyse

Regionale og

lokale

workshops

Diskutere de 

strategiske 

områdene og mål

+ behovet for ny 

visjon og verdier 

Første 

forslag til 

strategiske 

områder

WS1 WS2

Bearbeide mål 

og sette tiltak 

Spørre-

undersøkelse

til alle ansatte

kvalitetssikre 

strategiske 

nøkkelområder, finne 

kjernen i visjonen, 

Innspill til verdier

Referanse-

gruppe WS4

Kvalitetssjekk 

fra intern og 

eksterne 

deltakere

Nesten ferdig 

virksomhets-

strategi

14. feb

WS3

Innspill på justerte 

strategiske områder 

og mål + behovet for 

ny visjon og verdier 

WS3
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L

av
er

e 
ti

lb
ak

ef
al

l
A

kt
iv

 o
g

 a
n

sv
ar

lig
 

d
o

m
fe

lt

Målrettet tverrfaglig 
samarbeid 

Kartleggingsverktøy; 
utvikling

Videreutvikling av 
foreldreprogram i fengsel 

Implementere 
KODA 

Områdefunksjon
helse

Digital skole-
prosjekt KDI og 

Statsvalter

Rundskriv AVdir -
KDI

Selvbetjeningskiosker
og PC på cella 

Straffegjennomføringsavtale. 
Lage en veileder, mal og 

dataløsning

Videreutvikle
Tilbakeføring.no 
og Veiviseren.no

Implementere strategi
seksuallovbruddsdømte

Lise Sannerud / KDI

Fleksibel ressurs- og 
kapasitetsutnyttelse

IMPLEMENTERING 

Strategisk område: Fremtidsrettet straffegjennomføring

Oppdatere rapporten 
«Utvidelse av EK?»

Tiltak i tilbakeførings-
strategien

Tverrfaglige 
aktivitetsteam 

Sentral doms-
koordinering

Pilot med 
livssynsmedarbeidere

Fagstrategi for barn og 
unge



Visjon og verdier



6/16/2021

Verdier som kan gjøre en forskjell er:

Verdier som er illustrert med 

eksempler som gjør at jeg 

forstår hva som i praksis

menes med dem, og som 

jeg lett kan relatere til mitt 

daglige arbeid

Verdier som er kritiske 

for at vi skal lykkes

med samfunnsoppdraget 

vårt

Viktige verdier som vi bør 

minnes på, fordi vi i for 

liten grad preges av 

dem i dag

Verdier som jeg har fått 

være med å lage

Kilde: Henning Bang



Verdier

Trygghet  

Åpenhet  

Nytenking
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Hva betyr verdiene for  

oss?

Verdiene våre er førende for atferden vår  

i hverdagen.

Verdiene våre beskriver atferd og handlinger  

som gjenspeiler vår kultur.

Verdiene våre forteller hva som kjennetegner  

oss som medarbeidere og organisasjon.

Vi lytter og er åpne i kommunikasjon  

med hverandre.

Vi inkluderer samarbeidspartnere,  

og sammen skaper vi straff som endrer.

Vi har åpne og synlige  

beslutningsprosesser.

Trygghet

Vi skaper trygghet i møte med  

hverandre, gjennom tillit og respekt.

Vi er faglig trygge, og utøver godt skjønn.

Vi bidrar til et tryggere samfunn; for ofre,  

pårørende, den domfelte, ansatte og  

samarbeidspartnere.

Nytenking

Vi tenker kreativt, ser muligheter  

og er løsningsorienterte.

Vi er fleksible og endringsvillige.

Vi utvikler kriminalomsorgen for framtiden  

med respekt for det bestående.

Åpenhet



Med utgangspunkt i resultatene fra spørreundersøkelsen ble 
det gjennomført flere arbeidsmøter med Ledelsen og 
etatsledergruppa

Prosess visjon



Visjon

Straff som endrer
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Straff som

endrer

Formålet med  

straffegjennomføring  

Det skal legges til rette for

at domfelte kan gjøre en innsats  

for å endre sitt kriminelle  

handlingsmønster.

For organisasjonen

Vi som organisasjon har  

behov for å endre og utvikle oss,

i tråd med behov, krav og  

forventninger.

Straffegjennomføring er kjernen  

i vårt samfunnsoppdrag.

Endring gir en  

dynamisk visjon  

Innholdet påvirkes av

samfunnsutvikling, forskning,  

teknologi og innovasjon, og  

endrer seg over tid.

For individet  

Straffegjennomføringen kan endre  

ulike forhold som negativ atferd,  

handlingsmønstre, holdninger og  

tankesett. Endringen vil gi en positiv  

konsekvens for den domfelte. Hva  

endringen består i konkret, er  

individuelt.



Samfunns
oppdrag

Visjon

Strategiske områder

Verdier

Vi skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som  

er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger.

Det skal legges til rette for at lovbrytere skal kunne gjøre en innsats for  

å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Straff som endrer

Framtidsrettet straffegjennomføring  

Trygghet og sikkerhet

Organisasjon
Kunnskap og kompetanse  

Omdømme

Trygghet Åpenhet Nytenking
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Strategipakke



Lansering



Eske med det man trenger for å jobbe med verdiene lokalt

Oppgaver med forklaring, dilemmakort mm.



Oppsummert
• Toppledelsen må eie prosessen 

• Strategisk landskap

• Leder forankres

• Kultur

• Implementering

• Spørreundersøkelse og lokal involvering er 
verdt mye

• Sluttproduktet viktigere enn opprinnelig 
tidsplan

• Bilder og design viktig for helheten




