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Bokmål 
 
Velg én av de følgende oppgavene:  
 
1) Tidligere har domfelte under myndighetsalder (15-17 år) sonet sammen med voksne innsatte i vanlige 
fengsler i Norge. Fra og med 2015 endret dette seg. I dag har kriminalomsorgen to såkalte ungdomsenheter 
som er spesielt tilrettelagt for denne gruppen. Fredag 3. november hadde A-magasinet en reportasje fra 
Ungdomsenhet vest som er tilknyttet Bjørgvin fengsel utenfor Bergen. Drøft med utgangspunkt i pensum 
fordeler og ulemper med slike fengsler for ungdommer.  
 
eller 
 
2) Internasjonal forskning har vist at forholdene kvinner soner under kan være dårligere enn forholdene i 
mannsfengsler. I slutten av juni publiserte Sivilombudsmannen en rapport (lenke under) fra sitt besøk på 
Bredtveit kvinnefengsel tidligere i år. Rapporten peker blant annet på at innsatte ikke har tilgang til 
kvinnelig fastlege, og at mange innsatte tilbringer mye tid innelåst på cellen på grunn av mangel på 
betjenter. Drøft med utgangspunkt i pensum forskjellene mellom et kvinnefengsel og et mannsfengsel.  
Sivilombudsmannens rapport fra Bredtveit her: https://www.sivilombudsmannen.no/wp-
content/uploads/2016/06/Bredtveit-fengsels-oppfølging.pdf 
Alternativ link: 
https://www.uio.no/studier/emner/jus/ikrs/KRIM2904/h17/beskjeder/sivilombudsmannens-
besoksrapport-av-20.06.16---bredtveit.pdf 
 
 
Merk at begge oppgavene er formulert på en slik måte at flere ulike temaer kan være interessant å ta opp 
til diskusjon innenfor rammene av oppgavebesvarelsen, som for eksempel straffens formål, de innsattes 
opplevelse av denne, deres rettigheter, samt fengselets potensial til på den ene siden å rehabilitere og på 
den andre siden skade eller vanskeliggjøre tilbakeføringen til samfunnet. Det ligger som del av 
forventningene til oppgavebesvarelsene at dere selv innledningsvis redegjør helt kort for hvordan dere har 
forstått oppgaven og hvordan dere lagt opp besvarelsen. Lykke til! 
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Nynorsk 
 
Vel éin av dei følgjande oppgåvene: 
 
1) Tidlegare har domfelte under myndigheitsalder (15-17 år) sona saman med vaksne innsette i vanlege 
fengsel i Noreg. Frå og med 2015 endra dette seg. I dag har kriminalomsorga to såkalla ungdomseiningar 
som er spesielt lagt til rette for denne gruppa. Fredag 3. november hadde A-magasinet en reportasje frå 
Ungdomseining vest som er knytt til Bjørgvin fengsel utanfor Bergen. Drøft med utgangspunkt i pensum 
fordelar og ulemper med slike fengsel for ungdommar.  
 
Eller 
 
2) Internasjonal  forsking har vist at forholda kvinner soner under kan være dårlegare enn forholda i 
mannsfengsel. I slutten av juni publiserte Sivilombudsmannen en rapport (lenkje under) frå sitt besøk på 
Bredtveit kvinnefengsel tidligare i år. Rapporten peiker mellom anna på at innsette ikkje har tilgang til 
kvinneleg fastlege, og at mange innsette oppheld seg mykje tid innelåst på cella på grunn av mangel på 
betjentar. Drøft med utgangspunkt i pensum skilnadene mellom et kvinnefengsel og et mannsfengsel. 
Sivilombudsmannens rapport frå Bredtveit her: https://www.sivilombudsmannen.no/wp-
content/uploads/2016/06/Bredtveit-fengsels-oppfølging.pdf 
Alternativ lenkje: 
https://www.uio.no/studier/emner/jus/ikrs/KRIM2904/h17/beskjeder/sivilombudsmannens-
besoksrapport-av-20.06.16---bredtveit.pdf 
 
Merk at begge oppgåvene er formulert på ein slik måte at fleire ulike tema kan vere interessant å ta opp til 
diskusjon innanfor rammene av oppgåva du skriv, som til dømes straffas føremål, dei innsettes oppleving av 
denne, deira rett og fengselets potensial til på den eine sida å rehabilitere og på den andre sida skade eller 
vanskeleggjere tilbakeføringa til samfunnet. Det ligg som ein del av forventingane til svaret på oppgåva at 
de sjølve innleiingsvis gjer greie for heilt kort korleis de har forstått oppgåva og korleis de har lagt opp 
svaret. Lykke til! 

 
Oppgaven kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Besvarelsen skal være på maks 2400 ord som 

tilsvarer om lag 6 sider med de fleste moderne skrifttyper, font 12 og linjeavstand 1½. Forside, 

innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelser på over 2400 ord vil ikke bli sensurert. 

 

Eksamen skal besvares med kandidatnummer. Kandidatnummeret ditt finner du i Studentweb. Besvarelsen 

skal leveres elektronisk i pdf-format i Inspera. 

Alle hjelpemidler er tillatt ved besvarelse av oppgaven. Regler for kildehenvisning er avgjørende for om 

anvendelsen av hjelpemidlene er lovlig, mer om dette finner du her: 

http://www.uio.no/studier/program/kriminologi/kildehenvisning.html 
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