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Fortsatt drift på Ulvsnesøy

Hordaland SV ber om at Justis og beredskapsdepartementet gjer om beslutninga om å legga 

ned Bergen fengsel avd. Osterøy.

Bergen fengsel avd. Osterøy har stort fokus på innhald i soninga og kan syna til gode resultat 

når det gjeld rehabilitering av innsette. Det er t.d. det fengselet/avdelinga som har flest 

gjennomførte eksamenar på vidaregåande- og høgskulenivå. Ei av dei viktigaste årsakene til 

dei gode resultata er naturgitte. Det at ein er på ei øy gir ein ro som hjelper dei innsette å ta 

tak i problema sine. Det kan ein ikkje overføra til ei anna avdeling på land.

Samarbeidet mellom skule og arbeidsdrift på avd. Osterøy er godt. Om til dømes skulen har 

ein elev som vil utdanna seg innan tømrarfaget finn arbeidsdrifta relevant praksisarbeid. Og 

har arbeidsdrift ein innsett som jobbar med drivhus og hage og ønskjer opplæring vert 

skuletilbodet tilpassa.

Bergen fengsel avdeling Osterøy har 100 % sysselsetjing – dette vert alle fengsel målt på, jfr. 

«Straffegjennomføringsloven Kap.1 - §3 Innhold: Bl.a. har domsfelte aktivitetsplikt som kan 

bestå av arbeid, samfunnsnyttig tjeneste, opplæring, program eller andre tiltak som er egnet 

til å motvirke ny kriminalitet.»

SV viser og til regjeringa si politiske plattform, der det mellom anna står: 

«Regjeringa vil styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet og rehabilitering av 

straffedømte.» Og vidare: «Regjeringen vil arbeide for et mer rehabiliterende 

straffegjennomføringssystem ved at det legges større vekt på innhold i soningen.» 

SV ser av regjeringa sitt arbeid med leige av fengsel utanfor landet sine grenser at 

kapasitetsmangelen er prekær. Nedbygging kan umogeleg være løysinga. 

SV meiner at ei nedlegging av Bergen fengsel avd. Osterøy vil gjere det vanskelegare å 

oppfylle intensjonane i Straffegjennomføringsloven og regjeringa si eigen plattform på 

justisfeltet. SV vil arbeide for ei løysing for fortsett drift av fengselet og at det må arbeidast 

for at fengselet kan gjerast til ein soningsstad for kvinner.

SV vil visa til Sivilombodsmannen sin rapport frå 2017 «Kvinner i fengsel» som mellom anna 

uttalar følgjande: 



«Sivilombudsmannen er bekymret over at flere kvinner har rapportert om uønsket 

oppmerksomhet fra mannlige innsatte, og mener at det er en reell risiko for seksuell 

trakassering og overgrep i slike situasjoner i norske fengsler.» og vidare: En stor andel av 

kvinnelige innsatte har vært utsatt for seksuelle overgrep. Mange innsatte har negative 

opplevelser med menn.

Sivilombodsmannen uttalar mellom anna:

Sivilombudsmannens funn viser samlet sett at kvinner i dag har et dårligere soningstilbud 

enn menn. Det skyldes blant annet følgende:

 Flere kvinnefengsler er lokalisert i gamle og uegnede bygninger.

 Mange kvinner har et betraktelig dårligere tilbud enn menn når det gjelder uteområder og 

tilbud om fysisk aktivitet.

 Kvinner har gjennomgående dårligere tilgang til reell arbeidstrening enn det menn har.

 Kvinnelige innsatte har ofte andre helseplager enn menn, og derfor også et annet behov for

helsetjenester. Psykisk helsevern bør styrkes for kvinner i fengsel.

 Kvinner i fengsel har dårligere tilbud om rusmestring sammenlignet med menn.

 Kvinner som sitter i blandede fengsler har økt risiko for uønsket oppmerksomhet eller 

seksuell trakassering fra mannlige innsatte.

 Enkelte kvinner risikerer å måtte sitte i fengsel med for høyt sikkerhetsnivå enn det saken 

deres tilsier på grunn av begrensede fengselsplasser for kvinner.

 Kvinnelige innsatte risikerer å måtte sitte i fengsler langt fra familie og egne barn på grunn 

av få egnede soningsplasser. Dette kan være særlig utfordrende for mødre som ønsker besøk

av barn som ikke kan reise alene.

Heile rapporten kan lesast her:

https://www.sivilombudsmannen.no/wp-content/uploads/2017/05/Temarapport_Kvinner-i-

fengsel.pdf


