
Faget i fokus – 20-års jubileum 
Kriminalomsorgens hus, Lillestrøm 4.-5. juni 2018 

 
Tema for årets jubileumskonferanse er ledelse, kommunikasjon og endringsprosesser i 

kriminalomsorgen. På konferansen har vi invitert eksterne og interne innledere som forteller 

fra deres erfaringer fra kommunikasjon og ledelse i organisasjoner i endring. Vi ser også på 

hvordan IKT feltet både endres og bidrar til endring og hvordan endringer i 

fangebefolkningen påvirker måten vi jobber på.  

 

Disse kommer, kommer du? 

 
Svein Mollekleiv (Senior Vice President for samfunnskontakt og sosialt ansvar i Det 

Norske Veritas) skal snakke om ledelse og etikk. Mollekleiv er tidligere generalsekretær 

og president for Røde Kors. Han var også styreleder i Vålerenga Fotball i en periode. 

Han leder den etiske komiteen i NFF. 

 
Tor-Aksel Busch (riksadvokat) vil snakke både om dagsaktuelle temaer sett fra 

påtalemyndighetens side og utviklingstrekk innen norsk kriminalpolitikk de siste tiår.  

Busch har en lang karriere innen påtalemyndighetene, før han ble riksadvokat i 1997. 

 

 

 

Mina Gerhardsen (kommunikasjonsdirektør NORAD) vil holde et innlegg om effektiv 

kommunikasjonsstrategi for å få folk med seg. Gerhardsen er tidligere statssekretær ved 

Statsministerens kontor og Kulturdepartementet, samt generalsekretær for Actis. Hun 

har nylig gitt ut boken «Å lykkes med taler». 

 

 
Jonas Söderström, (forfatter og informasjonsarkitekt) er mest kjent for sin bestselgende 

bok «Jævla drittsystem. Hvordan IT-systemer kan ødelegge hverdagen- og hvordan vi 

kan ta tilbake kontrollen» som også er tittelen på hans foredrag under årets konferanse.  

 

 
Robert Mood overtok vervet som President i Norges Røde Kors høsten 2017 og vil 

snakke om «Omstillingsledelse på godt og vondt» 

Det er skrevet mange bøker og forskningsrapporter om ledelse. Vi kan ledes til å tro at 

det er veldig vanskelig, til å frykte oppgaven og tvile på om vi strekker til. Robert Mood 

forteller en annen historie. Krydret med egne erfaringer fra oppdrag og toppledelse gir 

han oss tro på at alt er mulig hvis vi anvender noen enkle prinsipper. 

Christine Friestad er ansatt i forskningsavdelingen på KRUS i en forsker I-stilling, og 

er også tilknyttet Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo 

universitetssykehus. Christine har i en årrekke arbeidet med forskning knyttet til 

innsattes levekår, med særlig fokus på psykisk helse. Hun har også praktisk og 

forskningsmessig erfaring fra kriminalomsorgens tilbud til volds- og seksuallovbrudds-

dømte, og jobber for tiden med flere forskningsprosjekter knyttet til begge disse    

          innsattgruppene. 

 

For fullt program og påmelding gå inn på  

http://www.krus-katalogen.no/2018/page/m14764 for nærmere informasjon. 
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