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1 Innledning 

Rammeplanen for fengselsbetjentutdanningen er gitt av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i 
medhold av § 37 i forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften).  

Fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) er akkreditert 
etter lov om universitet og høgskoler (UH-loven). Utdanningen er toårig og gir 120 
studiepoeng. Den fører fram til graden Høgskolekandidat i straffegjennomføring. 
Utdanningen kvalifiserer til arbeid som fengselsbetjent i den norske kriminalomsorgen.  

Rammeplanen setter standard for utdanningen, viser til omfang og innhold, mål for hva 
utdanningen skal kvalifisere til, arbeidsformer og vurderinger. Rammeplanen skal være 
retningsgivende for studieplanen.  

 

2  Kriminalomsorgens mål,  verdier og prioriteringer  

Fengselsbetjentutdanningen skal reflektere kriminalomsorgens mål og verdier. Disse er 
nedfelt i straffegjennomføringsloven og Kriminalomsorgens virksomhetsstrategi.  

I tillegg skal fengselsbetjentutdanningen reflektere samfunnsmessige utviklingstrekk og 
overordnede føringer, gjennom de prioriteringer som gis av Kriminalomsorgsdirektoratet.  

 

3  Om fengselsbetjentutdanningen  

Fengselsbetjenter skal utføre profesjonelt kriminalomsorgsfaglig arbeid i samsvar med 
bestemmelsene i straffegjennomføringsloven (strgjfl.).  Formålet med straffegjennomføringen 
er gitt i strgjfl. § 2:   

Straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som 
motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som 
innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold.  

Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen. 

Ved varetektsfengsling skal kriminalomsorgen legge forholdene til rette for å avhjelpe 
negative virkninger av isolasjon.  

Fengselsbetjentutdanningen skal kjennetegnes av et nært forhold mellom teori og praksis. 
Utdanningen skal kvalifisere kandidatene til å jobbe med alle typer innsatte og domfelte, ved 
alle typer fengsler og friomsorgskontor. Utdanningen skal kjennetegnes ved et nært samspill 
mellom politiske føringer, nasjonalt og internasjonalt lovverk, samfunnsmessige 
sammenhenger og den vitenskapelige og erfaringsbaserte kompetansen som finnes nasjonalt 
og internasjonalt når det gjelder straffegjennomføring og rehabilitering. 
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Fengselsbetjentens oppgave er å bidra til at straffen gjennomføres på en måte som er 
betryggende for samfunnet, og samtidig bidra til at straffegjennomføringen gis et innhold som 
er ”egnet til å motvirke ny kriminalitet” (strgjfl. § 3). Så langt det er sikkerhetsmessig 
forsvarlig skal derfor fengslene utformes som et helhetlig læringsmiljø for innsatte der sosial 
samhandling kan finne sted.  

Det er en forutsetning for straff at mennesket ses på som autonomt og derfor ansvarlig for sine 
handlinger. Fengselsbetjenten skal vise en grunnleggende respekt for dette menneskesynet og 
ha tillit til den enkelte innsattes forutsetninger for å ta egne valg, sette seg nye mål og på den 
måten endre livsførsel. I en sømløs straffegjennomføring skal ansatte i fengsler og 
friomsorgskontor legge til rette for at straffedømte endrer sitt kriminelle livsmønster. I 
samarbeid med andre offentlige etater skal fengselsbetjenten bidra i denne endringsprosessen, 
med støtte, oppmuntring og veiledning.  

Dette krever både individuell kompetanse hos betjenten og evne til planlegging og 
samhandling med kollegaer og andre yrkesgrupper. Samarbeidet skal iflg. strgjfl. § 4 ”bidra til 

en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov”.   

For å sikre en god tilbakeføring av domfelte må fengselsbetjentene på et tidlig tidspunkt 
kunne legge til rette for en hensiktsmessig progresjon i samarbeid med domfelte selv og andre 
samarbeidspartnere både i og utenfor kriminalomsorgen.  

Aspirantene skal tilegne seg kompetanse om hele straffegjennomføringskjeden for å kunne 
ivareta domfelte og yte god kriminalomsorg på ethvert tidspunkt av soningen. Kunnskap om 
friomsorgskontorenes arbeid og straffegjennomføringsformer er en forutsetning for en god, 
sømløs samhandling i kriminalomsorgen.  

Fengselsbetjentene vil over tid møte nye utfordringer som stiller endrede krav til betjentenes 
kompetanse. Utdanningen skal forberede aspirantene på slike utfordringer.  
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4 Studieprogrammets organisering

Fengselsbetjentutdanningen skal gjennomføres over to år, f ordelt over fire semestre.
Hovedemnene sikkerhet, miljøarbeid og tilbakeføring skal være gjennomgående i alle
semestre.

I f ørste semester skal aspirantene tilegne seg en grunnleggende innføring i yrket og en
praktisk og teoretisk plattform for videre stud ier i et opplærings fengsel. Mot slutten av
semesteret vil aspirantene bli introdu sert til praksis og sommertjeneste i et opplæringsfengsel.

Andre og tredje semester gjennomføres i et opplæringsfengsel og er både praktisk og teoretisk
rettet . Aspirantene s kal tilegne seg en grundig innføring i fengselsbetjentens ulike
tjenestefunksjoner . H ovedemnet er sikkerhet. Etter tredje semester skal det gjennomføres
sommertjeneste i et opplæringsfengsel.

I f jerde semester skal aspiranten videreutvikle sin kompetanse g jennom teoretisk og praktisk
undervisning og veiledning. Undervisningen skal bygge videre på aspirantenes erfaring fra
opplæringsfengslene gjennom tilegnelse av praktiske ferdigheter og forskningsbasert
kunnskap. Hovedemnet i dette semesteret er m iljøarbei d og tilbakeføring.

5 Innhold i studieprogrammet

Studieprogrammet er delt i nn i fem overlappende emner, fordelt på følgende måte:

Introduksjon med vitenskapsteori 1 SP
Emne 1: Kriminalkunnskap 7 SP
Emne 2: Straffegjennomføringsrett og andre juri diske emner 15 SP
Emne 3: Etikk og profesjonalitet 8 SP
Emne 4: Sikkerhet 5 2 SP
Emne 5: Miljøarbeid og tilbakeføring 37 SP

Emne 1: Kriminalkunnskap

Delemne 1 Straffens begrunnelser
Delemne 2 Hva kjennetegner de domfelte?
Delemne 3 Dagens kriminalitetsbilde og aktuell kriminalpolitikk

Emne 2: Straffegjennomføringsrett og andre juridiske emner

Delemne 1 Juridisk metode
Delemne 2 Forvaltningsrett
Delemne 3 Rettssikkerhet, menneskerettigheter og personvern
Delemne 4 Straffegjennomføringsrett
D elemne 5 Strafferett
Delemne 6 Straffeprosess
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Emne 3: Etikk og profesjonalitet

Delemne 1 Kriminalomsorgens verdigrunnlag og menneskerettigheter
Delemne 2 Moralfilosofi
Delemne 3 Kulturforståelse
Delemne 4 Profesjonell maktutøvelse og profesjonelt samarbe id

Emne 4: Sikkerhet

Delemne 1 Føringer for sikkerhetsarbeidet
Delemne 2 Praktisk sikkerhetsarbeid
Delemne 3 Kartlegging og dokumentasjon i sikkerhetsarbeid
Delemne 4 Kommunikasjon og konflikthåndtering
Delemne 5 Fysisk maktanvendelse
Delemne 6 Etiske før inger for sikkerhetsarbeidet

Emne 5: Miljøarbeid og tilbakeføring

Delemne 1 Miljøarbeid som metode i fengsel
Delemne 2 Forståelse av endring og endringsprosesser hos innsatte
Delemne 3 Avhjelping av skadevirkninger ved isolasjon
Delemne 4 Tilbakeføring
Delemne 5 Psykiske lidelser, selvskading og selvmord, ADHD , vold og
rusavhengighet
Delemne 6 Profesjonalitet i betjentrollen
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6 Studieprogrammets læringsutbytte

Utdanningen skal tilrettelegges slik at aspirantene kan tilegne seg kunnskaper, ferdigh eter og
generell kompetanse som er nødvendige for å utføre en tilfredsstillende tjeneste som
fengselsbetjent i samsvar med kriminalomsorgens mål, verdier og menneskesyn. Oppdatert
f orsknings - og erfaringsbasert kunnskap skal ligge til grunn for alt arbeid i kriminalomsorgen.
Forståelse av vitenskapelig arbeidsmetode og utvikling av kritisk holdning skal være et mål
under utdanningen.

Planlagt læringsutbytte for studieprogrammet

Kunnskaper:

Aspiranten

har kunnskap om kriminalomsorgens samfunnsoppgave, verdi grunnlag og
menneskesyn
kjenner gjeldende justispolitiske føringer
har kunnskap om straffens formål og konsekvenser
kjenner til kriminalomsorgens historie, hvem de straffedømte er og kriminalpolitikk
har kunnskap om de ulike aktørene i forvaltningssamarbei det og relevante lover,
forskrifter og avtaler
har kunnskap om hele straffegjennomføringskjeden, herunder ulike former for
straffegjennomføringsformer i samfunnet
har kunnskap om det ansvar mennesker som forvalter makt over andre mennesker har
kjenner til forskningsteori - og metode.
kjenner til forsknings - og utviklingsarbeid innenfor kriminalomsorgen
har kunnskap om skadevirkninger av fengsling
har kunnskap om hvordan verdensanskuelse og livserfaring preger menneskers måte å
tenke og handle på
har inngåend e kunnskap om sikkerhet
har grunnleggende kunnskap om konflikthåndtering
har grunnlagskompetanse til å oppdatere sin kunnskap innenfor kriminalomsorgsfeltet

Ferdigheter:

Aspiranten kan

ivareta varetektsinnsattes og domfeltes rettigheter
vise et helhetlig syn på varetektsinnsatte og domfelte og ha respekt for vedkommendes
integritet
anvende faglig kunnskap i praktiske situasjoner og begrunne handlingsvalgene
reflektere over egen praksis og er i stand til å ta veiledning
oppdage problemstillinger og knytt e sammen utfordringene med teori og drøftinger
utføre en korrekt og forsvarlig sikkerhetstjeneste på alle nivåer når det gjelder
risikovurdering, planlegging og gjennomføring
legge til rette for en straffegjennomføring som fremmer tilbakeføring til samfunn et



8

legge til rette for at varetektsinnsatte og domfelte i minst mulig grad påføres
isolasjonsskader
planlegge og gjennomføre framtidsplanarbeid sammen med domfelte
lese forskningsrapporter og anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra
forsknings - og utviklingsarbeid i yrkesutøvelsen
veilede varetekt s innsatte og domfelte i personlige, rettslige og sosiale spørsmål
ivareta interessene til varetekt s innsatte og domfelte med ulik etnisk, religiøs og
kulturell bakgrunn
utføre generelt miljøarbeid og led e rehabiliterende virksomhet
medvirke til domfeltes progresjon i straffegjennomføringen
utføre saksbehandling og andre administrative oppgaver
samarbeide med andre etater

Generell kompetanse:

Aspiranten

er i stand til å avdekke etiske og faglige utford ringer
har kompetanse til å delta i utviklingsarbeid, prosjekter og lignende i sektoren, også
tverrfaglig
kan relatere praktisk yrkesutøvelse og problemstillinger til aktuell teori, både skriftlig
og muntlig
kan forholde seg konstruktivt kritisk til krimi nalomsorgens virkemidler og være
mottakelig for forandringer både faglig og personlig
kan planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer sikkerhet for samfunn, ansatte og
domfelte
kan sette seg inn i og planlegge endringsprosesser sammen med domfelte
kan plan legge og gjennomføre samarbeidsprosesser med andre etater

7 Arbeidsformer

Generelt

I den teoretiske delen av studiet vil det være sentralt å gjenskape den konteksten kunnskapen
senere skal anvendes i fordi opplæringen ikke kan skje uten å se det som en del av samspillet i
de reelle læringssituasjonene. Aspirantenes ulike erfaringer fra praksisfeltet er viktige
læreforutsetninger både i den praktisk/teoretiske delen av studiet og i den teoretiske.

Utdanningen skal organiser es gjennom arbeidsformer som forel esninger, individuelle studier,
seminargruppeaktiviteter, basisgruppearbeid, simuleringer/øvelser og praktisk tjeneste i
fengsels avdeling og friomsorgskontor. De n praktiske opplæringen skal integreres i den
teoretiske undervisningen gjennom hele utdanninge n.

Det skal legges til rette for læringssituasjoner der aspirantene får prøve ut sin kompetanse og
få mulighet til å bygge opp egne kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. I den
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praktiske opplæringen vil aspirantene bli fulgt opp både av praksisvei ledere i
opplæringsfengslene og undervisningspersonale fra KRUS.

Sentrale prinsipper

Et studieprogram som legger vekt på sammenhengen mellom teori og praksis og der
praksis er et vesentlig element i utdanningen.
En opplæringsmodell som baserer seg på at p roblemløsning og drøfting i gruppe har
betydning for relevant yrkeskvalifisering
Et subjekt – subjekt forhold (nærhet og åpenhet) mellom lærere/veiledere og aspiranter
En forventning om at aspirantene bruker lærerne som veiledere og samarbeidspartnere
Et lærerpersonale som er tverrfaglig sammensatt og som kan relatere sin undervisning til
praktisk yrkesutøvelse i fengsel
En lærerrolle som fokuserer på både forsknings - og erfaringsbasert kompetanse
En lærerrolle som går fra å fokusere på læreratferd og form idling til aspirantfokusering og
veiledning
En godkjenningsordning der aspirantene vurderes i tjenstlige forhold gjennom hele
utdanningsforløpet

Praksis i studiene

Aspirantene skal gjennomføre to semestre i spesielt utvalgte opplæringsfengsler.
Praksiss emestren e skal organiseres med en blanding av studier og teoridager , veiledet praksis
og selvstendig tjeneste i avdeling. Aspirantene blir fordelt i grupper som styres av en
aspirantleder i hvert opplæringsfengsel og alle har egne praksisveiledere. Det ska l avlegges
arbeidskrav og eksamener i løpet av disse to semestrene. Emnet som har hovedfokus er
“ s ikkerhet”.

8 Vurderinger av aspiranten

Alle aspiranter som begynner sin utdanning på KRUS blir tilsatt på KRUS i en toårig prøvetid
som offentlig tjenestemann. Det innebærer at man i løpet av prøvetiden kan bli sagt opp
dersom man ikke tilfredsstiller alle nødvendige formelle krav. Det skal gjennomføres
formelle vurderinger av aspiranten i alle emner og obligatoriske fag. Det blir også foretatt en
vurdering av aspirantenes egnethet gjennom hele studiet.

Utdanningen styres av UH - loven med unntak som er forankret i egen forskrift, f orskrift om
aspiranter i kriminalomsorgen, f orskrift om eksamen i fengselsbetjentutdanningen og l ov om
statens tjenestemenn mv.

Aspir antene må bestå alle eksamener eller innleverte arbeider i løpet av studiet. De gis
veiledning gjennom hele utdanningsforløpet i kriteriene for faglig vurdering og vurdering av
skikkethet.
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Karakterskala 

Det skal benyttes karakterer med A som beste og E som laveste karakter for bestått. 

Aspiranter som ikke oppnår E eller bedre, har ikke bestått eksamen og får ikke oppgitt 
karakter. I delemnet Fysisk maktanvendelse brukes karakterene bestått/ikke bestått. I 
vurderingen av tjenstlige forhold brukes karakterene 1, 2 og 3, der 1 er beste og 3 er svakeste 
karakter. 

 

9 Vitnemål 

Vitnemål tildeles aspiranter som har fullført utdanningen med bestått resultat. I dette ligger at 
de har bestått alle eksamener, har oppfylt alle arbeidskrav og er skikket til tjeneste i 
kriminalomsorgen. Vurderingsformene skal være varierte og gi grunnlag for å vurdere 
aspirantens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. 
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