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Forskningen på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) står i en særskilt posisjon 
innen forskning om kriminalomsorg og straffegjennomføring. Forskningen har kontakt 
med forvaltningen og de ulike virksomhetene i kriminalomsorgen. Forskningen er 
allsidig, og selv om den anvendte forskningen er dominerende, utføres det 
grunnforskning og utviklingsarbeid. 

Hovedmål  
Forskningen ved KRUS skal utføre kriminalomsorgsstudier. Gjennom aktiv dialog og samarbeid med 

etaten, forvaltningssamarbeidspartnere og ulike utdannings- og forskningsmiljø skal den produsere 

og offentliggjøre forskning som skal bidra til profesjonell yrkesutdanning og -utøvelse i 

kriminalomsorgen og til å løse kriminalpolitiske utfordringer.   

Verdimessig grunnlag 

Forskningen skal utøves i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige og etiske 

prinsipper. Den er forankret i prinsippet om akademisk frihet (jf. universitets og 

høgskolelovens § 1-5). Ærlighet og redelighet er absolutte betingelser for forskningsarbeidet, 

og forskningen skal utfordre etablerte forestillinger og dogmer. Enhver forsker skal følge 

reglene for vitenskapelig publisering innenfor sitt fagfelt, og har en plikt til å vedlikeholde og 

videreutvikle sin vitenskapelige kompetanse.  

Vi skal 

 Utføre empirisk forankret forskning med utgangspunkt i straffegjennomføring og 

yrkesutøvelse 

 Få fram kunnskapen i yrkesutøvelse og belyse kompleksiteten, samt identifisere 

utfordringene i straffegjennomføringen 

 Utvikle kriminalomsorgens kunnskapsgrunnlag  

 Utvikle kunnskapsgrunnlag for beslutninger innen kriminalomsorgsområdet 

 

 

Delmål 1 

Forskning og fagutvikling skal avspeiles i undervisningen. Studentene skal bli kjent med 

forskningen ved KRUS og få mulighet til å bidra til forskning og fagutvikling.1 

Tiltak 

 Involvere forskerne i undervisning og undervisningsplanlegging (20 % stillingsbrøk til 

undervisning eller undervisningsrelatert virksomhet) 

 Definere satsingsområder for 5-årsperioder som forankres i utdanningens behov og 

virksomhetsstrategi for KRUS 

                                                           
1 Healey, M. & Jenkings, A. (2009) Developing undergraduate research and inquiry. Report, 
The Higher Education Academy.  
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 Etablere felles forskningsprosjekt som går på tvers av avdelingene 

 Benytte 20 % av stillingsressursene i studieavdelingen til FoU som fordeles etter 

søknad 

 Etablere FoU-utvalg med ansvar for å vurdere søknader om prosjekt 

 

Delmål 2 

Sikre forskningens yrkesrelevans. 

Tiltak 

 Utvikle og synliggjøre feltets begreper for erfaringsbasert og praksisforankret kunnskap 

 Etablere kontakt med universitet og høgskoler som har fokus på profesjonsstudier  

 

Delmål 3 

Kurs- og etterutdanningstilbudet skal forankres i forskningen og dokumentert kunnskap 

Tiltak 

 Det skal være et nært samspill mellom forskning og utvikling 

 

Delmål 4 

Høy formidlingsaktivitet. Forskningen skal nå fram til yrkesutøverne i etaten, til andre 

utdannings- og forskningsmiljøer og samfunnet som helhet.  

Tiltak 

 Sette produksjonsmål for artikler, lærebøker og andre bidrag 

 Registrere forskningsaktivitet i Cristin og CORA  

 Videreutvikle systemer for intern fagfellevurdering 

 Publisere både nasjonalt og internasjonalt 

 Legge til rette for “Open Access” publisering 

 

Delmål 5 

Tilsatte som er på høyde med andre sammenlignbare profesjonsutdanningsinstitusjoner når 

det gjelder akademisk nivå og kompetanse. 

Tiltak 

 Tilrettelegge for kompetanseutvikling og akademisk kvalifisering 

 Vurdere finansiering av stipendiatstillinger, med tillegg av stipendiater ved ekstern 

finansiering 

 Rekruttere førstelektorer, førsteamanuenser, dosenter og professorer 

  

Delmål 6 

Inngå prosjektsamarbeid med eksterne forsknings- og undervisningsmiljøer. 

Tiltak 

 Prioritere deltakelse i forskernettverk 

 Inngå prosjektsamarbeid med relevante eksterne miljø 
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 Søke prosjektmidler eksternt   

 Videreutvikle kontakten med internasjonale forskningsnettverk og prioritere 

deltakelse i større prosjekt 

Satsingsområder  

 Kriminalkunnskap 

 Straffegjennomføring 

 Profesjoner og profesjonalitet 

 Sikkerhet, omsorg og etikk 

 Tilbakeføring og endringsarbeid/posisjonering og samfunn 

 Teori og metode i kriminalomsorgsstudier 

 


