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KRUS er en profesjonshøgskole som forsker på, utvikler kunnskap om og tilbyr studer i 

straffegjennomføring. Vi har tett samarbeid med praksisfeltet og skal være det ledende norske 

fagmiljøet på straffegjennomføring. Fagmiljøet har en tverrfaglig profil, der ansatte med ulik 

vitenskapelig og profesjonsfaglig bakgrunn danner et unikt og dynamisk fagfellesskap.  

 

FoU-virksomheten ved KRUS bidrar til studienes og kriminalomsorgens kunnskapsgrunnlag, som kan 

utledes fra samfunnsoppdraget: «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.»1 Kunnskapsgrunnlaget, som 

også er dekkende for etter- og videreutdanningene som tilbys ved KRUS, er både forsknings- og 

erfaringsbasert og består av bidrag fra ulike vitenskapelige disipliner, fagfelt og praktiske ferdigheter. 

Målet med FoU-virksomheten er å utvikle kunnskapsgrunnlaget og styrke sammenhengen mellom 

forskning, utvikling og undervisning.  

 

FoU-arbeid ved KRUS er en kreativ virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap om 

straffegjennomføring på individ-, organisasjons- og samfunnsnivå, og omfatter formidling og bruk av 

FoU-basert kunnskap.2 Kunnskapsutviklingen er empiriorientert og nært knyttet til praksis.  

FoU-virksomheten skal utøves i samsvar med humanistiske verdier og forskningsetiske retningslinjer.3 

Foruten å være forankret i prinsippet om akademisk frihet (jf. universitets- og høgskolelovens § 1-5), 

skal prinsippene om etterrettelighet, faglig integritet og respekt for menneskeverdet etterleves. FoU 

som involverer domfelte og andre sårbare grupper skal planlegges og gjennomføres med særskilt 

aktsomhet.4  

  

 

1 Straffegjennomføringsloven § 2. 
2 https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/om-fou/definisjoner-og-klassifiseringer/  
3 https://www.etikkom.no/ 
4 https://www.etikkom.no/fbib/temaer/forskning-pa-bestemte-grupper/sarbare-grupper/, 
https://nsd.no/personvernombud/hjelp/forskningstema/saarbare_grupper.html 

https://www.nifu.no/fou-statistiske/fou-statistikk/om-fou/definisjoner-og-klassifiseringer/
https://www.etikkom.no/
https://www.etikkom.no/fbib/temaer/forskning-pa-bestemte-grupper/sarbare-grupper/
https://nsd.no/personvernombud/hjelp/forskningstema/saarbare_grupper.html


Mål og aktiviteter: 

Handlingsplanen er forankret i KRUS sin strategi. De strategiske målene sier at KRUS skal ha en 

praksisnær FoU-virksomhet, FoU-basert utdanning og være en framtidsrettet virksomhet med 

kvalitet i alle ledd. Dette har særlig betydning for FoU-virksomheten. Handlingsplanen har følgende 

mål og aktiviteter: 

 

Praksisnær FoU- virksomhet og forskningsbasert utdanning 

MÅL AKTIVITET 

God integrering av forskning og 

undervisning 

DELMÅL 

-  Vi har førstestillingskompetanse 

og profesjonskompetanse i 

sentrale emner av studiet.  

-  Vitenskapelig ansatte driver 

forskningsbasert undervisning 

tilpasset programmets 

læringsutbytte. 

- Vi har åpne og aktive FoU-grupper 

i sentral tematikk som er attraktive 

for både interne og eksterne 

medlemmer. 

• Vi har forutsigbare rammer, klare rutiner og åpne prosesser 

for tildeling og uttak av FoU-ressurs. 

• Vi øker FoU-virksomheten om våre utdanninger. 

• Vi prioriterer FoU-ressurs til prosjekter som kan inngå i 

høyere kvalifiseringsløp, men relevans for studiene er alltid 

et kriterium som vurderes ved innmelding og rapportering av 

FoU-ressurs.  

• Vi søker eksterne prosjektmidler som inkluderer finansiering 

av stipendiatstillinger. 

• Vi legger til rette for at ansatte med førstestillings-

kompetanse kan oppnå kompetanse på forskningsledelse. 

• Vi øker omfanget av pensumlitteratur som er publisert av 

KRUS-ansatte. En relevant publikasjon av KRUS-ansatte skal 

alltid vurderes som pensumlitteratur.   

• FoU-gruppenes rolle og ansvar skal klargjøres.  

Videreutvikle samarbeidet med 

praksisfeltet 

DELMÅL 

- Vi involverer praksisfeltet i 

utvikling av praksisnær FoU-

virksomhet og forskningsbasert 

utdanning. 

• Vi søker eksterne prosjektmidler som inkluderer finansiering 

av samarbeid med våre forvaltningssamarbeidspartnere og 

andre instanser i kriminalomsorgen.  

• Vi inviterer forvaltningssamarbeidspartnere og praksisfeltet 

inn i relevante FoU-grupper. 

•  Vi deltar aktivt på samarbeidsarenaer og konferanser der vi 

møter praksisfelt og forvaltningssamarbeidspartnere. 

• Vi systematiserer og utvikler kunnskapen om egnede 

samarbeidsformer i profesjonsfeltet.  

 Fremme kritisk tenkning i 

straffegjennomføringsfeltet 

DELMÅL 

- Vi har et inkluderende 

fagfellesskap som stimulerer 

til kreativitet, kritisk tenkning og 

diskusjon. 

- Vi har FoU-prosjekter som bidrar 

til nytenking innenfor aktuelle 

samfunnsområder. 

• Vi har åpne diskusjoner og gjennomfører tiltak som fremmer 

vår forskningsetiske integritet. 

• Vi videreutvikler ytringskultur og kompetansen om faglig 

frihet både på KRUS og i straffegjennomføringsfeltet. 

• Vi utvikler våre egne og deltar på andres arenaer for 

fagutvikling og kritisk tenkning. 

• Vi bringer inn flere perspektiver i vår FoU-virksomhet. 

• Vi søker aktivt etter utenfraperspektiv ved prosjektutvikling 

og resultatformidling fra vår FoU-virksomhet.  

  



 

Fremtidsrettet virksomhet med kvalitet i alle ledd 

MÅL AKTIVITET 

Bred formidling og god dialog med 

samfunnet, som viser forskningens 

og utdanningens verdi 

DELMÅL  

-  Vi har økt publisering og gjort vår 

forskning mer tilgjengelig. 

- Vi har økt vårt samarbeid med 

relevante universiteter, høgskoler 

og andre fagmiljøer. 

 

Kvalitetssikring og rammevilkår 

• Vi har økt vår FoU-virksomhet gjennom ekstern finansiering. 

• Vi har styrket den administrative og tekniske støtten til FoU-

virksomheten. 

• Vi har undertegnet DORA-erklæringen, og vi tenker nytt og 

har en bred tilnærming når det gjelder mål på omfang og 

resultater av vår FoU-virksomhet.  

• Vi følger prinsippene om Open Science, herunder Open 

Access.  

• Vi har rutiner for kollegaveiledning og fagfellevurdering.  

• Vi jobber systematisk for å øke vårt nettverk gjennom å 

utvikle nye tverrinstitusjonelle FoU-prosjekter.  

 

Formidling 

• Vi er aktive deltakere i samfunnsdebatten gjennom åpen 

formidling.  

• Vi bruker våre hjemmesider, sosiale medier og Cristin aktivt 

for å synliggjøre vår FoU-virksomhet og resultatene av den. 

• Vi har rutiner for bekjentgjøring av nye publikasjoner for 

etaten og samfunnet ellers.  

• Vi har en egen rapportserie.  

 

Eksternt samarbeid og nettverksbygging 

• Vi tilrettelegger for at ansatte kan delta i større, 

internasjonale prosjekter. 

• Vi stimulerer og gir støtte til konferansedeltakelse.  

• Vi deltar aktivt i utvikling av kriminalomsorg og 

fengselsbetjentutdanninger internasjonalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


