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ANSVARSFRASKRIVELSE OG RETTIGHETER 

Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Mosjøen og 
Omegn Næringsselskap KF i samsvar med avtalen mellom partene. 

Samfunnsøkonomisk analyse kan ikke holdes økonomisk eller på annen måte ansvarlig 
for beslutninger tatt eller handlinger utført på bakgrunn av innholdet i denne rapporten. 
Samfunnsøkonomisk analyse baserer sine analyser på offentlig tilgjengelige data og 
informasjon, egne data og data eller informasjon som blir gjort tilgjengelige for oss i 
forbindelse med spesifikke oppdrag. Vi vurderer alltid om kvaliteten på dataene er god 
nok til at de kan brukes i våre analyser, men kan likevel ikke garantere for kvalitet og 
sannferdighet i data vi ikke selv eier rettighetene til. Usikkerhet er et element i alle 
analyser. Som en del av metodedokumentasjonen til våre analyser forsøker vi alltid å 
synliggjøre og drøfte usikkerhetsfaktorene. 

Alle rettigheter til denne rapporten er uttømmende regulert i avtalen mellom 
Samfunnsøkonomisk analyse AS og Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF.
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Forord 

I forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten har vi vært i Mosjøen og intervjuet en rekke 
personer som har tilknytning til Mosjøen fengsel på ulike vis. Vi vil gjerne få takke hver og en 
av disse for informasjonen de har gitt oss.  

Videre vil vi rette en spesiell takk til Kristin Elnæs, Jonas Nerdal og Guro Berg Volden ved 
Helgeland politidistrikt og Frank Ivar Lie ved Mosjøen fengsel. Disse har hjulpet oss med 
detaljinformasjon ved en rekke anledninger. 

Til slutt også en stor takk til Jim Nerdal og Bjørn Larsen ved Mosjøen og Omegn Næringsselskap 
som tok oss imot, viste oss rundt i Mosjøen og lot oss få bruke deres lokaler til intervjuene. 

26. august 2014 

Bjørn Gran 
Prosjektleder 
Samfunnsøkonomisk analyse AS 
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Sammendrag 

Helgeland politidistrikt er en av åtte politidistrikt i kriminalomsorg nord, og hovedkontoret i 
politidistriktet ligger i Mosjøen i Vefsn kommune. Mosjøen fengsel er det eneste fengselet i 
politidistriktet. Fengselet er et lukket fengsel med høy risiko, og har i dag 15 soningsplasser. 
Fengselet prioriterer varetekt og korte dommer, og har i dag 16 tilsatte. Med sine 76 700 
innbyggere utgjør Helgeland politidistrikt 8 prosent av innbyggerne i hele kriminalomsorg 
region nord, men har bare 3 prosent av fengselsplassene. 

15 plasser er alt for lite i forhold til soningsbehovet på Helgeland, og dette kan medføre at 
betydelige ressurser går med på å transportere fanger til andre fengsel i regionen. Videre er 
ikke fengselet godt nok tilpasset behovene til de innsatte og ansatte. I en gjennomgang av 
kriminalomsorgens enhetsstruktur for fengsler og friomsorgen i Norge, konkluderte 
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i 2012 med at fengselet ikke har de lokaler som 
kreves for moderne straffegjennomføring og bredt aktivitetstilbud. 

Det er godt dokumentert at det er behov for et fengsel i Mosjøen. Nedleggelse er således ikke 
noe alternativ. I denne rapporten har vi vurdert samfunnskonsekvenser av ulike fengselsvalg i 
Mosjøen. Vi har vurdert følgende tre alternativer: 

1. Nullalternativet, som er en videreføring av dagens fengsel, men med nødvendig
vedlikehold og oppgraderingsbehov. Dette alternativet har 15 soningsplasser.

2. Utvidelsesalternativet, som innebærer å bygge en ny avdeling i tilknytning til dagens
fengsel. Det medfører en dobling av soningskapasiteten.

3. Nybyggingsalternativet, som innebærer å bygge et helt nytt fengsel på Skjervengan i
Mosjøen. Avhengig av kapasitetsbehovet i regionen vurderes det to alternativer innenfor
nybyggingsalternativet, ett med 51 soningsplasser og ett med 63 soningsplasser. I tillegg
har nybyggingsalternativet 15 åpne soningsplasser og 15 plasser i en utlendingsenhet.
Slike er ikke er inkludert i nullalternativet og utvidelsesalternativet.

Samfunnskonsekvensene ved hver av disse alternativene er vurdert innenfor fire kriterier. 

Vurderingskriterie 1 er byggtekniske krav som må være oppfylt. Selv om det er betydelig 
forskjeller i byggtekniske forhold mellom de ulike alternativene, vurderer vi det slik at alle 
alternativene oppfyller minstekravene. 

Vurderingskriterie 2 er bygningsmessige forhold som påvirker kvaliteten på soning og 
arbeidsforholdene i fengslet. Disse forholdene er ikke prissatt, men kun vurdert kvalitativt. I 
nullalternativet er det begrensede muligheter for å utvikle gode aktivitetstilbud til de 
innsatte. Besøksforholdene og tilbud om fritids- og kulturaktiviteter var dårlige. Videre er det 
ikke tilbud om arbeidstrening i dagens fengsel. De ansattes sikkerhet og risikoen for 
rømninger vurderes også å være dårligere enn det burde være. Til slutt trekkes det frem at 
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lokalene som benyttes av offentlige tjenesteytere, herunder primærhelsetjeneste, 
spesialisthelsetjeneste og utdanning, er lite tilfredsstillende når det gjelder størrelse på 
lokalene. Vi støtter således konklusjonen i KSF (2013), som sier at «Mosjøen fengsel er et lite 
fengsel som ikke har de lokaler som kreves for moderne straffegjennomføring og bredt 
aktivitetstilbud». 

I utvidelsesalternativet vil noen av disse forholdene bedres. Ifølge prosjektskissen er det 
planlagt å bygge nytt besøksrom og et større aktivitetssenter. De bygningsmessige 
utfordringene ved det eksisterende bygget vil imidlertid ikke kunne løses, og det er ikke 
planlagt et nytt sikkerhetsgjerde. Det er også uklart i hvilken grad lokalene som benyttes av 
offentlige tjenesteytere vil oppgraderes i dette alternativet. 

 Nybyggingsalternativet gir stor fleksibilitet i forhold til ønsket funksjonalitet når det gjelder 
aktivitetstilbud, besøkslokaler og hensiktsmessige lokaler for offentlige tilbydere. 

I vurderingskriterie 3 har vi sett på utgifter til investeringer og drift i de tre alternativene. 
Tilgangen på detaljerte kostnadsanslag har vært begrenset. Det er således noe usikkerhet 
knyttet til nøyaktig hvor store de samfunnsmessige kostnadene knyttet til investeringer og 
drift er. Likevel har vi nok informasjon til å kunne presentere et grovt anslag på kostnader per 
soningsplass i hvert alternativ. 

Kostnaden per fengselsplass anslås til om lag 2.300 kroner per døgn i nullalternativet. 
Utvidelsesalternativet vil ifølge våre beregninger ha den laveste kostnaden per fengselsplass 
med knapt 2.000 kroner per døgn. Det skyldes at kapitalkostnadene ved dagens bygg 
reflekterer den dårlige tekniske bygningsstandarden og er svært små. Sammenliknet med 
nullalternativet blir driftskostnadene ytterligere redusert ved at bemanningen per 
fengselsplass antas å kunne bli lavere. Mens det i dag er tre fengselsbetjenter på vakt mellom 
kl. 08 og 22, og to på vakt mellom kl. 22 og 08, anslår vi bemanningen i utvidelsesalternativet 
til henholdsvis fem og tre.  

Det kommer store investeringskostnader i nybyggingsalternativet. Disse kostnadene fordeler 
seg imidlertid også på de åpne soningsplassene og utlendingsenheten, som ikke er inkludert i 
de to andre alternativene. Dessuten antar vi også her at bemanningen per fange blir lavere 
enn i nullalternativet og som i utvidelsesalternativet. Dermed kommer vi fram til en kostnad 
per fengselsplass i lukket soning og til varetekt på 2.571 kroner dersom det bygges 63 
soningsplasser og 2.673 kroner dersom det bygges 51 soningsplasser. Dette er klart høyere 
enn i de to andre alternativene og er prisen å betale for et topp moderne fengsel med god 
kvalitet på soning og arbeidsforhold. Kostnaden er på linje med andre nye fengsler i Norge. 

Vurderingskriterie 4 er konsekvenser av kapasiteten ved fengselet. Sammenlikningen i de 
øvrige vurderingskriteriene gjelder kun for 15 fengselsplasser i nullalternativet og 30 
fengselsplasser i utvidelsesalternativet. Vi har beregnet at det er behov for minst 30-44 
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fengselsplasser i Helgeland politidistrikt. Ved disse to alternativene må det derfor påregnes at 
fanger og varetektsfengslede er fengslet i andre fengsler – slik de også gjør i dag. Når vi i 
vurderingskriteriene 1, 2 og 3 sammenlikner kvaliteten på soningen og arbeidsforholdene, 
samt kostnadene ved fengselsplassene, gjør vi det kun for det antallet plasser som det er i de 
ulike alternativene i Mosjøen.  

Innenfor vurderingskriterie 4 har vi en rekke ikke-prissatte konsekvenser knyttet til at 
nærhetsprinsippet brytes i null- og utvidelsesalternativet når fanger må sone langt unna sitt 
og pårørendes hjemsted. Vi har heller ikke tallfestet betydningen av at det er for lav 
fengselskapasitet til å unngå soningskøer eller at fanger eller varetektsfengslede slippes fri 
tidligere enn det som er ønskelig. Dette er likevel forhold som særlig taler mot 
nullalternativet. Også i utvidelsesalternativet må det påregnes samfunnskostnader av at 
kapasiteten er lavere enn behovet. I nybyggingsalternativet er det ingen slike kostnader. 

Vi har imidlertid kartlagt samfunnskostnadene ved at politiet i Helgeland ikke får dekket sitt 
varetektsbehov i nullalternativet, sammenliknet med i utvidelsesalternativet og 
nybyggingsalternativet. Politiet må med dagens fengselskapasitet plassere varetektsfanger i 
en rekke andre fengsler. Det innebærer store transport- og reisekostnader knyttet til avhør av 
fangene og frakt til og fra rettslokale. Vi har tallfestet politiets kostnader i forbindelse med 
dette til vel 1,6 millioner kroner per år i nullalternativet. 

Det er vanskelig å konkludere entydig om hvilket alternativ som er mest lønnsomt for 
samfunnet, når analysen nødvendigvis må inneholde en rekke ikke-prissatte vurderinger. Det 
er ikke tvil om at et nytt fengsel, som løser nær sagt alle de ikke-prissatte problemene ved 
dagens fengsel og ved en utvidelse av dette, koster mer i form av høyere kapitalutgifter. Det 
er prisen som må betales for å heve standarden på soning og arbeidsforhold. I tillegg til dette 
oppnår vi samfunnsgevinster ved at nærhetsprinsippet følges. Når politiet i Helgeland årlig 
sparer vel 1,6 millioner kroner, framstår nybyggingsalternativet som relativt attraktivt i en 
samfunnsøkonomisk betraktning.  

Samtidig vil utvidelsesalternativet også løse en del av samfunnskostnadene ved for lav 
fengselskapasitet i Mosjøen. 30 fengselsplasser vil trolig likevel være for lite for å fjerne alle 
framtidige kostnader ved at fanger må flyttes til andre fengsler. Det innebærer fortsatt 
merutgifter for Helgeland politidistrikt, pårørende og innsatte ved at nærhetsprinsippet 
brytes, men i langt mindre grad enn i nullalternativet. I utvidelsesalternativet vil man 
imidlertid kunne forbedre sikkerheten og soningsforhold noe. Dessuten er dette det 
alternativet som har lavest kostnader til investeringer og drift. Det har likevel mye lavere 
standard enn fengselet i nybyggingsalternativet. Gevinstene i form av store forbedringer i de 
ikke-prissatte forholdene, samt ytterligere kapasitetsgevinster, innebærer at 
nybyggingsalternativet gir størst samfunnsgevinst. Om denne forsvarer kostnadsøkningen har 
vi ikke vurdert. 
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1. Innledning

Kriminalomsorgen i Norge er organisert i tre nivåer: sentralt, regionalt og lokalt. Sentralt ledes 
kriminalomsorgen av Justis- og beredskapsdepartementet som fungerer som sekretariat for 
politisk ledelse og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som har ansvaret for den faglige og 
administrative ledelsen av kriminalomsorgen. Videre er kriminalomsorgen delt inn i fem 
regionadministrasjoner som har ansvaret for straffegjennomføring i fylkene. På lokalt nivå 
deles kriminalomsorgens enheter inn i to typer:  

1. 43 fengsler, hvor varetekt og soning av fengselsstraff, forvaring og bøtesoning
gjennomføres.

2. 18 friomsorgskontorer som har ansvaret for straffegjennomføring utenfor fengslene,
som samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring og elektronisk kontroll.

I tillegg kommer Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), som blant annet har ansvaret 
for etatsutdanning av fengselsbetjenter, tilbyr etter- og videreutdanning av 
kriminalomsorgens tilsatte og driver forskning og formidlingsarbeid. KRUS er underlagt 
Kriminalomsorgsdirektoratet.  

I følge St.meld. nr. 37 (2007-2008) bygger virksomheten i kriminalomsorgen på fem pilarer: 

- det som lovgiver har sagt er formålet med straffen, 
- et humanistisk menneskesyn, 
- prinsippet om rettssikkerhet og likebehandling, 
- prinsippet om at domfelte har gjort opp for seg når straffen er sonet, 
- og normalitetsprinsippet. 

Både i utforming av regelverk og i praktisk arbeid skal kriminalomsorgen tilstrebe at målene 
fullt ut preger straffegjennomføringen i praksis. I kapittel 3 av St.meld. nr. 37 (2007-2008) er 
punktene over diskutert nærmere. Leseren henvises til dette dokumentet for nærmere 
omtale. 

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre de reaksjoner som påtalemyndighet 
og domstol har besluttet. Dette innebærer blant annet å stille med varetektsplasser for 
politiet og legge til rette for gjennomføring av straff både i fengsel og i samfunn. 
Gjennomføring av alle typer straff er lovregulert i straffegjennomføringsloven. Innenfor dette 
rammeverket samordner kriminalomsorgen en rekke tilbud og aktiviteter for å forhindre 
skadevirkninger under soning og tilrettelegger for en kriminalitetsfri tilværelse etter 
løslatelse. Dette omfatter en rekke samarbeidende etaters ulike tilbud til innsatte i fengslene, 
blant annet undervisning, helsetjenester og NAV. Fengslene har i tillegg gjerne egne tilbud, 
spesielt knyttet til arbeid (arbeidstrening) og ulike fritidsaktiviteter. Hvilke tilbud som finnes 
varierer imidlertid mellom ulike fengsler. 
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De fem regionene i kriminalomsorgen har ansvaret for straffegjennomføring innenfor 
regionens grenser og skal sikre helhetlig ressursutnyttelse og godt samarbeid med andre 
regioner. De fem regionene er inndelt som følger: 

• Region nord (fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) 
• Region øst (fylkene Oslo og Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland) 
• Region sør (fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark) 
• Region sørvest (fylkene Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder) 
• Region vest (fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal) 

Som vi ser fra Tabell 1 er region Øst den klart største når det gjelder antall innbyggere, mens 
region nord er klart størst dersom man måler etter areal. Denne regionen omfatter nesten 
halvparten av arealet i Norge.  

Tabell 1: Folkemengde pr. 1. januar 2014 og areal, etter kriminalomsorgsregion 
Kriminalomsorgsregion Folkemengde Areal, km2 
Nord            919 473         154 229  
Øst        1 877 435            62 143  
Sør            684 557            32 432  
Sørvest            751 850            25 811  
Vest            875 741            49 156  
Totalt        5 109 056         323 771  

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Statens kartverk 
 
Helgeland politidistrikt er en av åtte politidistrikt i kriminalomsorg nord, og hovedkontoret i 
politidistriktet ligger i Mosjøen i Vefsn kommune. Totalt dekker politidistriktet de 16 
kommunene: Alstadhaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, 
Lurøy, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad. 

Mosjøen fengsel er det eneste fengselet i Helgeland politidistrikt. Fengselet er et lukket 
fengsel med høy risiko, og har i dag 15 soningsplasser. Disse soningsplassene fordeler seg på 3 
dobbeltrom og 9 enkeltrom. Fengselet 
prioriterer varetekt og korte dommer, og har i 
dag 16 tilsatte.  15 plasser er ofte for lite i 
forhold til soningsbehovet på Helgeland, og 
dette kan medføre at betydelige ressurser går 
med på å transportere fanger til andre fengsel i 
regionen. Videre har det blitt uttalt at 
fasilitetene ved det eksisterende fengselet i Mosjøen ikke er godt nok tilpasset behovene til 
de innsatte og ansatte. I en gjennomgang av kriminalomsorgens enhetsstruktur for fengsler 
og friomsorgen i Norge, konkluderte Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) i 2012 med 
at  

8 

 



 Rapport 14-2014 Nytt fengsel i Mosjøen 

«Mosjøen fengsel er et lite fengsel som ikke har de lokaler som kreves for moderne 
straffegjennomføring og bredt aktivitetstilbud. Etter KSFs vurdering bør fengslet i Mosjøen 
videreføres som følge av enhetens geografisk beliggenhet med lang avstand til nærmeste 
fengsel. Det er likevel behov for å utrede en fremtidig løsning for Mosjøen fengsel». 

Med dette som bakgrunn har vi gjennomført en samfunnsanalyse av fengselet i Mosjøen. I 
analysen har vi vurdert bygningsmessige forhold som påvirker kvaliteten på soningen og 
arbeidsforholdene i fengslet, samt at vi har vurdert konsekvensene av for liten kapasitet. 
Videre har vi kartlagt ulike forhold ved den økonomiske driften og planlagte 
investeringsbehov framover.  

For å analysere dette har vi identifisert tre forskjellige alternativer. Nullalternativet, som er en 
videreføring av dagens fengsel, utvidelsesalternativet, som beskriver et alternativet hvor 
dagens fengsel utvides med et tilbygg med 15 ekstra soningsplasser, og et 
nybyggingsalternativ, som beskriver et alternativ der det bygges et nytt fengsel i Mosjøen. 

Figur 1: Skisse over Mosjøen med forslag til nytt fengsel og lokaliseringen til fengselets 
støttefunksjoner 

Først i denne rapporten, i kapittel 2, beskriver vi kriminalomsorgens rolle i 
kriminalitetsbekjempelsen gjennom at de stiller fengselsplasser til disposisjon for varetekt og 
legger til rette for gjennomføring av straff både i fengsel og i samfunn. Vi beskriver videre 
formålet med fengselsstraff og hvordan soningen gjennomføres i norske fengsel. Kapittel 3 er 
et rent deskriptivt kapittel, hvor vi blant annet beskriver strukturen ved kriminalomsorgen i 
Nord-Norge, Helgeland politidistrikt og en beskrivelse av Mosjøen fengsel i dag.  
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I kapittel 4 beregner vi det etterspørselsbaserte kapasitetsbehovet for fengselsplasser i 
Helgeland politidistrikt. Dette innebærer en analyse av viktige utviklingstrekk innenfor 
kriminalomsorgen, forhold ved samfunnsutviklingen som påvirker kriminalitet og trekk ved 
utviklingen i reaksjonsmønsteret mot kriminalitet. I dag gjennomfører KRUS framskrivinger av 
kapasitetsbehov for fengselsplasser nasjonalt og for de fem kriminalomsorgsregionene. Vi har 
tatt utgangspunkt i deres metoder når vi har beregnet behovet for fengselsplasser i Nordland 
fylke og Helgeland politidistrikt. 

I kapittel 5 beskrives den samfunnsøkonomiske metoden for å vurdere de tre alternativene, 
nullalternativet, utvidelsesalternativet og nybyggingsalternativet opp mot hverandre. I dette 
kapittelet identifiserer vi fire vurderingskriterier: 

1. Byggtekniske krav som må være oppfylt 
2. Bygningsmessige forhold som påvirker kvaliteten på soning og arbeidsforhold 
3. Utgifter til investeringer og drift 
4. Konsekvenser av kapasiteten ved fengselet 

I kapittel 6 beskriver vi de tre framtidige alternativene i mer detalj, før vi i kapittel 7, 8, 9 og 
10 beskriver hvordan alternativene oppfyller de ulike vurderingskriteriene som vi identifiserte 
i kapittel 6. Analysen er basert på en rekke intervjuer, data fra politiet, samt andre kilder som 
har kunnet belyse de ulike kriteriene. Til slutt oppsummeres resultatene i kapittel 11. 
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2. Kriminalomsorgens rolle i kriminalitetsbekjempelse

2.1 Varetekt 
Kriminalomsorgen stiller fengselsplasser til disposisjon for politi og påtalemyndighet ved 
gjennomføring av varetekt. Varetekt er et tvangsmiddel som politi og påtalemyndighet kan 
benytte i forbindelse med etterforskning av alvorlig kriminalitet. Varetektsfengslingen er ikke 
en straff, men benyttes som et viktig straffeprosessuelt virkemiddel for strafferettspleien i 
kriminalitetsbekjempelsen (KVU, 2013).  

Formål og grunnlaget for varetektsfengsling 
Mistenkte som blir anholdt av politiet anbringes normalt i arrestlokalene som administreres 
av politiet.  Dersom påtalemyndigheten vil beholde den pågrepne, må påtalemyndigheten 
snarest mulig og senest innen den tredje dagen etter pågripelsen fremstille den anholdte for 
tingretten med begjæring om fengsling (jf. §183 i straffeprosessloven).  

Dersom den anholdte mistenkes for en straffbar handling som etter loven medfører høyere 
straff enn fengsel i 6 måneder, kan varetekt benyttes når det foreligger a) fare for 
bevisforspillelse, b) fare for gjentakelse og c) unndragelsesfare (§171 
straffegjennomføringsloven). 

2.2 Idømmelse av straff 
Domstolen avgjør hvilke type straff som skal benyttes i den enkelte straffesak, og etter 
straffeloven §29 har vi følgende straffer i Norge (KVU, 2013): 

a) Fengsel (Straffeloven §§ 31-39). Fengselsstraff idømmes for en fastsatt tid, og kan
være mellom 14 dager til 21 år. Fengselsstraff kan gjøres betinget, ubetinget eller
delvis betinget. Den ubetingede fengselsstraffen gjennomføres i fengsel.

b) Forvaring (Straffeloven §§ 40-47). Forvaringsdommen er en beskyttelse av samfunnet
mot kriminelle hvor det er stor gjentakelsesfare. Dommen gjennomføres i fengsel og
kan ha en varighet på 21 år. Forvaring er imidlertid tidsubestemt og når tidsrammen
utløper, kan lovbryteren vurderes på nytt.1

c) Samfunnsstraff (Straffeloven §§ 48-52). Samfunnsstraffen kan idømmes i stedet for
fengselsstraff under spesielle forhold, og utmåles til mellom 30-420 timer. Innholdet i
straffen kan være samfunnsnyttig tjeneste, program, individuelle samtaler,
behandling eller andre tiltak.

1 http://www.kriminalomsorgen.no/hva-er-forvaring.278212-237613.html  
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d) Bot (Straffeloven §§ 53-55). Bot kan ilegges som eneste straff når dette er bestemt i 
straffebudet. Når bot ilegges, fastsettes en subsidiær fengselsstraff fra 1 til 120 dager. 
Dersom boten ikke betales vil den subsidiære straffen gjennomføres i fengsel. 

e) Rettighetstap (Straffeloven §§ 56-59). Rettighetstap kan være tap av retten til å ha en 
stilling eller utøve en virksomhet eller aktivitet, eller forbud mot kontakt med enkelte 
personer. 

2.3 Formål med fengselsstraff 
Straffegjennomføringspolitikken bygger på det som er formålet med straffen. I følge St.meld. 
nr. 37 (2007-2008) er straffelovens formål å motvirke handlinger som er kriminalisert. Det er 
imidlertid store forskjeller mellom land når det gjelder begrunnelse for straff, hva som er 
straffbart og valg av straffer. I Ot.prp. nr.90 (2003-2004) deles straffens tilsiktede virkninger 
inn i tre hovedgrupper: 

- Individualpreventive virkninger. Dette er straffens evne til å påvirke den enkelte 
lovovertreder til ikke å begå nye lovbrudd i fremtiden. 

- Allmennpreventive virkninger. Dette er straffens evne til å påvirke andre til ikke å 
begå lovbrudd. 

- Opprettholdelsen av sosial ro. At lovbrudd blir forfulgt og straffet bidrar til å skape 
trygghet og ro i samfunnet. Minsket frykt og mistenksomhet bidrar igjen til et åpent 
samfunn og til å forebygge uønsket selvtekt og privat rettshåndhevelse. 

En nærmere diskusjon av straffens formål finnes i kapittel 3 i St.meld. nr. 37 (2007-2008). 

2.4 Soningsformer ved ubetinget fengselsstraff 
De fleste dommer med ubetinget fengselsstraff blir gjennomført i fengsel (KVU, 2013). Det 
finnes imidlertid særlige unntak som gjør at Kriminalomsorgen kan bestemme om hele eller 
deler av den ubetingede fengselsstraffen skal gjennomføres utenfor fengsel. Etter 
straffegjennomføringsloven § 12 og § 16 kan det bestemmes at: 

- Hele eller deler av fengselsstraffen skal gjennomføres i behandlingsinstitusjon 
- Hele eller deler av fengselsstraffen skal gjennomføres i eget hjem med eller uten 

elektronisk fotlenke 

2.5 Gjennomføring av soningen 
Gjennomføring av fengselsstraff er regulert i straffegjennomføringsloven. I følge § 2 i denne 
loven skal straffen gjennomføres på en måte som tar hensyn til målet med straffen, som 
motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet, og som sikrer de 
innsatte tilfredsstillende forhold. Dette skal oppnås ved at (jf. § 3): 
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- Gjennomføringen av reaksjonen skal være sikkerhetsmessig forsvarlig. 
- Innholdet skal bygge på de tiltak kriminalomsorgen har til rådighet for å fremme 

domfeltes tilpasning til samfunnet.  
- Kriminalomsorgen skal legge forholdene til rette for at domfelte skal kunne gjøre en 

egen innsats for å motvirke nye straffbare handlinger. 
- Barns rett til samvær med sine foreldre skal særlig vektlegges under gjennomføringen 

av reaksjonen. 
- Domfelte har aktivitetsplikt under gjennomføringen av straff og strafferettslige 

særreaksjoner.  
- Aktivitetsplikten kan bestå av arbeid, samfunnsnyttig tjeneste, opplæring, program 

eller andre tiltak som er egnet til å motvirke ny kriminalitet. Under sykdom eller 
uførhet kan aktivitetsplikten falle bort. 

- Ved gjennomføringen av fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner 
skal det så vidt mulig skje en gradvis overgang fra fengsel til full frihet og gis tilbud om 
deltagelse i fritidsaktiviteter.  

Etter straffegjennomføringsloven kan den innsatte ved innsettelsen plasseres i ulike 
soningsformer alt etter individuelle sikkerhetsmessige vurderinger, og hvor langt han har 
kommet i soningen (KVU, 2013). Dersom vedkommende er dømt til ubetinget fengsel kan 
fengselsstraffen gjennomføres i åpent fengsel (lavt sikkerhetsnivå), lukket fengsel (høyt 
sikkerhetsnivå) eller overgangsbolig. 

Dommens lengde fastsettes av domstolen med mulighet til prøveløslatelse etter 2/3 av 
soningstiden under bestemte vilkår (jf. straffegjennomføringsloven § 10 og §41). 
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3. Kriminalomsorgen i Nord-Norge

Kriminalomsorg region nord består av trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark, og er 
den nest største regionen målt i folketall. Regionen administreres fra Trondheim, og består av 
de åtte politidistriktene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland, Salten, Midtre 
Hålogaland, Troms, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. 

Tabell 2: Antall kommuner, folkemengde pr. 1. januar 2014 og areal, Kriminalomsorg region 
nord 

Fylke Antall kommuner Befolkning Areal, km2 

Sør-Trøndelag 25   306 197  18 839 
Nord-Trøndelag 23   135 142  22 415 
Nordland 44   240 877  38 481 
Troms 24   162 050  25 863 
Finnmark 19  75 207  48 631 
Totalt 135   919 473   154 229 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Statens kartverk 

Figur 2 gir en oversikt over inndelingen av kriminalomsorg region nord. Regionen består av til 
sammen 450 fengselsplasser fordelt på 10 fengsler og 12 friomsorgskontorer, hvorav 5 
hovedkontorer og 7 underkontorer.  

Figur 2: Organisering av kriminalomsorgen i region nord 

Kilde: Kriminalomsorgsdirektoratet 

Region Nord

Friomsorgskontorer:
- Sør-Trøndelag

- Trondheim (hk)
- Nord-Trøndelag

- Steinkjer (hk)
- Nordland

- Bodø (hk)
- Mosjøen (uk)
- Narvik (uk)
- Rana (uk)
- Svolvær (uk)

- Troms
- Tromsø (hk)
- Harstad (uk)

- Finnmark
- Kirkenes
- Hammerfest (uk)
- Karasjok (uk)

Fengselsanstalter:
- Trondheim fengsel

- Hovedfengsel (154 plasser)
- Kongensgate avdeling (10 plasser)
- Leira avdeling (29 plasser)

- Verdal fengsel (60 plasser)
- Mosjøen fengsel (15 plasser)
- Bodø fengsel

- Hovedfengsel (54 plasser)
- Fauske avdeling (18 plasser)
- Overgangsbolig (12 plasser)

- Tromsø fengsel (59 plasser)
- Vadsø fengsel (39 plasser)
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3.1 Helgeland politidistrikt 
Helgeland politidistrikt er en av åtte politidistrikt i kriminalomsorg nord, og hovedkontoret i 
politidistriktet ligger i Mosjøen i Vefsn kommune. Totalt dekker politidistriktet de 16 
kommunene: Alstadhaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, 
Lurøy, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Figur 3 gir en oversikt over 
kommunene som ligger i Helgeland politidistrikt . 

Figur 3: Kommuner i Helgeland politidistrikt 

 

Med sine 76 700 innbyggere utgjør politidistriktet i overkant av 31 prosent av innbyggerne i 
Nordland, og 8 prosent av innbyggerne i hele kriminalomsorg region nord. Helgeland 
politidistrikt hadde 201 ansatte med til sammen 185 årsverk i 20132. 

Tingretter i Helgeland politidistrikt 
Det er tre tingretter i Helgeland politidistrikt. 

- Alstahaug tingrett som ligger i Sandnessjøen, og omfatter kommunene Alstahaug, 
Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord og Vefsn. 

- Brønnøy tingrett som ligger i Brønnøysund, og omfatter kommunene Brønnøy, Bindal, 
Sømna, Vega og Vevelstad.  

- Rana tingrett som ligger i Mo i Rana, og omfatter kommunene Rana, Hemnes, Nesna, 
Lurøy, Træna og Rødøy. 

3.2 Mosjøen fengsel 
Mosjøen fengsel er det eneste fengselet i Helgeland politidistrikt. Fengselet er et lukket 
fengsel med høy risiko, og har i dag 15 soningsplasser. Disse soningsplassene fordeler seg på 3 

2 http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forvaltning/ansatte/etat/4:7:15:22  
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dobbeltrom og 9 enkeltrom. Fengselet prioriterer varetekt og korte dommer. Fengselet har i 
dag 16 tilsatte, hvorav én fengselsleder, én assisterende fengselsleder, én konsulent og 13 
betjenter i turnus. 

Den første bygningen på fengselstomten i Mosjøen ble bygget i 1957 og ble brukt som arrest 
for politiet i Mosjøen. Politiarresten hadde 4 plasser. I 1972 ble bygget omgjort til 
hjelpefengsel, og inneholdt 9 plasser med lav sikkerhet. Betegnelsen hjelpefengsel betyr at 
fengselet var beregnet for varetekt og for dommer på inntil 30 dager. Den siste utvidelsen av 
fengselet skjedde i 2005, da fengselet ble utvidet til 15 plasser og omgjort til et fengsel med 
høy sikkerhet. 

Fengselet ble innlemmet i statens husleieordning under Statsbygg fra 2009. Ifølge Statsbygg 
anses bygningen å være i «god stand», med en aggregert tilstandsgrad 1,4 etter definisjonen i 
NS34243. Statsbygg har imidlertid identifisert noe ekstraordinært vedlikeholdsbehov de neste 
årene. 

Det er en rekke offentlige og private aktører som leverer tjenester til fengselet i dag. Her 
følger en beskrivelse av disse aktørene og hvilke tjenester de leverer. 

Vefsn kommune Rus og Psykiatri 
Vefsn kommune står for oppfølging av primærhelsetjenesten til fengselet. Dette innebærer 
kommunens psykiatritjeneste og utnevnelse av en fengselslege. Fengselslegen har ansvaret 
for de innsatte i fengselet, og han oppholder seg i fengselet i snitt 4 timer per uke. I tillegg er 
det en sykepleier med en 50 prosent stilling i fengselet. Lege og sykepleier bruker det samme 
kontoret til konsultasjoner. Det er staten som finansierer helsetjenestene i fengselet, og 
tilbudet fra Vefsn kommune dimensjoneres ut fra tilskuddet de får. 

Helgelandssykehuset Psykiatrisk senter - Mosjøen 
Det er sykehuset og psykiatri, gjennom psykologer, psykiatere og sosionomer, som står for 
spesialisthelsetjenesten i fengselet. Konsultasjonene gjennomføres i det samme rommet som 
legen og sykepleieren benytter. 

Mosjøen ressurs- og kompetansesenter (MRK) 
MRK er ressurssenteret ved Mosjøen videregående skole, og er tillagt ansvaret for å drive 
opplæring i Mosjøen fengsel. Fengselsopplæringen i Mosjøen fengsel kjennetegnes i dag ved: 

- Bruk av Karrieresenteret ved avklaring av opplæringsbehov hos den enkelte innsatte  
- Individuelt tilpasset opplæring ut fra den enkeltes behov 
- Praktisk opplæring innen byggfag knyttet opp mot læreplaner for videregående skole. 

3 http://www.regiondata.no/sel/getfile.aspx/ephdoc/?db%3DEPHORTE%26ParamCount%3D2%26DL_DOKID_DB%3D87384%26DL_JPID_JP%3D62468  
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Opplæringen av innsatte i Mosjøen fengsel foregår i dag i et «teorirom» i fengselet med plass 
til 6 personer, samt noe praktisk undervisning i en garasje på tomten. I dag er det om lag 2 
årsverk som brukes på opplæring av innsatte i Mosjøen fengsel. 

Vefsn Samdriftskjøkken AS 
Vefsn samdriftskjøkken er et aksjeselskap som er eid 50 prosent av Vefsn kommune og 50 
prosent av Helseforetak Helgeland. Samdriftskjøkkenet har i dag 7 ansatte og leverer mat til 
sykehjem og hjemmeboende i Vefsn kommune samt til Helgelandssykehuset HF avd. 
Mosjøen. I dag leverer bedriften middag og ferske brød til Mosjøen fengsel. 

Helgeland Industrier AS (HIAS) 
Det er ikke tilbud om arbeidstrening for de innsatte i Mosjøen fengsel i dag. Imidlertid kan 
HIAS, som er en kompetanse- og industribedrift, tilby denne type tjenester. HIAS jobber blant 
annet på oppdrag fra NAV med arbeidsrettede tiltak, og tilbyr en rekke tjenester til offentlig 
og privat næringsliv. Dersom de innsatte i Mosjøen fengsel skal delta i arbeidstrening utenfor 
fengselet, krever dette at innsatte ved fengselet har mulighet til frigang. 
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4. Etterspørselsbasert kapasitetsbehov for
fengselsplasser i Helgeland politidistrikt

I dette kapittelet vil vi gjennomføre en analyse av kapasitetsbehovet for fengselsplasser i 
Helgeland politidistrikt. Vi vil starte med en gjennomgang av dagens fengselsstruktur i region 
nord. Videre vil vi diskutere forhold ved kriminalomsorgen, samt forhold ved 
samfunnsutviklingen som kan tenke seg å påvirke behovet for fengselsplasser framover.  

4.1 Dagens fengselsstruktur i region nord 
I 2013 var den ordinære4 fengselskapasiteten i Norge på om lag 3 800 fengselsplasser, hvorav 
450 i region nord. I Tabell 3 gir vi en oversikt over fengslene i regionen, samt hvordan 
fengselsplassene fordeler seg mellom de ulike fengslene.  

Tabell 3: Antall fengselsplasser i region nord 
Fengsel Fengselsplasser 
Trondheim 154 
Trondheim frigangsavdeling 10 
Leira 29 
Verdal 60 
Bodø 54 
Bodø avdeling Fauske 18 
Bodø overgangsavdeling 12 
Mosjøen 15 
Tromsø 59 
Vadsø 39 
Region nord 450 

Kilde: Kriminalomsorgens årsstatistikk 2013 

4.2 Utviklingstrekk innenfor kriminalomsorgen 
Soningskø 
Soningskø oppstår som et resultat av et gap mellom fengselskapasitet og behov for 
soningsplasser og varetekt, og er således et mål på om det er tilstrekkelig med 
fengselskapasitet. I Figur 4 og Figur 5 vises utviklingen i soningskøen i henholdsvis Norge og 
kriminalomsorg region nord i perioden 31. desember 2005 til 31.desember 2013. I figurene er 
fengselskøen målt i antall fengselsdøgn.  

4 Ordinær kapasitet er definert som normalkapasitet, dvs. de plassene som fengslene normalt disponerer til bruk for 
straffegjennomføring og varetekt. Kilde: Kriminalomsorgens årsstatistikk 2013. 
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Etter en kraftig nedbygging av soningskøen fra i overkant av 180 000 fengselsdøgn i 2006 til 
30 000 fengselsdøgn i 2009, har soningskøen igjen tatt seg opp nasjonalt. Ved utgangen av 
2013 var soningskøen på drøyt 90 000 fengselsdøgn i Norge. I region nord har soningskøen 
hatt samme utvikling som i resten av landet. Fra et bunnivå i 2009 med en soningskø på drøyt 
900 fengselsdøgn har soningskøen vokst til 8 400 fengselsdøgn ved utgangen av 2013. 

Figur 4: Utvikling i soningskø i Norge fra 31.des 2005-2013, antall fengselsdøgn  

 

Kilde: Kriminalomsorgens årsstatistikk 2005-2013 
 

Figur 5: Utvikling i soningskø i region nord fra 31.des 2005-2013, antall fengselsdøgn 

 

Kilde: Kriminalomsorgens årsstatistikk 2005-2013 
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Soningskøen er forskjellig mellom landsdelene. I Tabell 4 vises antall effektive soningsår5 i 
soningskøen i forhold til antall tilgjengelige fengselsplasser. Dette forholdstallet viser hvor 
stor køen er i forhold til hvor mange fengselsplasser det er i regionen, og gir således en 
indikasjon på i hvilke regioner soningskøen er mest prekær. Ifølge denne statistikken er det 
region sørvest og vest hvor soningskøen er størst i forhold til antall fengselsplasser.  

Tabell 4: Antall effektive soningsår i kø i forhold til antall fengselsplasser, 31.desember 2013 
Antall 
fengselsplasser 

Antall effektive 
soningsår i kø 

Effektive 
soningsår/antall plasser 

Region øst 1642 97 6 % 
Region sør 731 33 4 % 
Region sørvest 503 51 10 % 
Region vest 477 45 9 % 
Region nord 450 23 5 % 
Nasjonalt 3803 249 7 % 

Kilde: Kriminalomsorgens årsstatistikk 2013 

4.3 Forhold ved samfunnsutviklingen som påvirker kriminalitet 
Det er flere forhold ved samfunnsutviklingen som kan påvirke kriminalitetsbildet i et land. 
Dette gjelder spesielt forhold som: 

Alder og kjønn: I følge KVU (2013) er menn i alderen 18-40 år overrepresentert når det 
gjelder kriminalitet. Utviklingen i denne befolkningsgruppen vil derfor kunne ha betydning for 
kriminalitetsbilde i Norge. I følge SSB sine befolkningsframskrivinger vil befolkningen i Norge 
fortsette den høye veksten framover. Det er først og fremst i de eldre aldersgruppene at 
befolkningsveksten vil være høyest, men også antallet menn i alderen 18-40 år vil øke 
betydelig i framskrivingsperioden. Som vi ser fra Figur 6 vil denne befolkningsgruppen øke 
mye fram mot 2030 før det flater ut mot 2040. SSB forventer at befolkningsgruppen vil øke 
med om lag 12 prosent i perioden 2014 til 2040. For kommunene som ligger i Helgeland 
politidistrikt er imidlertid forventet vekst for denne befolkningsgruppen litt lavere. I følge 
framskrivingene vil antallet menn i alderen 18-40 år øke kraftig fram mot begynnelsen av 
2020-årene, før antallet vil falle mot 2040. SSB forventer at befolkningsgruppen vil øke med 
om lag 4 prosent i perioden 2014 til 2040 i kommunene i Helgeland. 

5 Antall effektive soningsår i kø = Antall fengselsdøgn i kø/365 dager. 
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Figur 6: Befolkningsutvikling menn i alderen 18-40 år i Norge og Helgeland 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 
 

Kriminalitetsmotivert innvandring: Det var en betydelig økning i kriminalitetsmotivert 
innvandring omkring 2009, og det er forventet at denne type kriminalitet vil stabilisere seg på 
dette høye nivået (KVU, 2013). Det er imidlertid betydelig fokus på å styrke bekjempelsen av 
denne grenseoverskridende kriminaliteten i EU/Schengen. I følge KVU (2013) er det derfor 
neppe grunn til å forvente ytterliggere ekstraordinær vekst i kriminalitet av denne type. 

Lokale forhold: Det er betydelige regionale forskjeller når det gjelder befolkningsutviklingen. 
Den klare urbaniseringstendensen vi har sett historisk er ventet å fortsette, med sterkere 
vekst i byene enn i mindre sentrale strøk. Ifølge befolkningsframskrivingene til SSB vil 
befolkningen i Norge øke med 16 prosent fram til 2030 og 24 prosent fram til 2040, begge 
sammenlignet med befolkningen i 2014. For kommunene i Helgeland er tilsvarende tall 7 
prosent i 2030 og 10 prosent i 2040. Befolkningsveksten i Helgeland er altså forventet å være 
lavere enn landsgjennomsnittet, samtidig er en klart større andel av befolkningsveksten i 
Helgeland ventet å komme blant den eldre delen av befolkningen sammenlignet med ellers i 
landet. 

4.4 Trekk ved utviklingen i reaksjonsmønsteret mot kriminalitet 
Det er en rekke forhold i reaksjonsmønsteret mot kriminalitet som vil påvirke behovet for 
soningsplasser framover. Vi drøfter de viktigste nedenfor. På sikt påvirkes behovet for 
fengselsplasser i stor grad av politiske valg. De ulike faktorene som omtales nedenfor, vil 
trekke i hver sin retning. 
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Utvidet bruk av samfunnsstraff 
Samfunnsstraff ble innført 1.mars 2002 da den nye straffegjennomføringsloven trådte i kraft. I 
St.meld. nr. 37 (2007-2008) ble det foreslått å utvide bruk av samfunnsstraff og deldom, samt 
å erstatte fengsel med samfunnsstraff når boten ikke kan betales. Tidligere har ubetinget 
fengsel vært eneste subsidiære straff for ilagt bøter som ikke betales, men i 2011 ble det 
vedtatt en lovendring som innebærer at domfelte i stedet for kan søke om å gjennomføre den 
subsidiære straffen ved å utføre samfunnstjeneste. Det er usikkert hvor stort omfang denne 
endringen vil få. I 2014 er innføring av ordningen imidlertid ikke innført som landsdekkende 
tiltak (Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet), men det vil i stedet gjennomføres et 
prøveprosjekt i Tromsø friomsorg. Det er således usikkert når denne ordningen vil innføres på 
landsbasis og hvor stor påvirkning det vil ha for kapasitetsbehovet. 

Endringer i straffegjennomføringen 
Ved dommer på mer enn 74 dager kan prøveløslatelse skje etter 2/3 av 
straffegjennomføringen. Tidligere var det tilnærmet automatikk i dette (St.meld. nr. 37 (2007-
2008), men ved iverksettelse av straffegjennomføringsloven ble det bestemt at praksisen 
skulle strammes inn. Omfanget av dette vil ha betydning for kapasitetsbehovet framover. 

Saksbehandlingstid  
I følge St.meld. nr. 37 (2007-2008) ble det påvist en manglende sammenheng mellom antall 
anmeldte lovbrudd og fengselsrater. Det har vært en nedgang i antall anmeldelser, men 
behovet for fengselsplasser har økt. En mulig forklaring på dette er, ifølge 
Stortingsmeldingen, frigjort kapasitet hos politiet. Utviklingen i bevilgninger til politiet og 
domstolene vil således kunne påvirke behovet for fengselsplasser framover. 

Utmålt straff 
I ny straffelov ble det lagt opp til at straffene for utmålt fengselsstraff ved grov vold og 
grovere seksualbrudd som drap, voldtekt, kjønnslemlestelse og vold i nære relasjoner skulle 
økes med om lag en tredjedel (KSF, 2012). Plasseffekten av straffeskjerpelsene er usikre, men 
det legges til grunn at endringene forventes å gi økt behov for fengselskapasitet framover. 

Heving av minstestraff for ubetinget fengsel i noen sakstyper 
Ifølge St.meld. 37 (2007-2008) vurderer departementet å gjennomføre følgende endringer: 

- Korte ubetingede dommer for ruspåvirket kjøring erstattes med program mot 
ruspåvirket kjøring 

- Korte ubetingede dommer for fartsoverskridelse skal idømmes samfunnsstraff eller 
betinget fengsel i stedet for ubetinget fengsel.  

- Korte ubetingede tyveridommer som i dag får ubetingede fengsel, vil i fremtiden få 
alternativ reaksjon. 
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Alle tiltakene over vil redusere behovet for fengselskapasitet i framtiden. 

Elektronisk kontoll 
Ordningen med fotlenke (elektronisk kontroll) ble først innført i 2008 og er nå utvidet til å 
gjelde hele landet. Ordningen vil redusere behovet for fengselsplasser, spesielt gjelder dette 
åpen soning. 

Stenging av plasser på grunn av uforutsette hendelser og vedlikehold 
Den dårlige bygningsmessige tilstanden ved flere av fengslene i Norge gir økt risiko for 
stengning som følge av for eksempel branntilfeller, vedlikehold og rehabilitering (St.meld. nr. 
37 (2007-2008)). Kriminalomsorgen har anslått at rundt 100 plasser må stenges ned helt eller 
delvis hvert år som følge av dette. 

4.5 Kapasitetsbehovet for fengselsplasser i Norge og region nord 
Kapasitetsbehovet for fengselsplasser i framtiden avhenger som vi har sett over av en rekke 
faktorer; kriminalpolitiske reformer, kriminalitetsutvikling i samfunnet generelt, domstolenes 
straffutmåling og politiets kapasitet, ressurser og oppklaringsevne. De mange ulike faktorene 
gjør det utfordrende å framskrive behovet for fengselskapasitet.  

I Norge blir KRUS’ femårige prognoser benyttet i planlegging av framtidig kapasitetsbehov. 
Den forrige behovsanalysen er fra 2012, og strekker seg fram til 2016. Prognosemodellen som 
benyttes legger til grunn historiske data over antall ubetingede straffereaksjoner og 
gjennomsnittlig straffeutmåling for de ulike lovbruddskategoriene i kriminalstatistikken til 
SSB. På bakgrunn av historiske data framskrives behovet for fengselskapasitet fem år fram i 
tid (se Kristoffersen (2012) for beskrivelse av metoden). I framskrivingene er det tatt hensyn 
til en viss innsparing av soningsplasser gjennom økt bruk at elektronisk soning, samt at § 12-
soning6 er trukket fra.  

Kapasitetsbehov nasjonalt og regionalt 
Kristoffersen (2012) har beregnet kapasitetsbehovet for fengselsplasser på regionnivå ved to 
ulike utnyttelsesalternativer i 2016, 90 prosent og 94 prosent. Resultatene på regionnivå og 
nasjonalt er presentert i Tabell 57. Når det gjelder region nord, er det ifølge disse 
beregningene behov for 531 fengselsplasser ved 90 prosent utnyttelse og 508 fengselsplasser 
ved 94 prosent utnyttelse. I dag er fengselskapasiteten i region nord på om lag 450 
fengselsplasser. 

6 Soning utenfor anstalt. 

7 Tallene er inklusiv bøtesoning. 

24 

 

                                                        



 Rapport 14-2014   Nytt fengsel i Mosjøen 

Tabell 5: Kapasitetsbehov for fengselsplasser i 2016 ved ulike utnyttelsesgrader 
 94 % 90 % 
Øst 1653 1725 
Sør 552 577 
Sørvest 612 641 
Vest 465 486 
Nord 508 531 
Nasjonalt 3790 3960 

Kilde: Kristoffersen (2012) 
 

4.6 Kapasitetsbehovet for fengselsplasser i Nordland og Helgeland 
politidistrikt 

KRUS har ikke laget framskrivinger av kapasitetsbehov for fengselsplasser på mer detaljert 
nivå enn kriminalomsorgsregioner. I vår analyse tar vi likevel sikte på å anslå hva 
kapasitetsbehovet for fengselsplasser i Nordland og Helgeland politidistrikt8 er i dag og 
forventet kapasitetsbehov i 2016. For å belyse usikkerheten har vi beregnet 
kapasitetsbehovet ved hjelp av ulike metoder. Metodene og anslagene for kapasitetsbehovet 
er beskrevet under.  

Data fra fengselsregisteret KOMPIS 
I følge fengselsregisteret KOMPIS9 sitter det 30 innsatte med hjemmeadresse tilhørende 
postnumre innenfor Helgeland politidistrikt10. Dette tallet inkluderer soningsdømte og 
varetektsfengslede, og gir en viss indikasjon på hvor stort politidistriktets behov for 
soningsplasser er per i dag. Det er likevel viktig å være klar over at disse tallene viser hvor de 
innsatte kommer fra, og ikke hvor den kriminelle handlingen har funnet sted. I tillegg vil 
utenlandske kriminelle som begår en straffbar handling i Helgeland politidistrikt ikke bli tatt 
med i dette datauttrekket.  

I Tabell 6 gir vi en oversikt over hvilke fengsel de innsatte soner i. Faktisk sitter bare 8 av 30 
innsatte i Mosjøen fengsel. Det resterende 22 innsatte sitter spredd utover andre fengsel i 
region nord. 

8 Vi har i vårt prosjekt forsøkt å få oversikt over hvor stort kapasitetsbehovet for fengselsplasser Helgeland politidistrikt er i dag. Med 
kapasitetsbehovet i Helgeland politidistrikt mener vi antall soningsdømte og varetektsdømte som «tilhører» Helgeland politidistrikt, 
dvs som har begått den kriminelle handlingen i politidistriktet. Vi har vært i kontakt med kriminalomsorgen region nord og Helgeland 
politidistrikt, men det har ikke vært ført statistikk over antallet soningsdømte og varetektsfengslede som «tilhører» Helgeland 
politidistrikt. 
9 Ragnar Kristoffersen ved KRUS hentet ut dataene for oss. 

10 Postnummer 8601-8985  
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Tabell 6: Innsatte i fengsel med hjemmeadresse innenfor Helgeland politidistrikt 

 Antall innsatte 
Trondheim 9 
Mosjøen 8 
Verdal 6 
Bodø 5 
Tromsø 2 
Totalt 30 

Kilde: KOMPIS (Ragnar Kristoffersen ved KRUS hentet ut tallene for oss) 
 

Anslag basert på ubetingede dommer (SSB) 
En annen metode for å beregne behovet for fengselskapasitet er å ta utgangspunkt i antall 
ubetingede fengselsdommer som er idømt i løpet av et år. I Figur 7 vises utviklingen i antall 
ubetingede fengselsdommer i Norge og Nordland per år, i perioden 2000-2011. I perioden 
2000-2011 ble det i gjennomsnitt idømt i overkant av 10 200 ubetingede fengselsdommer i 
Norge, og i overkant av 420 ubetingede fengselsdommer i Nordland.  

Figur 7: Antall ubetingede fengselsdommer i Norge og Nordland (høyre akse) 2000-2011 

 

Kilde: Kriminalstatistikk Statistisk sentralbyrå 
 

Ved å ta utgangspunkt i gjennomsnittlig ubetingede fengselsdommer i perioden 2000-2011, 
og under antakelser om gjennomsnittlig soningstid på 100 dager11, har vi beregnet 
kapasitetsbehovet for fengselsplasser i Nordland og Helgeland politidistrikt12 til henholdsvis 

11 Basert på samtale med Ragnar Kristoffersen. 

12 Vi har tildelt Helgeland politidistrikt ubetingede fengselsdommer basert på andelen av Nordlands befolkning bosatt i distriktet. 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Norge totalt Nordland (høyre akse)

26 

 

                                                        



 Rapport 14-2014   Nytt fengsel i Mosjøen 

129 plasser og 40 plasser ved 90 prosent utnyttelse, og 123 plasser og 39 plasser ved 94 
prosent utnyttelse.  

Som en robusthetssjekk har vi beregnet kapasitetsbehovet nasjonalt og for kriminalomsorg 
nord ved å benytte den samme metoden. Ved 94 prosent plassutnyttelse gir metoden et 
anslag på i underkant av 3 000 fengselsplasser nasjonalt og 474 fengselsplasser i region nord. 
Sammenlignet med faktisk kapasitet i dag og framskriving av kapasitetsbehov i 2016, gir 
denne metoden et for lavt anslag for fengselskapasitet nasjonalt, mens den treffer bedre for 
region nord.  

Tabell 7: Beregnet kapasitetsbehov basert på ubetingede dommer 
 Norge Region Nord Nordland Helgeland 

Ubetingede dommer              10 229              1 627               423               133  

Forventet soningsdager (gj.snitt)                    100                 100               100               100  

Fengselsdøgn        1 022 942         162 717         42 333         13 258  

Kapasitetsbehov ved 90%                3 114                 495               129                 40  

Kapasitetsbehov ved 94%                2 981                 474               123                 39  
Kilde: Kriminalstatistikk SSB, samtaler med Ragnar Kristoffersen og egne beregninger. 
 

Kapasitetsbehov i 2016 basert på KRUS’ framskrivinger 
I Kristoffersen (2012) er kapasitetsbehovet i 2016 i region nord beregnet til 531 under 90 
prosent utnyttelse og 508 under 94 prosent utnyttelse. Region nord omfatter 
trøndelagsfylkene og alle de tre nordligste fylkene, og hadde en samlet befolkning på i 
underkant av 920 000 innbyggere i 2014. Dersom vi forutsetter at kapasitetsbehovet fordeler 
seg likt utover befolkningen i regionen, får vi et kapasitetsbehov i 2016 i Nordland på 139 
fengselsplasser ved 90 prosent utnyttelse og 133 fengselsplasser ved 94 prosent utnyttelse. 
For Helgeland politidistrikt blir kapasitetsbehovet i 2016, 44 fengselsplasser ved 90 prosent 
utnyttelse og 42 fengselsplasser ved 94 prosent utnyttelse.  
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Tabell 8: Kapasitetsbehov for fengselsplasser i 2016 
 Befolkning 

2014 
90 % 94 % 

Region nord 919 473 531 508 
Nordland 240 877 139 133 
Helgeland 75 436 44 42 

 Kilde: Kristoffersen (2012) og egne beregninger 
 

Beregningene oppsummert 
Basert på de ulike beregningsmetodene over, tyder det på at det er et behov for minst 30-44 
fengselsplasser i Helgeland politidistrikt, og 123-139 fengselsplasser i Nordland fylke. 
Anslagene over er selvfølgelig usikre og er ikke ment som et estimat på minimum- og 
maksimumskapasitet, men gir en indikasjon om hvor mange fengselsplasser det er behov for i 
distriktet. Beregningene avhenger også av utnyttelsesgrad i fengslene. 

Til sammenligning er det i dag 99 fengselsplasser i Nordland og 15 fengselsplasser i Helgeland 
politidistrikt. 
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5. Beskrivelse av den samfunnsøkonomiske analysen 

I dette kapittelet vil vi beskrive den samfunnsøkonomiske metoden vi har benyttet for å 
vurdere ulike alternativer for fengselskapasitet i Mosjøen. Vi presenterer her tre ulike 
alternativer. 

5.1 Vurdering av tre alternativer 
I denne analysen vil vi vurdere de samfunnsøkonomiske sidene ved tre alternative 
fengselsvalg for Mosjøen: 

1. Nullalternativet 
2. Alt.1 Utvidelse av eksisterende fengsel 
3. Alt.2 Nybyggingsalternativet 

Nullalternativet er en videreføring av dagens fengsel, men med de nødvendige investeringer 
og oppgraderinger som må til for å tilfredsstille de byggtekniske krav og soningskrav som må 
være oppfylt (se 5.2.1). 

Alternativ 1, som vi har kalt utvidelsesalternativet, beskriver et alternativ hvor Mosjøen 
fengsel utvides med et tilbygg med 15 ekstra soningsplasser. 

Alternativ 2, som vi har kalt nybyggingsalternativet, beskriver et alternativ hvor det bygges et 
nytt fengsel. Dette alternativet vil innebære en betydelig utvidelse av kapasiteten på 
fengselet. 

I kapittel 6 vil vi beskrive de ulike alternativene i mer detalj. 

 

5.2 Vurderingskriterier 
I vurdering av de samfunnsøkonomiske forholdene ved de tre alternativene vil vi skille 
mellom følgende fire kriterier: 

1. Byggtekniske krav som må være oppfylt. 
2. Bygningsmessige forhold som påvirker kvaliteten på soning og arbeidsforhold 
3. Utgifter til investeringer og drift 
4. Konsekvenser av kapasiteten ved fengselet. 

Når de tre alternativene sammenliknes er det viktig å huske på at kapasiteten er svært 
forskjellig mellom de tre. Punktene 1, 2 og 3 gjelder kun for 15 fengselsplasser i 
nullalternativet og 30 fengselsplasser i utvidelsesalternativet. I kapittel 4.6 konkluderte vi 
med at det er behov for minst 30-44 fengselsplasser i Helgeland politidistrikt. Ved disse to 

29 

 



 Rapport 14-2014   Nytt fengsel i Mosjøen 

alternativene må det derfor påregnes at fanger og varetektsfengslede er fengslet i andre 
fengsler – slik de også gjør i dag, jf. kapittel 4.5. Når vi i analysen under sammenlikner 
kvaliteten på soningen og arbeidsforholdene, samt kostnadene ved fengselsplassene, gjør vi 
det kun for det antallet plasser som det er i de ulike alternativene i Mosjøen. Under følger en 
nærmere beskrivelse av hvilke forhold som er vurdert innunder hvert av punktene. 

5.2.1 Byggtekniske krav som må være oppfylt 
I KVU (2013) er det listet opp en rekke absolutte krav som må tilfredsstilles for å oppfylle 
eksisterende lover og/eller forskrifter. Disse kravene er: 

- Eksisterende fengselsbygg skal tilfredsstille alle myndighetskrav, herunder 
brannsikkerhetskrav, HMS krav, eventuelle regulerte miljøkrav og bygningstekniske 
krav som slår inn ved større ombygginger. 

- Nye fengselsbygg skal tilfredsstille alle relevante bygningstekniske krav til offentlige 
bygg. 

- Fengselsbygg skal legge til rette for at kriminalomsorgen kan gjennomføres i samsvar 
med straffegjennomføringsloven og grunnleggende menneskerettigheter (jf. Kravene 
om aktivitet, felleskap og rekreasjon som motvirker isolasjon). 

- Fengselsdriften i eksisterende og nye bygg skal innrettes slik at arbeidsmiljølovens 
krav om arbeidstid for ansatte overholdes uten at det må forutsettes generelle og 
langvarige dispensasjoner. 

Dette er krav som vi vil forutsette blir oppfylt i alle alternativene, og som kan anses som 
minstekrav for å drive et fengsel på en forsvarlig måte. 

5.2.2 Bygningsmessige forhold som påvirker kvaliteten på soning og 
arbeidsforhold 

I dette vurderingskriteriet vil vi fokusere på bygningsmessige forhold som påvirker kvaliteten 
på soningen for innsatte og arbeidsforhold for tilsatte. Som omtalt i kapittel 2 skal 
straffegjennomføringen bygge på noen viktige prinsipper, hvorav normalitetsprinsippet var 
ett av dem. Normalitetsprinsippet innebærer at det kun er frihetsberøvelsen og 
frihetsbegrensningen som er straffen, og at straffen ikke skal være mer tyngende enn det som 
er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn (St.meld. nr. 37 (2007-2008)). Dette innebærer 
blant annet at straffegjennomføringen skal så langt som mulig være lik tilværelsen ellers i 
samfunnet, og at soningen skal ha et hensiktsmessig innhold. 

De innsatte i fengsel har altså i utgangspunktet de samme rettighetene som andre borgere, 
og de offentlige godene som tilbys skal være av samme kvalitet som ellers i samfunnet. 
Viktige rettigheter for de innsatte er rett til opplæring, rett til individuell planer og sosiale 
tjenester.  
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Det er straffegjennomføringsloven som regulerer hvordan straffene skal gjennomføres og 
dermed mange av de innsattes rettigheter og plikter. De mest sentrale bestemmelsene som 
regulerer innsattes soningsforhold er: 

- Så langt det er praktisk mulig skal innsatte ha adgang til fellesskap under arbeid, 
opplæring, program eller andre tiltak, og i fritiden. (§ 17) 

- Kriminalomsorgen skal legge til rette for at de innsatte har et aktivitetstilbud på 
dagtid (§ 18) 

- Kriminalomsorgen skal legge forholdene til rette for at de innsatte skal få tilbud om 
deltagelse i aktiviteter på fritiden, herunder mulighet for fysisk aktivitet og kulturell 
virksomhet (§ 21) 

- Kriminalomsorgen kan også gi innsatte tillatelse til å delta i aktiviteter utenfor fengsel 
(§ 20) 

- Innsatte skal «så langt det er mulig» kunne oppholde seg i friluft hver dag (§ 22) 
- Kriminalomsorgen skal gi innsatte mulighet til å utøve religion og livssyn (§ 23) 
- Innsatte skal som hovedregel kunne motta besøk og foreta telefonsamtaler (§§ 31-32) 
- Tilgang på helsetjenester (Primær- og spesialisthelsetjeneste, psykiatri og 

rusbehandling) 

Arbeidsforhold for tilsatte 
De bygningsmessige forholdene ved et fengsel har betydning for arbeidsforholdene til de 
tilsatte og de støttefunksjoner som skal levere tjenester til de innsatte i fengselet, herunder 
helsetjenester, utdanningstilbud og arbeidstilbud. Ifølge St.meld. nr. 37 (2007-2008) skal  

«… kriminalomsorgen stille til rådighet lokaler i form av kontorplass, konsultasjonsrom og 
undervisningslokaler. Kriminalomsorgen må legge praktisk til rette for at de øvrige offentlige 
tjenesteyterne kan få tilfredsstillende arbeidsforhold gjennom hensiktsmessige lokaler.» 

I den samfunnsøkonomiske analysen vil vi derfor også vurdere forholdene for tilsatte i 
fengselet og ved støttefunksjonene som leverer tjenester til de innsatte i fengselet. 

Kriterier 
Med utgangspunkt i gjennomgangen over om rettigheter og plikter til de innsatte og 
arbeidsforhold for tilsatte og offentlige tjenesteytere, har vi definert fire kriterier for å 
vurdere de bygningsmessige forholdene ved ulike fengselsalternativene (se kapittel 5.1) opp 
mot hverandre: 

1. Kvalitet i soningen og aktivitetstilbud
o Mulighet for fritids- og kulturaktiviteter
o Tilfredsstillende besøksforhold. Sosial kontakt med verden utenfor fengselet

er viktig med hensyn til tilbakeføring til samfunnet etter soning (St.meld.nr. 37
(2007-2008)). Det trekkes fram at det bør etableres hensiktsmessige

31 



 Rapport 14-2014   Nytt fengsel i Mosjøen 

besøksrom spesielt i fengsel med høyt sikkerhetsnivå, hvor det også er 
muligheter til fellesaktiviteter med barn.  

o Mulighet for arbeidstrening. I St.meld. nr.37 (2007-2008) poengteres det at 
arbeidsdriften i fengslene skal gjøres mer kompetansegivende, slik at de 
innsatte i større grad kvalifiserer for arbeidslivet ute. Det skrives videre at 
dette vil kreve endringer i bygningsmassen med mer fleksible rom og lokaler 
til dette.  

o Mulighet for opplæring og utdanning. Det kreves hensiktsmessige lokaler for å 
kunne drive undervisning og gjennomføre samtaler både individuelt og i 
grupper (St.meld. nr. 37 (2007-2008). 

o Mulighet til lufting og fellesskap 
2. Trygghet og kvalitet på arbeidsmiljøet. Herunder bygningsmessige forhold som har 

betydning for sikkerheten for tilsatte i fengselet 
3. Hensiktsmessige lokaler for de offentlige tjenesteyterne, herunder helsetjenester og 

undervisning 
4. Miljøhensyn og universell utforming 

Vi vil i likhet med KVU (2013) ikke gjøre noe forsøk på å prissette de samfunnsøkonomiske 
effektene ved de ulike kriteriene ovenfor, men vil vurdere de ulike alternativene opp mot 
hverandre kvalitativt. 

5.2.3 Utgifter til investeringer og drift 
Et tredje vurderingskriterie er kostnadene ved investeringer og fengselets driftskostnader i de 
ulike alternativene. For de ulike alternativene innebærer dette en kartlegging av: 

- Investeringsbehov 
- Driftskostnader, herunder lønnsutgifter og husleie. 

På grunn av manglende og usikkert datagrunnlag, vil vi ikke kunne gjennomføre en fullstendig 
kostnadsanalyse, men så langt det er mulig vil vi belyse de viktigste kostnadselementer ved 
de ulike alternativene. 

5.2.4 Konsekvenser av kapasiteten ved fengslene 
Som vi har sett i kapittel 4.5 fører kapasitetsmangel til at innsatte må sone i andre fengsler 
enn det som ligger geografiske nærmest. Som et fjerde vurderingskriterie vil vi derfor ta for 
oss samfunnsøkonomiske konsekvenser som følge av for lav kapasitet.  Basert på St.meld. nr. 
37 (2007-2008), KSF (2012) og KVU (2013) har vi kommet opp med følgende kriterier for å 
kunne sammenligne de ulike alternativene: 

1. Tilstrekkelig og fleksibel kapasitet. Et viktig kriterie for fengselsstrukturen, er at den 
skal gi best mulig fleksibilitet ved svingninger i behovet for kapasitet. Dette gjelder 
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behovet for å dekke varetekt, behovet for ulike sikkerhetsnivåer og geografisk 
fleksibilitet. Strukturen skal gi et fundament for å kunne redusere 
kapasitetsutnyttelsen ned mot 90 prosent13 i normalsituasjonen. Resultater ved for 
lav kapasitet kan være: 
i) Soningskø
ii) Innsatte slippes fri før tiden på grunn av lav kapasitet
iii) Varetektsfanger slippes fri på grunn av lav kapasitet

2. Nærhetsprinsippet. Nærhetsprinsippet er regulert i straffegjennomføringsloven § 11,
andre ledd, og sier at «domfelte bør så langt det er praktisk mulig og formålstjenlig
settes inn i nærheten av hjemstedet». Formålet med nærhetsprinsippet er todelt:

a. Nærhet til innsattes og pårørendes hjemsteder. Det legger til rette for at
innsatte kan opprettholde kontakten med familie, nettverk og nærmiljø.

b. Nærhet til politi. Fengselsbygg skal lokaliseres slik at det blir best mulig
tilgjengelighet og lavest mulig driftskostnader for politi og eksterne
samarbeidspartnere som bidrar innholdsmessig.

13 Politisk mål under Stoltenbergregjeringen.  
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6. De ulike alternativene

6.1 Nullalternativet: Dagens fengsel i 40 år til 
Nullalternativet innebærer en videreføring av eksisterende fengsel i Mosjøen, men med de 
nødvendige investeringer og oppgraderinger som må til for å tilfredsstille de byggtekniske 
krav og soningskrav som må være oppfylt (beskrevet i kapittel 5.2.1). Videre beskrives dette 
alternativet i punktene under: 

- Det gjennomføres vedlikehold innenfor rammen av eksisterende midler som ligger 
inne i den løpende husleien beregnet av Statsbygg. I tillegg er det avdekket et behov 
for rehabilitering av tak og vinduer på bygget. Dette vil utløse et ekstraordinært 
vedlikeholdsbehov på 3,5-10 millioner neste 10-årsperiode. 

- Nullalternativet innebærer en videreføring av dagens løsning med at 
varetektsfengslede og soningsdømte i Helgeland politidistrikt soner i andre fengsler 
dersom det ikke er kapasitet i Mosjøen fengsel. 

o Punktet over betyr at vi vil vurdere soningsforholdene ved disse fengslene
under kriteriene beskrevet i 5.2.2 og 5.2.3, der dette er relevant.

- For kriteriene under 5.2.2 og 5.2.4, vil nullalternativet være representert ved 
forholdene ved dagens fengsel. Med andre ord er det de bygningsmessige forholdene 
ved dagens fengsel vi vil legge til grunn når vi skal vurdere kvaliteten på soning og 
arbeidsforhold i nullalternativet. Det samme gjelder når vi skal vurdere 
konsekvensene av lav kapasitet. 

- Det forutsettes at dagens avtaler med samarbeidspartnere (beskrevet i kapittel 3.2) 
blir videreført som i dag. 

6.2 Utvidelse av dagens fengsel 
Alternativ 2, utvidelsesalternativet, innebærer en utvidelse av eksisterende fengsel med 15 
nye soningsplasser. Den eksisterende fengselsbygningen vil videreføres under de samme 
betingelsene som i nullalternativet, dvs. med de nødvendige investeringer og oppgraderinger 
som må til for å tilfredsstille de byggtekniske krav og soningskrav som må være oppfylt 
(beskrevet i kapittel 5.2.1). Videre beskrives dette alternativet i punktene under: 

- Dette alternativet innebærer at det blir tilsammen 30 soningsplasser i Mosjøen 
fengsel. Dersom det er behov for flere fengselsplasser i Helgeland politidistrikt vil 
disse måtte plasseres i andre fengsler i region nord. 

- Den nye bygningen vil være på om lag 555 m2, vil inneholde: 
o 15 enkeltceller
o Fellesrom m/kjøkken
o 2 familieceller m/aktivitetsrom og eget kjøkken.
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o Vaktrom og personalrom. 
o Nytt mottak, ventecelle og besøksrom 

- Etter intervjuer med samtlige samarbeidspartnere (beskrevet i kapittel 3.2) har vi fått 
signaler om at dagens avtaler kan utvides til å kunne dekke den økte kapasiteten. Vi 
legger således dette til grunn. 

6.3  Nybyggsalternativet: Nytt fengselsbygg med økt kapasitet 
Alternativ 3, nybyggingsalternativet, innebærer nedleggelse av dagens fengsel og bygging av 
et nytt fengsel på Skjervengan i Mosjøen. Dette alternativet innebærer at det blir bygget et 
fengsel som dekker kapasitetsbehovet til varetekt og soning i Helgeland politidistrikt. Det er 
foreslått to alternativer. De to alternativene er presentert i Tabell 9, og er dimensjonert for 
henholdsvis totalt 81 og 93 soningsplasser. Dette inkluderer 15 plasser til åpen soning og 
ytterligere 15 til en utlendingsenhet. Vi vil ikke ta stilling til hvilke av disse to alternativene 
som skal bygges, men vi vil belyse kostnadene til de ulike alternativene i kapittel 9. 

Figur 8: Skisse av det nye fengselsforslaget på Skjervengan i Mosjøen 
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Tabell 9: De to nybyggingsalternativene i Mosjøen 
Innehold Alternativ A. 

(81 plasser) 
Alternativ B. 
(93 plasser) 

Varetektsplasser 15 15 
Boavdeling (lukket soning) 36 48 
Utlendingsenhet 15 15 
Åpen avdeling (åpen soning) 15 15 
Fellesfunksjoner 

- Motta og besøkslokaler JA JA 
- Administrasjon JA JA 
- Aktivitetssenter (felles) JA JA 
- Sluse JA JA 
- Lager JA JA 

Aktivitetssenter til verksted og 
undervisning JA JA 
Utomhusanlegg og luftegårder JA JA 

Videre beskrives dette alternativet i punktene under: 

- Etter intervjuer med samtlige samarbeidspartnere (beskrevet i kapittel 3.2) har vi fått 
signaler om at dagens avtaler kan utvides til å kunne dekke den økte kapasiteten. Vi 
legger således dette til grunn. 

- Nye type soningsplasser vil også gi muligheter for nye tilbud. Dette gjelder 
arbeidstrening og mulighet til frigang ved åpen soning. 
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7. Vurderingskriterie 1: Byggtekniske krav som må 
være oppfylt 

Tabell 10: Vurderingskriterier – Byggtekniske krav som må være oppfylt 
 Nullalternativet Alternativ 1 Alternativ 2 
Myndighets- krav 
innenfor brann, HMS, 
miljø mv. 

Ja Ja Ja 

Byggtekniske krav Ja Ja Ja 
Straffegjennomføring-
slov og menneske-
rettigheter 

Ja Ja Ja 

Arbeidsmiljøloven/ 
arbeidstid 

Ja Ja Ja 

 

Vår kartlegging og intervjuer tyder på at alle alternativene er utformet slik at absolutte krav 
(jf. kapittel 5.2.1) kan tilfredsstilles. Minstekrav for å drive et fengsel på en forsvarlig måte er 
altså tilfredsstilt uansett alternativ. 
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8. Vurderingskriterie 2: Forhold som påvirker 
kvaliteten på soning og arbeidsforhold  

På bakgrunn av intervjuer med politi, fengselsleder, tilsatte ved Mosjøen fengsel 
primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og Mosjøen ressurs- og kompetansesenter, 
har vi vurdert kriteriene om bygningsmessige forhold som påvirker kvaliteten på soning og 
arbeidsforhold i Mosjøen fengsel, jf. kapittel 5.2.2. I dette kapittelet vil vi diskutere i hvilken 
grad de ulike alternativene oppfyller disse kriteriene, samt diskutere samfunnsmessige 
konsekvenser ved de ulike alternativene. Dette gjøres kvalitativt og skjønnsmessig, og vi vil 
ikke prissette konsekvensene ved de ulike alternativene. 

8.1 Kvalitet i soningen og aktivitetstilbud 
Det er foretatt mange nasjonale og internasjonale studier av de samfunnsmessige kostnadene 
ved kriminalitet og hvorvidt straffegjennomføringen kan påvirke tilbakefall etter soning. I 
disse studiene er det enighet om at kriminalomsorgens virkemidler har betydning for dette, 
samtidig er det vanskelig å skille bygningsmessige forhold ut som en særskilt faktor (KVU, 
2013). Likevel påpekes det at hensiktsmessige fengselsanlegg vil være en grunnleggende 
forutsetning for resultatoppnåelse i kriminalomsorgen (KVU, 2013). 

Det er dokumentert betydelige samfunnsøkonomiske kostnader som følge av kriminalitet (se 
for eksempel Justis- og politidepartementet (2005) og Vista analyse (2012)). I den grad 
bygningsmessige forhold utgjør en begrensning for rasjonell virkemiddelbruk i 
kriminalitetsomsorgen, kan tiltak som bedrer disse forholdene ha betydelige 
samfunnsmessige gevinster (KVU, 2013). Noen av de samfunnsmessige kostnader som 
oppstår som følge av kriminalitet er: 

- Direkte kostnader som skadeverk, tap av liv, helse osv. 
- Skader påført offeret 
- Tapt arbeidsfortjeneste og tap av framtidig yrkesdeltakelse 
- Politi og påtalemyndighets kostnader ved etterforskning, straffeforfølgelse, varetekt, 

domstolsbehandling 
- Andre offentlige myndigheters kostnader (helse, barnevernet osv.) 
- Kostnader ved drift av fengsel 

Som dokumentert i kapittel 5.2.2 er det en rekke kriterier som må oppfylles for å tilby 
soningsforhold som oppfyller de innsattes rettigheter og plikter regulert i 
straffegjennomføringsloven. Videre i dette kapittelet vil vi vurdere hvordan de ulike 
alternativene oppfyller disse kriteriene. 
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Mulighet for fritids- og kulturaktiviteter 
Mulighetene for fritids- og kulturaktiviteter vil være dårlige i nullalternativer. I dagens fengsel 
har de innsatte tilgang til et lite treningsrom, men mulighet til andre fritids- og 
kulturaktiviteter blir beskrevet som relativt dårlige. I alternativet med utvidelse av 
eksisterende fengsel (utvidelsesalternativet) er det etter våre erfaringer heller ikke lagt opp til 
å bygge ut arealer som bedrer mulighetene for fritids- og kulturaktiviteter i særlig grad. I 
nybyggingsalternativet vurderer vi at mulighetene for å tilby de innsatte fritids- og 
kulturaktiviteter som gode. Dette avhenger imidlertid av hvilke bygningsmessige løsninger 
som gjennomføres i dette alternativet. 

Tilfredsstillende besøksforhold 
Det er i dag besøksmuligheter på lørdager og søndager i Mosjøen fengsel. Rommet som 
brukes til besøk blir beskrevet som lite hensiktsmessig, og mulighetene til for eksempel 
fellesaktiviteter med barn er dårlige. I utvidelsesalternativet er det planlagt bygging av nytt 
besøksrom, dette vil således bedre besøksforholdene i dette alternativet sammenlignet med 
nullalternativet. Nybyggingsalternativet er mer fleksibelt, og tilrettelegging for hensiktsmessig 
besøksrom vil være en del av dette alternativet. 

Mulighet for arbeidstrening 
Det er ikke tilbud om arbeidstrening for de innsatte i Mosjøen fengsel i nullalternativet. Det er 
ikke etablert et arbeidssenter inne på fengselstomten, og siden det er et lukket fengsel, har 
ikke de innsatte mulighet til frigang og arbeidstrening utenfor fengselet. I 
nybyggingsalternativet er det planlagt en avdeling med åpen soning. Dette legger til rette for 
at innsatte ved denne avdelingen kan gjennomføre arbeidstrening utenfor fengselet. Det er 
foreslått en avtale med Helgeland Industrier (se kapittel 3.2).   

Mulighet for opplæring og utdanning 
Utdanningstilbudet i Mosjøen fengsel ivaretas av Mosjøen ressurs- og kompetansesenter 
(MRK) i dag. Muligheten for opplæring og utdanning vurderes som tilfredsstillende i alle 
alternativene. 

Mulighet til lufting og fellesskap 
Det er både luftegård og fellesrom i dagens fengsel i Mosjøen. Mulighetene for lufting og 
fellesskap vurderes derfor som godt i alle alternativene. 
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8.2 Trygghet og kvalitet på arbeidsmiljøet 
Det er utfordrende å prissette den følte tryggheten og sikkerheten for de ansatte ved 
Mosjøen fengsel. Basert på intervjuer har vi derfor gjort en kvalitativ vurdering av 
arbeidsforholdene ved de ulike alternativene. 

I intervju med ansatt ved Mosjøen fengsel ble det trukket fram at arbeidsmiljøet ved 
fengselet var godt, men at det samtidig er utfordringer knyttet til å jobbe i et lite fengsel med 
få ansatte. Dette gjelder spesielt dersom det oppstår kritiske situasjoner der man trenger 
«backup», og med få personer på jobb vil de ansatte være sårbare ved slike hendelser. 
Utvidelsesalternativet og nybyggingsalternativet vil innebære større kapasitet og flere 
ansatte. Selv om antall ansatte per innsatt antakeligvis vil gå ned ved disse alternativene 
sammenlignet med nullalternativet, kan flere ansatte føre til mer fleksibilitet ved kritiske 
hendelser. 

Til tross for at Mosjøen fengsel er et høysikkerhetsfengsel, har ikke fengselet tilfredsstillende 
sikkerhetsgjerde, og fengselet har opplevd rømning i løpet av de siste årene14. Det er kun i 
nybyggingsalternativet at det legges opp til å bygge sikkerhetsgjerde rundt det nye fengselet.  

8.3 Hensiktsmessige lokaler for de offentlige tjenesteyterne 
Det offentlige leverer tjenester til de innsatte gjennom primærhelsetjenesten, 
spesialisthelsetjenesten og utdanningstilbud. Vi har intervjuet representanter fra kommunen, 
Helgeland sykehus og Mosjøen ressurs- og kompetansesenter om lokalene de benytter i 
fengslene. 

Både ansatte i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten rapporterer om at rommet 
de benytter i fengselet i dag er trangt og lite hensiktsmessig. Dette skaper utfordringer når 
lege og sykepleier skal jobbe parallelt. Spesialisthelsetjenesten understreker at det også er lite 
tilfredsstillende møtelokaler og fasiliteter, og etterlyser et rom til å gjennomføre 
gruppesamtaler. I dag benytter primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten det samme 
rommet. 

Når det gjelder undervisning, benyttes det i dag ett «teori-rom» med plass til 6 personer, og 
en garasje til å gjennomføre undervisning i byggfag. Dersom det er flere enn 6 personer som 
ønsker å gjennomføre et kurs, må kurset gjennomføres i flere puljer. Dette betyr ekstra 
ressursbruk eller mindre tid til hver av puljene. Det etterlyses også muligheter til å jobbe i et 
verksted. 

14 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/fanger-roemmer-fra-eldgamle-fengsler/a/10058746/ 
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8.4 Miljøhensyn og universell utforming 
Det er krav om at statlige bygg skal ta hensyn til miljø ved å redusere energibruk, benytte 
miljøvennlig materialer, vurdere arealbehov og arealeffektivitet (KVU, 2013). Vi har ikke 
utarbeidet beregninger av totale klimagassutslipp knyttet til drift og utbedringer ved de ulike 
alternativene. På generelt grunnlag er det likevel grunn til å anta følgende ved de ulike 
alternativene: 

- Drift: Energibruken per m2 vil være høyere ved et eldre fengsel enn ved nybygg. 
- Investeringer: Det vil generelt være høyere utslipp av klimagasser ved bygging av nytt 

fengsel enn ved å benytte eksisterende bygningsmasse. 

Videre skal statlige bygg følge krav om universell utforming (UU) i forhold til byggeteknisk 
forskrift. Nybyggingsalternativet vil oppfylle kravene om universell utforming og vil generelt 
være mer fleksibelt og ha bedre arealeffektivitet enn det eksisterende bygget i 
nullalternativet. I utvidelsesalternativet kan tilbygget oppfylle kravene om universell 
utforming, men det eksisterende bygget vil være som i nullalternativet. 

8.5 Oppsummering av forhold som påvirker kvaliteten på soning og 
arbeidsforhold 

I Tabell 11 oppsummerer vi i hvilken grad de tre alternativene oppfyller de ulike kriteriene. 

Tabell 11: Vurderingskriterier – Bygningsmessige forhold som påvirker kvaliteten på soning og 
arbeidsforhold der «-» viser at kriteriet vurderes å være mindre bra, «0» angir middels bra og 
«+» betyr bra 

 Null Utvidelse Nybygg 
Soningsforhold og aktivitetstilbud - 0 + 
Trygghet og kvalitet på arbeidsmiljøet - 0 + 
Hensiktsmessige lokaler for de offentlige tjenesteyterne - 0 + 
Miljøhensyn og universell utforming - - + 

 

I analysen av kriteriene over tyder det på at nullalternativet, som legger til grunn eksisterende 
bygningsmasse uten nevneverdige bygningsmessige oppgraderinger, vil ha begrensede 
muligheter for å utvikle gode aktivitetstilbud. Det ble trukket fram at besøksforhold og tilbud 
om fritids- og kulturaktiviteter var dårlig. Videre er det ikke tilbud om arbeidstrening i dagens 
fengsel. De ansattes sikkerhet og risikoen for rømninger vurderes også å være dårligere i 
nullalternativet. Til slutt trekkes det frem at lokalene som benyttes av offentlige 
tjenesteytere, herunder primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og utdanning, er lite 
tilfredsstillende når det gjelder størrelse på lokalene. Punktene over støtter opp under 
konklusjonen i KSF (2013), som sier:  
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«Mosjøen fengsel er et lite fengsel som ikke har de lokaler som kreves for moderne 
straffegjennomføring og bredt aktivitetstilbud. Etter KSFs vurdering bør fengslet i Mosjøen 
videreføres som følge av enhetens geografisk beliggenhet med lang avstand til nærmeste 
fengsel. Det er likevel behov for å utrede en fremtidig løsning for Mosjøen fengsel». 
 
Ved en utvidelse av fengselet med 15 plasser, vil noen av forholdene over bedres. Ifølge 
prosjektskissen er det planlagt å bygge nytt besøksrom og et større aktivitetssenter. Dette vil 
bedre forholdene for de innsatte. Samtidig vil ikke de bygningsmessige utfordringene ved det 
eksisterende bygget løses. Det er også uklart i hvilken grad lokalene som benyttes av 
offentlige tjenesteytere vil oppgraderes i dette alternativet.  

Nybyggingsalternativet gir stor fleksibilitet i forhold til ønsket funksjonalitet når det gjelder 
aktivitetstilbud, besøkslokaler og hensiktsmessige lokaler for offentlige tilbydere. 
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9. Vurderingskriterie 3: Utgifter til investeringer og 
drift 

I dette kapittel vil vi analysere kostnadene ved investering og drift av fengselet ved de ulike 
alternativene. Vi vil presentere investeringsbehov i nullalternativet, samt 
investeringskostnadene ved utvidelsesalternativet og nybyggingsalternativet. Videre vil vi 
diskutere utvikling i driftskostnader ved de ulike alternativene, herunder lønnskostnader og 
husleie. På grunn av manglende og usikkert datagrunnlag tar vi forbehold om usikkerhet i 
anslagene.  

Tabell 12 gir en oversikt over kostnad per plass i 2011 i fengsel med høyt sikkerhetsnivå i 
Norge. Som vi ser fra denne tabellen er det ingen entydig sammenheng mellom kostnad per 
plass og størrelse på fengselet. Dagens fengsel i Mosjøen hadde en kostnad per plass per 
døgn på 2 325 kroner i 2011, og plasserer seg med det om lag i midten blant fengslene. Det 
var noe under gjennomsnittet for norske fengsel med høyt sikkerhetsnivå i 2011. 

Tabell 12: Kostnad per plass i fengsel med høyt sikkerhetsnivå, 2011 
 Kapasitet Årlig  kostnad Kostnad pr plass Kostnad per 

plass per døgn 
Drammen fengsel 54 36 495 060 675 834 1 852 
Sarpsborg fengsel 25 17 314 190 692 568 1 897 
Kristiansand fengsel 44 30 945 911 703 316 1 927 
Oslo fengsel 392 285 813 041 729 115 1 998 
Sem fengsel 62 47 183 143 761 018 2 085 
Ålesund fengsel 27 20 707 042 766 927 2 101 
Telemark fengsel, Kragerø 18 14 164 381 786 910 2 156 
Søndre Vestfold fengsel, Larvik 16 13 393 581 837 099 2 293 
Mosjøen fengsel 15 12 731 354 848 757 2 325 
Ringerike fengsel 160 141 980 325 887 377 2 431 
Nordre Vestfold fengsel, Horten 16 14 750 203 921 888 2 526 
Telemark fengsel, Skien 82 80 262 603 978 812 2 682 
Stavanger fengsel 68 67 274 055 989 324 2 710 
Haugesund fengsel 18 19 259 901 1 069 995 2 931 
Ila fengsel og forvaringsanstalt 124 173 645 607 1 400 368 3 837 
Sum 1 211 975 920 397 870 580 2 385 

Kilde: KSF (2012) 
 

Som vi ser fra Tabell 13 er det lønnsutgifter som utgjør mesteparten av kostnadene ved drift 
av fengselet i Mosjøen. Lønnskostnadene utgjør om lag ¾ av de totale driftskostnadene. Den 
resterende ¼ utgjøres av andre driftskostnader som utgifter til strøm, leie av lokaler, etc. 
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Tabell 13: Utgiftsregnskap Mosjøen fengsel 2011-2013 
 2011                  2 012                   2 013  

Lønnsutgifter 9 350 879 9 104 494 9 309 434 
Driftsutgifter for øvrig 3 380 475 2 702 377 2 746 330 
-Leie av lokaler 643 482 642 442 647 411 
-Andre driftskostnader 2 736 993 2 059 935 2 098 919 
Totale kostnader 12 731 354 11 806 871 12 055 764 
Kostnad per plass 848 757 787 125 803 718 
Kostnad per døgn 2 325 2 157 2 202 
- hvorav lønnsutgifter 1 708 1 663 1 700 
- hvorav husleie 118 117 118 
- hvorav andre driftsutgifter 500 376 383 

Kilde: Kriminalomsorg region nord (regnskap Mosjøen fengsel) 
 

9.1 Nullalternativet 

Investeringer 
Mosjøen fengsel vurderes av Statsbygg i dag til å være i «god stand», med en aggregert 
tilstandsgrad på 1,4 etter definisjonen i NS3424. Det er imidlertid identifisert et 
ekstraordinært vedlikeholdsbehov på 3,5-10 millioner kroner over neste 10-års periode, ifølge 
Statsbygg. Det er i hovedsak rehabilitering av tak og vinduer i fengselsbygget fra 1961 som 
står på planen over ekstraordinært vedlikehold neste 10 år. 

Driftskostnader 
Grovt sett kan man dele inn driftskostnadene i lønnskostnader, husleie og andre 
driftskostnader, som utgifter til strøm, osv. Den klart viktigste utgiftskomponenten vil også i 
framtiden være lønnskostnader, og utviklingen i denne komponenten vil avhenge av antall 
årsverk og lønnsutvikling for de ansatte. I dag er det 16 ansatte i Mosjøen fengsel, hvorav 3 
administrative stillinger og 13 betjenter i turnus. Døgnet er inndelt i tre vakter:  

- Kl. 08-15 (tre mann på vakt) 
- Kl. 15-22 (tre mann på vakt) 
- Kl. 22-08 (to mann på vakt) 

En annen viktig komponent under «andre driftsutgifter» er husleien og utgifter til strøm. 
Husleien er beregnet som en årskostnad der utgiftstrømmen over leieperioden er 
nåverdiberegnet og deretter annuitetsfordelt over leieperioden med et fast årlig leiebeløp. 
Husleien til Statsbygg reguleres årlig med 80% av endringen i KPI. De nevnte 
vedlikeholdsbehovene som er identifisert er ekstraordinære, og vil således føre til en økning i 
husleien fra dagens nivå. 
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9.2 Utvidelsesalternativet 

Investeringer 
De samme investeringene som i nullalternativet vil også gjelde i dette alternativet. I tillegg vil 
det påløpe investeringskostnader ved å utvide fengselet med 15 plasser. I Tabell 14 er 
investeringskostnadene ved dette alternativet beskrevet. Ifølge estimatene vil det koste 19,8 
millioner kroner inkl. mva. å utvide fengselet med 15 plasser. 

Tabell 14: Kostnader ved utvidelsesalternativet 
 Kostnader 
Grunn og betongarbeider        1 530 000  
Bygg basert på moduler og elementer inkl. komplettering        9 158 000  
Ombygging av og tilkobling til eksisterende fengsel, luftegård etc.        2 000 000  
Felleskostnader: Rigg, drift og prosjektering         1 935 000  
Uspesifisert(reserve)         1 177 000  
Sum eksl mva       15 800 000  
Sum inkl mva       19 750 000  

 

I utvidelsesalternativet vil de totale investeringene være i størrelsesorden 23,3-29,8 millioner 
kroner. 

Driftsutgifter 
Også i dette alternativet vil lønnskostnadene være det viktigste kostnadselementet. I tråd 
med at fengselet utvides med flere plasser vil dette også medføre økt bemanning. Vi antar 
imidlertid at en økning i antall fengselsplasser vil gi effektiviseringsmuligheter på 
bemanningssiden. I vårt kostnadsoverslag har vi antatt følgende bemanning i turnus 

- Kl. 08-15 (fem mann på vakt) 
- Kl. 15-22 (fem mann på vakt) 
- Kl. 22-08 (tre mann på vakt) 

Husleien vil øke i tråd med økte kapitalkostnader som følge av investeringer i nytt bygg. Når 
det gjelder komponenten «andre driftsutgifter», har vi antatt samme kostnad per plass som i 
nullalternativet. 

9.3 Nybyggingsalternativet 
I nybyggingsalternativet vil vi presentere kostnadene ved begge de to alternativene beskrevet 
i kapittel 6.3.  

Investeringer 
I Tabell 15 er investeringskostnadene ved de to nybyggingsalternativene presentert. Totalt vil 
de to alternativene ha et investeringsbehov på i størrelsesorden 375 – 455 millioner kroner 
for alternativ A og 387 – 473 millioner kroner for alternativ B.  
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Tabell 15: Kostnadsanslag nybyggalternativet 
 Alt. A (81 plasser) Alt. B (93 plasser) 
Klargjøring av tomt 7 000 000 7 000 000 
Nye bygg og installasjoner 294 295 000 304 207 000 
Sum eksl MVA 301 395 000 312 207 000 
MVA 75 348 750 78 051 750 
Sum inkl mva (avrundet) 377 000 000 390 500 000 
Finansiering i byggetiden 13 000 000 13 500 000 
Tomtekostnad 16 000 000 16 000 000 
Div kostnader/reserve 10 000 000 10 000 000 
Prosjektkostnader totalt 416 000 000 430 000 000 
Sikkerhetsmargiin +/- 10% 375 - 455 000 000 387 - 473 000 000 

 

Driftsutgifter 
Det vil være en betydelig økning i både lønnsutgifter og driftskostnader ellers ved dette 
alternativet. Samtidig vil antall innsatte øke betraktelig. På den ene siden vil et større fengsel 
legge til rette for stordriftsfordeler med færre ansatte per innsatt. Som et grovt estimat har vi 
antatt samme antall ansatte per innsatt i dette alternativet som i utvidelsesalternativet. Dette 
er et forsiktig anslag og man kan ikke utelukke ytterliggere ressursgevinster på bemanning i 
dette alternativet. På motsatt siden vil høye kapitalkostnader trekke i retning av betydelig 
høyere husleie i dette alternativet. Når det gjelder komponenten «andre driftsutgifter», har vi 
antatt samme kostnad per plass som i nullalternativet og utvidelsesalternativet.  

9.4 Oppsummering kostnader 
Viktige forutsetninger: 

- Prisnivå er 2013-kroner. 
- Vi har antatt levetid på 40 år. 
- Ved beregning av kapitalkostnadene i husleie fra Statsbygg har vi antatt en 

kalkulasjonsrenten på 4 prosent.  
- Videre har vi antatt at kapitalkostnaden utgjør 70 prosent av husleien (Veileder om 

husleieordninger (2008))  
- Husleien er annuitetsfordelt over leieperioden med et fast årlig leiebeløp. 
- Vår skjønnsmessig vurdering av bemanning i de ulike alternativene 
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Tabell 16: Beregning av kostnad per plass per døgn i de tre alternativene 
  Null-

alternativet 
Utvidelses-
alternativet 

Nybyggings-
alternativet A 

Nybyggings-
alternativet B 

Lønnsutgifter per plass 1 700 1 273 1 273 1 273 

Husleie 211 314 1 016 914 

Andre driftsutgifter 383 383 383 383 

Totalt 2 294 1 971 2 672 2 571 
 

Ifølge våre beregninger vil kostnaden per døgn per fengselsplass ligge på om lag 2 290 kroner 
per plass per døgn i nullalternativet, 1 970 kroner per plass per døgn i utvidelsesalternativet 
og mellom 2 570 – 2 670 kroner per plass per døgn i nybyggingsalternativet avhengig av hvilke 
av de to alternativene man velger. 

I beregningene har vi skjønnsmessig antatt færre ansatte per innsatt i utvidelsesalternativet 
og nybyggingsalternativet sammenlignet med nullalternativet. Dette henger sammen med at 
et større fengsel skaper muligheter for bedre utnyttelse av bemanning mellom avdelinger. 
Det er først og fremst husleiekostnadene som skiller de tre alternativene fra hverandre. Høye 
investeringskostnader i nybyggingsalternativet fører til høyere husleiekostnader per plass.  

Til sammenligning hadde Halden fengsel, som ble åpnet i 2010, en kostnad per plass per døgn 
på i underkant av 2 880 kroner i 2011. Halden fengsel har en kapasitet på 251 fengselsplasser 
og hadde en totalkostnad på om lag 1,3 milliarder kroner. Fengselet har både fengselsplasser 
med høy og lav sikkerhet. 
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10. Vurderingskriterie 4: Konsekvenser av kapasiteten 
ved fengselet 

Som vi har dokumentert i kapittel 4.5 fører kapasitetsmangel til at flere soningsdømte og 
varetektsfengslede som tilhører Helgeland politidistrikt må sone i andre fengsler enn det som 
ligger geografisk nærmest. I nybyggingsalternativet vil kapasitetsutfordringene i Helgeland 
politidistrikt løses. I kapittel 4.5 beregnet vi kapasitetsbehovet i Helgeland politidistrikt til å 
være et sted mellom 30-45 fengselsplasser. Dette betyr med andre ord at det sannsynligvis er 
behov for mer enn de 30 fengselsplassene som det vil være kapasitet for i 
utvidelsesalternativet. Dette alternativet vil lette på kapasitetsutfordringene, men vil således 
ikke være enn fullgod løsning på dette. 

I dette kapittelet vil vi ta for oss de samfunnsøkonomiske konsekvensene som følge for lav 
kapasitet i Mosjøen fengsel.  

10.1 Tilstrekkelig og fleksibel kapasitet 
Et viktig kriterie for fengselsstrukturen, er at den skal gi best mulig fleksibilitet ved svingninger 
i behovet for kapasitet. Dette gjelder behovet for å dekke varetektsplasser, behovet for ulike 
sikkerhetsnivåer og geografisk fleksibilitet. Strukturen skal gi et fundament for å kunne 
redusere kapasitetsutnyttelsen ned mot 90 prosent15 i normalsituasjonen. Som beskrevet i 
kapittel 5.2.4 er resultater av for lav fengselskapasitet: 

i. Soningskø 
ii. Innsatte slippes fri før tiden på grunn av lav kapasitet 

iii. Varetektsfanger slippes fri på grunn av lav kapasitet 

Soningskø 
Ved utgangen av 2013 var den totale soningskøen i Norge på 249 effektive soningsår, mens 
soningskøen i region nord var på 23 effektive soningsår, jf. kapittel 4.2. Vi har ikke oversikt 
over hvordan soningskøen fordeler seg utover de ulike fengslene i region nord. Det vi derimot 
vet, er at mange soningsdømte og varetektsfengslede som har hjemmeadresse i Helgeland 
politidistrikt, soner sin dom i andre fengsler enn Mosjøen (se kapittel 4.5). Ved utgangen av 
juni i 2014, var det bare 8 av 30 innsatte med hjemmeadresse i politidistriktet som soner sine 
dommer i Mosjøen fengsel. De resterende 22 innsatte sitter i andre fengsler.  

15 Politisk mål under Stoltenberg-regjeringen.  
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Ved økt kapasitet i Mosjøen fengsel som i utvidelsesalternativet og nybyggingsalternativet, vil 
dette kunne frigjøre fengselsplasser i de andre fengslene i region nord. Med utgangspunkt i at 
alle soningsdømte og varetektsfengslede med hjemmeadresse i Helgeland politidistrikt helst 
skulle sonet i Mosjøen fengsel16, vil dette frigjøre 22 plasser i andre fengsel i region nord. 
Disse frigjorte plassene kan brukes til å redusere soningskøen eller redusere 
kapasitetsutnyttelsen. Det er likevel viktig å påpeke at dette også kan oppnås ved å bygge ut 
kapasitet andre steder i distriktet. 

Fanger slippes fri før tiden på grunn av lav kapasitet 
I følge straffegjennomføringsloven § 10 og §41, er det mulighet til prøveløslatelse etter 2/3 av 
soningstiden under bestemte vilkår. På grunn av lav kapasitet kan det i tillegg oppstå tilfeller 
der innsatte blir løslat før 2/3 av soningstiden er sonet. I Mosjøen fengsel har det vært flere 
tilfeller der innsatte har blitt sluppet fri 5-10 dager før tiden for å skape plass for nye 
soningsdømte eller varetektsfanger. Dette betyr at soningsdømte med kort soningstid kan få 
en betydelig strafferabatt som følge av lav kapasitet.  

Varetektsfanger slippes fri på grunn av lav kapasitet 
På grunn av lav kapasitet kan det oppstå situasjoner hvor det ikke kan stilles tilstrekkelig 
varetektsplasser til disposisjon for politiet og påtalemyndighet. Det kan dermed oppstå 
situasjoner der politiet må løslate fra arrest, eller løslate andre varetektsfanger, for å skaffe 
plass for en ny varetektsfange. Alternativet er å frakte varetektsfanger til andre fengsler, (se 
kapittel 10.2 nedenfor, hvor vi redegjør for politiets kostnader ved lav kapasitet.) 

Ifølge politiet i Helgeland politidistrikt hender det at siktede slippes fri fra varetekt på grunn 
av kapasitetsmangel. Fram til midten av juni i 2014 hadde dette skjedd ved 2 anledninger 
inneværende år. For politiet og påtalemyndighet kan dette oppleves som skadelig for 
etterforskning og oppklaring av straffesaker (KVU, 2013).  

Samfunnsmessige kostnader 
Det er betydelige samfunnsmessige kostnader ved soningskø og generell mangel på 
varetekts- og soningskapasitet. I følge Ot.prp. nr. 31 (2006-2007) er det viktig at 
straffegjennomføringen kommer raskt i gang både i forhold til straffens allmennpreventive og 
individualpreventive formål. For ofrene for lovbruddene kan dette også oppleves som viktig. 
Videre kan mangel på tilstrekkelig varetekts- og soningskapasitet forsterke problemet med 
gjengangerkriminelle, ved at straffedømte eller tiltalte begår ny kriminalitet mens de venter 
på dom eller soning. Dette svekker tilliten til straffesystemet og kriminalpolitikken, og betyr 

16 Jf. Nærhetsprinsippet. Det kan imidlertid også være ønskede årsaker til at innsatte og varetektsfengslede soner i andre fengsler. 
Innsatte kan ha et ønske om det, eller politiet kan ha et ønske om å skille varetektsfanger fra hverandre under etterforskninger 
med flere siktede. 

54 

 

                                                        



 Rapport 14-2014   Nytt fengsel i Mosjøen 

også direkte verditap for samfunn og individ (Ot.prp. nr. 31 (2006-2007)). Det påpekes også i 
rapporten at soningskø kan ha kostnader for domfelte gjennom at arbeidet med 
rehabilitering blir vanskeligere, lang ventetid kan skape problemer for domfelte som skal 
etablere seg i arbeidslivet og det kan påvirke motivasjonen for å komme ut av en kriminell 
karriere. 

10.2 Nærhetsprinsippet 
Som dokumentert i kapittel 4.5, fører for lav kapasitet i Mosjøen fengsel til at innsatte fra 
Helgeland politidistrikt må sone andre steder. Dette kan påfører samfunnsmessige kostnader 
både for innsatte, pårørende og politiet. I dette kapittelet vil vi kartlegge disse kostnadene. 
For politiet har vi forsøkt å tallfeste kostnadene så langt dette har vært mulig. 

Nærhet til innsatte og pårørendes hjemsteder 
Brudd på nærhetsprinsippet kan være til ulempe for de innsatte og pårørende, og kan blant 
annet vanskeliggjøre muligheten for de innsatte til å holde kontakten med familie, nettverk 
og nærmiljø. De samfunnsmessige kostnadene ved «fjernsoning» kan oppsummeres som: 

1. Pårørendes direkte kostnader gjennom reiseutgifter og tidsbruk ved besøk 

Det er lange reiseavstander fra kommunene i Helgeland til andre fengsler i kriminalomsorg 
region nord. Tabell 17 viser avstanden fra Mosjøen og Mo i Rana til Bodø, Trondheim, Verdal, 
Tromsø og Vadsø som er beliggenheten til de andre fengslene i kriminalomsorg region nord. 
Tabellen viser korteste veivalg med bil ifølge «Google maps». For mange av reisene vil det 
uansett være aktuelt med fly, men tabellen gir likevel et godt bilde av de store 
reiseavstandene i landsdelen.  

Tabell 17: Avstand fra Mosjøen og Mo i Rana, til Bodø, Trondheim, Verdal, Tromsø og Vadsø, 
km 

 Mosjøen Mo i Rana Bodø Trondheim Tromsø Verdal Vadsø 
Mosjøen  88 316 393 761 323 1 288 
Mo i Rana 88  229 480 674 410 1 254 

Kilde: «Google maps» med korteste veivalg med bil 
 

Det foreligger ikke relevante data for å beregne kostnadene ved reiseutgifter og tidsbruk for 
pårørende av soningsdømte i Helgeland, men det er grunn til å tro at disse vil reduseres i 
både utvidelsesalternativet og nybyggingsalternativet sammenlignet med nullalternativet. 

2. Vanskeliggjøre domfeltes rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet 

Ved slutten av straffegjennomføringen og i en siste fase før løslatelse, vil nærhetsprinsippet 
være viktig for å opprettholde kontakt med nærmiljøet med tanke på jobb, skole og bolig i 
den kommunen den domfelte skal bosette seg i (KSF, 2012). Dersom man kan tenke seg at 
nærhetsprinsippet er viktig for å hindre tilbakefall, kan en oppfølging av dette prinsippet ha 
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betydelige samfunnsmessige gevinster (jf. kapittel 8.1 og beskrivelsen av samfunnsmessige 
kostnader ved kriminalitet). 

Hvor viktig nærhetsprinsippet er, kan variere med den innsattes bakgrunn, livssituasjon og 
lignende. For eksempel, kan det være mindre relevant for utenlandske statsborgere med liten 
tilknytning til Norge (KSF, 2012). 

Nærhet til politi 
Politiet i Helgeland påføres kostnader på grunn av mangel på fengselskapasitet i Helgeland 
politidistrikt. Disse kostnadene er knyttet til transport i forbindelse med etterforskning, 
varetektsframstillinger og framstillinger under soning. Det er politiet som har ansvaret for 
siktede fra arrestasjon og fram til domsavsigelse.  

Ved liten kapasitet i Mosjøen fengsel må Helgeland politidistrikt finne andre løsninger for sine 
varetektsfengslede. Basert på intervju med politilederen i Helgeland politidistrikt kan en 
varetektsfengsling forløpe seg som følger: 

- Etter arrestasjon må politiet selv bruke ressurser på å ringe til ulike fengsler for å 
skaffe plass til siktede. 

- Politiet frakter så fangen til dette fengselet. Dersom dette ikke er i Mosjøen, 
innebærer dette ressurstap i form av transporttid for politiet. Det kreves to 
politibetjenter ved fangetransport. 

- I mange tilfeller krever etterforskningen at det må gjennomføres oppfølgingsavhør av 
varetektsfanger etter plassering i varetekt. Dersom varetektsfengslede ikke sitter i 
Mosjøen, innebærer dette ressurstap i form av reisetid for politiet. 

- Det kan oppstå følgekostnader i den forstand at innsatte på soning i Mosjøen må 
flyttes til et annet fengsel for å gi plass til varetektsfengslede for å sikre nærhet til 
politiet under etterforskning. Dette innebærer ressurstap i form av transporttid. I 
tillegg til ressurstap innebærer denne typen flyttinger administrasjonskostnader i 
kriminalomsorgen. 

Det er store reiseavstander i region nord (jf. Tabell 17). Dette innebærer betydelige 
ressurskostnader som følge av transport til varetektsfengsling og gjennomføring av 
oppfølgingsavhør. Vi har beregnet ressurstapet som påføres politiet i forbindelse med at 
politiet må transportere varetektsfengslede til andre fengsler enn Mosjøen. Metoden vi har 
benyttet er beskrevet under.  

Metode 
På grunn av lite tilgjengelig datagrunnlag over historisk ressursbruk på fangetransport, har vi 
tatt utgangspunkt i dagens varetektsfanger og politiets ressursbruk knyttet til disse. Ifølge 
politiet gir dagens varetektsfanger et representativt bilde av den generelle situasjonen.  
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Første juli 2014 var det 13 varetektsfanger i Helgeland politidistrikt, og i Tabell 18 gir vi en 
oversikt over hvilke fengsel disse var innsatt.  

Tabell 18: Varetektsfengslede i Helgeland politidistrikt fordelt på fengsel 
Fengsel Antall varetektsfengslede 
Trondheim 5 
Mosjøen 5 
Tromsø 1 
Bodø 1 
Ringerike 1 

 

For hver enkelt varetektsfengslede har vi innhentet informasjon om følgende: 

- Dato for første varetektsfengsling i nåværende sak. 
- Antall dagsverk politiet har brukt på transport per fange. 
- Reiseutgifter, for eksempel flybilletter. 
- Administrasjonskostnader i forbindelse med transport av fangene. 
- Vi har antatt en kostnad på 725 000 kroner per årsverk. Dette er basert på 

rammeforslag til Helgeland politidistrikt over Statsbudsjettet i 2013 fordelt på antall 
årsverk i politidistriktet dette året. 

På bakgrunn av denne informasjonen har vi beregnet politiets gjennomsnittskostnader per 
døgn knyttet til disse varetektsfangene. Siden dagens situasjon beskrives som representativ 
for ellers i året, har vi beregnet en årlig kostnad for politiet. 

Resultater 
Vi har beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene ved politiets ressursbruk på 
fangetransport til 1,6 millioner kroner per år. Kostnadene oppsummeres i Tabell 19. 

Tabell 19: Politiets kostnader i forbindelse med fangetransport  
 Kroner 
Reiseutgifter            979 425  
Ressurskostnader            322 882  
Administrasjon              42 996  
Sum kostnader          1 345 303  
Skattekostnad (20%)            269 061  
Sum samfunnsøkonomisk kostnad          1 614 364  
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11. Konklusjoner 

Det er godt dokumentert at det er behov for et fengsel i Mosjøen. Dagens fengsel er lite og 
bygningsmassen er gammel og tilfredsstiller ikke behovene i dagens kriminalomsorg. I denne 
rapporten har vi vurdert samfunnskonsekvenser av ulike fengselsvalg i Mosjøen. Vi har 
vurdert følgende tre alternativer: 

4. Nullalternativet, som er en videreføring av dagens fengsel, men med nødvendig 
vedlikehold og oppgraderingsbehov. Dette alternativet har 15 soningsplasser. 

5. Utvidelsesalternativet, som innebærer å bygge en ny avdeling i tilknytning til dagens 
fengsel. Det medfører en dobling av soningskapasiteten. 

6. Nybyggingsalternativet, som innebærer å bygge et helt nytt fengsel på Skjervengan i 
Mosjøen. Avhengig av kapasitetsbehovet i regionen vurderes det to alternativer innenfor 
nybyggingsalternativet, ett med 51 soningsplasser og ett med 63 soningsplasser. I tillegg 
har nybyggingsalternativet 15 åpne soningsplasser og 15 plasser i en utlendingsenhet. 
Slike er ikke er inkludert i nullalternativet og utvidelsesalternativet. 

Samfunnskonsekvensene ved hver av disse alternativene er vurdert innenfor fire kriterier.  

Vurderingskriterie 1 er byggtekniske krav som må være oppfylt. Selv om det er betydelig 
forskjeller i byggtekniske forhold mellom de ulike alternativene, vurderer vi det slik at alle 
alternativene oppfyller minstekravene. 

Vurderingskriterie 2 er bygningsmessige forhold som påvirker kvaliteten på soning og 
arbeidsforholdene i fengslet. Disse forholdene er ikke prissatt, men kun vurdert kvalitativt. I 
nullalternativet er det begrensede muligheter for å utvikle gode aktivitetstilbud til de 
innsatte. Besøksforholdene og tilbud om fritids- og kulturaktiviteter var dårlige. Videre er det 
ikke tilbud om arbeidstrening i dagens fengsel. De ansattes sikkerhet og risikoen for 
rømninger vurderes også å være dårligere enn det burde være. Til slutt trekkes det frem at 
lokalene som benyttes av offentlige tjenesteytere, herunder primærhelsetjeneste, 
spesialisthelsetjeneste og utdanning, er lite tilfredsstillende når det gjelder størrelse på 
lokalene. Vi støtter således konklusjonen i KSF (2013), som sier at «Mosjøen fengsel er et lite 
fengsel som ikke har de lokaler som kreves for moderne straffegjennomføring og bredt 
aktivitetstilbud». 

I utvidelsesalternativet vil noen av disse forholdene bedres. Ifølge prosjektskissen er det 
planlagt å bygge nytt besøksrom og et større aktivitetssenter. De bygningsmessige 
utfordringene ved det eksisterende bygget vil imidlertid ikke kunne løses, og det er ikke 
planlagt et nytt sikkerhetsgjerde. Det er også uklart i hvilken grad lokalene som benyttes av 
offentlige tjenesteytere vil oppgraderes i dette alternativet. 
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Nybyggingsalternativet gir stor fleksibilitet i forhold til ønsket funksjonalitet når det gjelder 
aktivitetstilbud, besøkslokaler og hensiktsmessige lokaler for offentlige tilbydere. 

I vurderingskriterie 3 har vi sett på utgifter til investeringer og drift i de tre alternativene. 
Tilgangen på detaljerte kostnadsanslag har vært begrenset. Det er således noe usikkerhet 
knyttet til nøyaktig hvor store de samfunnsmessige kostnadene knyttet til investeringer og 
drift er. Likevel har vi nok informasjon til å kunne presentere et grovt anslag på kostnader per 
soningsplass i hvert alternativ. 

Kostnaden per fengselsplass anslås til om lag 2.300 kroner per døgn i nullalternativet. 
Utvidelsesalternativet vil ifølge våre beregninger ha den laveste kostnaden per fengselsplass 
med knapt 2.000 kroner per døgn. Det skyldes at kapitalkostnadene ved dagens bygg 
reflekterer den dårlige tekniske bygningsstandarden og er svært små. Sammenliknet med 
nullalternativet blir driftskostnadene ytterligere redusert ved at bemanningen per 
fengselsplass antas å kunne bli lavere. Mens det i dag er tre fengselsbetjenter på vakt mellom 
kl. 08 og 22, og to på vakt mellom kl. 22 og 08, anslår vi bemanningen i utvidelsesalternativet 
til henholdsvis fem og tre.  

Det kommer store investeringskostnader i nybyggingsalternativet. Disse kostnadene fordeler 
seg imidlertid også på de åpne soningsplassene og utlendingsenheten, som ikke er inkludert i 
de to andre alternativene. Dessuten antar vi også her at bemanningen per fange blir lavere 
enn i nullalternativet og som i utvidelsesalternativet. Dermed kommer vi fram til en kostnad 
per fengselsplass i lukket soning og til varetekt på 2.571 kroner dersom det bygges 63 
soningsplasser og 2.673 kroner dersom det bygges 51 soningsplasser. Dette er klart høyere 
enn i de to andre alternativene og er prisen å betale for et topp moderne fengsel med god 
kvalitet på soning og arbeidsforhold. Kostnaden er på linje med andre nye fengsler i Norge. 

Vurderingskriterie 4 er konsekvenser av kapasiteten ved fengselet. Sammenlikningen i de 
øvrige vurderingskriteriene gjelder kun for 15 fengselsplasser i nullalternativet og 30 
fengselsplasser i utvidelsesalternativet. Vi har beregnet at det er behov for minst 30-44 
fengselsplasser i Helgeland politidistrikt. Ved disse to alternativene må det derfor påregnes at 
fanger og varetektsfengslede er fengslet i andre fengsler – slik de også gjør i dag. Når vi i 
vurderingskriteriene 1, 2 og 3 sammenlikner kvaliteten på soningen og arbeidsforholdene, 
samt kostnadene ved fengselsplassene, gjør vi det kun for det antallet plasser som det er i de 
ulike alternativene i Mosjøen.  

Innenfor vurderingskriterie 4 har vi en rekke ikke-prissatte konsekvenser knyttet til at 
nærhetsprinsippet brytes i null- og utvidelsesalternativet når fanger må sone langt unna sitt 
og pårørendes hjemsted. Vi har heller ikke tallfestet betydningen av at det er for lav 
fengselskapasitet til å unngå soningskøer eller at fanger eller varetektsfengslede slippes fri 
tidligere enn det som er ønskelig. Dette er likevel forhold som særlig taler mot 
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nullalternativet. Også i utvidelsesalternativet må det påregnes samfunnskostnader av at 
kapasiteten er lavere enn behovet. I nybyggingsalternativet er det ingen slike kostnader. 

Vi har imidlertid kartlagt samfunnskostnadene ved at politiet i Helgeland ikke får dekket sitt 
varetektsbehov i nullalternativet, sammenliknet med i utvidelsesalternativet og 
nybyggingsalternativet. Politiet må med dagens fengselskapasitet plassere varetektsfanger i 
en rekke andre fengsler. Det innebærer store transport- og reisekostnader knyttet til avhør av 
fangene og frakt til og fra rettslokale. Vi har tallfestet politiets kostnader i forbindelse med 
dette til vel 1,6 millioner kroner per år i nullalternativet. 

Det er vanskelig å konkludere entydig om hvilket alternativ som er mest lønnsomt for 
samfunnet, når analysen nødvendigvis må inneholde en rekke ikke-prissatte vurderinger. Det 
er ikke tvil om at et nytt fengsel, som løser nær sagt alle de ikke-prissatte problemene ved 
dagens fengsel og ved en utvidelse av dette, koster mer i form av høyere kapitalutgifter. Det 
er prisen som må betales for å heve standarden på soning og arbeidsforhold. I tillegg til dette 
oppnår vi samfunnsgevinster ved at nærhetsprinsippet følges. Når politiet i Helgeland årlig 
sparer vel 1,6 millioner kroner, framstår nybyggingsalternativet som relativt attraktivt i en 
samfunnsøkonomisk betraktning.  

Samtidig vil utvidelsesalternativet også løse en del av samfunnskostnadene ved for lav 
fengselskapasitet i Mosjøen. 30 fengselsplasser vil trolig likevel være for lite for å fjerne alle 
framtidige kostnader ved at fanger må flyttes til andre fengsler. Det innebærer fortsatt 
merutgifter for Helgeland politidistrikt, pårørende og innsatte ved at nærhetsprinsippet 
brytes, men i langt mindre grad enn i nullalternativet. I utvidelsesalternativet vil man 
imidlertid kunne forbedre sikkerheten og soningsforhold noe. Dessuten er dette det 
alternativet som har lavest kostnader til investeringer og drift. Det har likevel mye lavere 
standard enn fengselet i nybyggingsalternativet. Gevinstene i form av store forbedringer i de 
ikke-prissatte forholdene, samt ytterligere kapasitetsgevinster, innebærer at 
nybyggingsalternativet gir størst samfunnsgevinst. Om denne forsvarer kostnadsøkningen har 
vi ikke vurdert. 
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12. Vedlegg
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Jonas Nerdal Helgeland politidistrikt, Mosjøen 
Guro Berg Volden Helgeland politidistrikt, Mosjøen 
Frank Ivar Lie Mosjøen Fengsel 
Gert Skjønberg Mosjøen Fengsel 
Hans Arne Nordvik Kriminalomsorg region nord 
Magnus Vibe Leder i Friomsorgskontoret i Nordland 
Ragnar Kristoffersen KRUS 
Venche Abel Helgelandssykehuset – Mosjøen 
Børge Nordås Helgelandssykehuset – Skjervengan Psykiatriske Senter 
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