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Orientering vedrørende leie av Norgerhaven fengsel i Nederland
Fengselskapasiteten i Norge har vært utfordrende gjennom lang tid. Leie av
Norgerhaven fengsel i Nederland med 242 fengselsplasser har vært et viktig og riktig
midlertidig tiltak for å dekke behovet for plasser med høyt sikkerhetsnivå. Nå er
soningskøen for ubetingede dommer å anse som avviklet, og problemet med oversittere
i politiarrest som følge av mangel på fengselsplasser er nærmest borte. Avtalen med
Nederland har i tillegg gitt rom for å gjennomføre vedlikehold og rehabilitering av
eldre, nedslitt bygningsmasse i Norge.
Samtidig som det leies fengselsplasser i Nederland, bygger regjeringen opp kapasiteten
av plasser med høyt sikkerhetsnivå i Norge. Nytt fengsel i Agder med 300 plasser er
planlagt ferdigstilt medio 2020.
Prognosene for behovet for fengselsplasser fremover er usikre. For ordens skyld finner
jeg likevel grunn til å orientere om at Kriminalomsorgsdirektoratet, i sin hittil siste
vurdering av spørsmålet, har kommet med en ny anbefaling vedrørende spørsmål om
forlengelse av leieforholdet i Nederland. I brev 1. desember 2017 understreker
direktoratet at det fortsatt er et klart behov for ekstra fengselsplasser med høyt
sikkerhetsnivå. På basis av dagens situasjon og nye prognoser, mener imidlertid
direktoratet at det ikke er behov for å leie så mange som 242 plasser.
Fremfor å forlenge leieavtalen med Nederland, mener Kriminalomsorgsdirektoratet at
behovet for ekstra plasser bør ivaretas gjennom midlertidig dublering av 160 plasser i
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norske fengsler inntil tilstrekkelig kapasitet er på plass. Hvis avtalen med Nederland
skal forlenges, anbefaler direktoratet at antallet fengselsplasser bør reduseres til 160.
Fristen for å forlenge avtalen med Nederland er 1. mars 2018. Frem mot denne fristen
vil jeg undersøke og vurdere de ulike alternativene (forlengelse av dagens avtale, å
videreføre leieforholdet for færre plasser enn dagens 242, eller en avslutning av
leieforholdet og dublering i fengsler i Norge). For at det skal være aktuelt å avslutte
leieforholdet, må vi ha grunn til å tro at endringen ikke bringer oss tilbake til de
forholdene med soningskø som forelå før regjeringsskiftet i 2013. Videre må
kriminalomsorgen økonomisk sett få mulighet til å gjennomføre den dubleringen i
Norge som blir nødvendig. Dette vil vi måtte komme tilbake til i budsjettsammenheng.
For øvrig vil også hensynet til sikkerheten i fengslene, og til ansatte og innsatte, måtte
stå sentralt i valget av løsning.
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