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Møte med justisministeren gjeldende Oslo fengsel:
Det har nå nettopp blitt gjennomført møte digitalt med justisministeren, hvor hun beklaget at
pressemeldingen kom ut, om at planene rundt Oslo fengsel er lagt på is. Det var i pressemeldingen
også skissert en flytting ut av hovedstaden.
I møte fortalte justisministeren at det ikke er politisk vilje i Oslo for et nytt fengsel på Bredtveit.
Grønland mener de er for dyrt, og komplisert. Hun fortalte også at de ikke har funnet annen egnet
tomt innenfor bygrensa til Oslo.
Forbundsleder Tor Erik Larsen la i møte frem argumenter om at det har vært fengsel på Grønland
siden 1850 tallet. Og at kostnaden med å bygge der, vil være verdt det. Han forklarte for
justisministeren at varetekt er et eget fag, hvor kompetansen er bygget opp i Oslo fengsel. Den
samme kompetansen frykter han at vil forsvinne, om fengselet flyttes.
Han stilte samtidig det betimelige spørsmålet om det er byrådet i Oslo som skal definere plassering
av nytt fengsel.
Resten av møtedeltakerne er unisont enige med KY om at Oslo fengsel kun kan ligge i Oslo by.
Flyttes det, blir det nytt fengsel, ikke en flytting.
Nestleder i KY Oslo, Kenneth Guldberg kommenterte også i møte viktigheten av å beholde
kompetansen på Oslo fengsel, og informerte om de signalene han har fått om en massiv ansatt flukt
ved å lokalisere fengselet feil. Også Guldberg snakket om den fantastiske kulturen og fagligheten
spesielt knyttet til varetekt som er på Oslo fengsel.
Statsråden beklaget igjen i slutten av møte for at ansatte fikk informasjon i media, og forklarte dette
ved at Bredtveit alternativet ble nedstemt i stortinget på fredag. Videre fortalte hun at både SP og SV
stemte nei til Bredtveit, men er for et fengsel i Oslo by.
Siste ord i denne saken er ikke sagt, og KY fortsetter å påvirke for Oslo fengsel på Grønland, eller
iallfall i Oslo by! Justisministeren inviterte oss til nytt møte rett over sommeren.

Storgata 7, 2000 Lillestrøm
Postadresse: Postboks 1033
2012 Lillestrøm

Telefon: 21 01 59 00
Mobil: 472 57 032

E-post: ina.bruun@ky.ys.no

