Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), Fellesorganisasjonen (FO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og LO Stat inviterer til:

Kriminalpolitisk
KONFERANSE
2019
Hvor er vi - hvor skal vi?
STED: Sundvolden hotel ved Hønefoss

www.fengselogfriomsorg.no eller www.fo.no for
å lese mer om konferansen og hvordan det
søkes stipend.

MÅLGRUPPE: Medlemmer av organisasjon
ene, øvrige ansatte i kriminalomsorgen,
politikere og andre interesserte.

PROGRAM blir å finne på:
www.fengselogf riomsorg.no og www.fo.no,
og blir sendt de påmeldte.

ANTALL DELTAGERE: Ca. 150

FORELØPIGE INNLEDERE: LO sekretær Are
Tomasgard, assisterende kriminalomsorgsdirektør Jan Erik Sandlie, fagsjef i Tankesmien Agenda Sigrun Aasland, fagutvikler i SIFER
Åse-Bente Rustad, professor Merete Glenne
Øie, seniorkonsulent Marita Hovden Betanzo.

STIPEND
FO: Medlemmer kan søke stipend.
Frist 4. februar 2019. Se www.fo.no

Praktiske opplysninger – les nøye!
Ved avmelding etter påmeldingsfristen eller
uteblivelse, refunderes ikke konferanse
avgiften. Melder du deg på før 7. februar så
kan du fritt endre din påmelding helt frem til
fristen utløper.

NB! Stipendet dekker konferanseavgift og
overnatting m/full pensjon.

DATO: 21. – 22. mars 2019

KONFERANSEAVGIFT: Fullpensjon kr 3300,dekker opphold med full pensjon på enkeltrom.
Dagpakke kr 1300,- dekker konferansedagen
og lunsj. Det er satt opp felles transport til og
fra Gardermoen lufthavn.
PÅMELDINGSFRIST: 7. februar 2019. Det er
bindende påmelding! Meld deg på ved å
benytte påmeldingsportalen via forbundenes
hjemmesider. All påmelding må skje via
nettet. Gå inn på forbundenes hjemmesider

Bekreftelse på at du har fått plass blir sendt
etter påmeldingsfristens utløp. Du får
bekreftelse på deltakelse når du har registrert deg. Du kan velge å betale med kredittkort eller få tilsendt faktura. Har du
spørsmål ta kontakt med Jan Arve Blom,
blom@fengselogfriomsorg.no

NFF: Medlemmer kan søke stipend.
Frist 4. februar 2019.
Se www.fengselogfriomsorg.no

Hvis du ikke kan komme på konferansen uten
at du får stipend, må du vente med å melde deg
på konferansen til du har fått svar på stipendsøknaden din.

PROGRAM TORSDAG 21. MARS

PROGRAM FREDAG 22. MARS

1130

Åpning
v/ Are Tomasgard, LO Sekretær

Psykisk helse og straffegjennomføring

1145

Politisk ledelse

	v/ Åse-Bente Rustad, Kompetansesenter for sikkerhets-,

1215

Pause

1230

Kriminalomsorgen i dag og i fremtiden
v/ Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i KDI

0900

Psykisk helse hos domsinnsatte i norske fengsler
fengsels- og rettspsykiatri

0945

Pause

1300

Lunsj

1400

Ostehøvelkutt – ikke så effektiv effektivisering
v/ Sigrun Aasland, Tankesmien Agenda

1000	
Født sånn eller blitt sånn; Hva påvirker kognitive
funksjoner og det å ta fornuftige valg hos mennesker med
psykiske lidelser og rusmisbruk
v/ Merete Glenne Øie, professor UiO

1445

Pause og innsjekk

1045

1515
Kriminalpolitisk debatt
	Debattleder Nina Hanssen
	Panelet: Frida Melvær, (H), Solveig Horne, (Frp), Maria
Aasen Svensrud, (Ap), Petter Eide (Sv), Tom Eberhardt
(fengselsleder Bastøy), Haakon Mjelde (tillitsvalgt NFF
Bergen fengsel)
1700

Avslutning

1930

Middag

Pause

1200	
Det er oss og kongen – om brukermedvirkning og psykisk
helse i fengsel
v/ Marita Hovden Betanzo, Rogaland friomsorgskontor
1245
Sluttappell
	v/ Asle Aase, forbundsleder NFF
1300

Lunsj

1405

Buss til Gardermoen

