
Hva slags sikkerhet? 

Finn Grav

Presenter
Presentation Notes
Pedagogikk, tekniske løsninger og sikkerhet
Utdanning i fengsel skal være tilsvarende den som gis i det ordinære samfunnet. Hvilke tekniske løsninger har utdanningen behov for? v/Lena Axelsson, Kriminalvårdens huvudkontor i Sverige 

Hvilke tekniske løsninger er det som garanterer for sikkerhet v/Kenneth Leif Rasmussen, Kriminalforsorgen i Danmark

Hva slags sikkerhet har sikkerhetsansvarlige i kriminalomsorgen ansvar for å opprettholde v/Finn Grav Kriminalomsorgens sentrale forvaltning i Norge
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Erfaringsutveksling i grupper
Pedagogikk
Teknikk
Sikkerhet 

4.Juni 
Landsvise gruppediskusjoner Hvordan kan sikkerhet, teknikk og 
pedagogikk samarbeide for å øke tilgjengeligheten til utdanning for innsatte på lik linje som ute i samfunnet. Konkret ideer for videre arbeid i de enkelte land
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Straffegjennomføringsloven § 2

Formål

Straffen skal gjennomføres på 
en måte som tar hensyn til 
formålet med straffen, som 
motvirker nye straffbare 
handlinger, som er betryggende 
for samfunnet....
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Sikkerhetsarbeidet

•Identifisere risiko
•Vurdere risiko
•Håndtere risiko
•Akseptere risiko

•(Evaluere)



4 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS

RISIKOANALYSE
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Presentation Notes
Generll risikoidentifisering



ForventningerForventninger

ØnskerØnsker

RessurserRessurser

KunnskapKunnskap

RisikoRisikoBeskyttelses tiltakBeskyttelses tiltak

SårbarhetSårbarhet

EvneEvne

MotivasjonMotivasjon

KunnskapKunnskap

RessurserRessurser

ForventningerForventninger

ØnskerØnsker

MotivasjonMotivasjon

EvneEvne

TrusselTrusselA
kt

ør
 A

A
kt

ør
 B



6

Fengselsplasser 2008
Lavere sikkerhetsnivå 1327 plasser
Høyt sikkerhetsnivå 2250 plasser
Totalt 3577 passer

Gjennomsnittlig
domslengde i 
2007 var 163 dgr. 

Nyinnsettelser i 2007: 12 536

Løslatte i 2007:

100%

43% 86%75% 93.6%

Innen 30 dgr. 90 dgr.

6 måneder

1 år

63% Høyt sikkerhetsnivå

Hvem er de farlige?
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Sikkerhetsarbeidet

•Identifisere risiko
•Vurdere risiko
•Håndtere risiko
•Akseptere risiko

•(Evaluere)
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Sikkerhetsarbeidet

•Identifisere risiko
•Vurdere risiko
•Håndtere risiko
•Akseptere risiko

•(Evaluere)
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HENDELSE

Årsaker Konsekvenser

Barriere Barriere

tid

Logisk feiltre Hendelses- tre
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Kategori A Kategori F

X Y

X - ytre kontroll

Y – egenkontroll/restrisiko
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Risiko-nivåRisiko-nivå
Security-utfordringer

Alvorlig hendelse

Presenter
Presentation Notes
Latente forhold vil oppstå siden ingen kan forutse alle mulige scenario. Det er det uunngåelig at svakheter i sikkerhetsbarrierene vil være til stede fra systemets start, eller vil bli utviklet underveis. Under følger et eksempel fra en rømning som viser hvordan en beslutning om å forandre skiftordingen førte til flere latente forhold, disse latente forholdene førte til svakheter i sikkerhetsbarrierene.
Aktive feil kan skape svakheter på minst to måter (Reason, J., 2003): 
-          Ansatte slår av, eller velger å ikke følge visse sikkerhetsbarrierer med hensikt, for å kunne gjennomføre en arbeidsoppgave. (((Det mest tragiske tilfellet på dette er Tsjernobyl ulykken, der sikkerhetssystemer ble slått av for å gjennomføre en test.))))((fengsel istedenfor))) Ofte velger ansatte å fravike rutiner å prosedyrer for å kunne gjennomføre en arbeidsoppgave.((((her er det og bedre med et fengsels eksempel))))
-          Ansatte kan uvitende feile i deres rolle som systemets viktigste sikkerhetsbarriere. Eksempel på dette ser vi i eksempelet under (Rømning fra besøk), der betjent på vaktrommet slapp innsatt ut.
Som oftest er det en kombinasjon av aktive feil og latente forhold som skaper en situasjon der faren/trusselen trenger gjennom alle sikkerhetsbarrierene og fører til en ulykke. 
 
Disse modellene viser også prinsippene som blir forklart i SHELL-modellen. Som nevnt tidligere blir menneskets atferd påvirket av faktorer som de fysiske aspektene og de ikke fysiske aspektene (prosedyrer og rutiner). I eksempelet under ser vi tydelig hvordan slike faktorer påvirker og setter rammene for betjenter utførelse av arbeidet.




14

LEDELSE

Risikopersepsjon/risikokommunikasjon
Sikkerhetskultur/sikkerhetsforståelse
Risikostyring versus forsiktighetsstrategier
Risikoaksept/restrisiko

Utfordringer

LEDELSE
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