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Bedre soningsforhold for innsatte - Bevar
Bredtvedtskogen
Justisdepartementet har besluttet å flytte Oslo fengsel fra Grønland til en ny tomt. Forholdene
i dagens Oslo fengsel er svært kritikkverdige, som følge av blant annet gammel
bygningsmasse, etterslep av vedlikehold og lite areal. Dette har blant annet ført til utstrakt
isolasjon av de innsatte, ofte begrunnet i bygningsmessige forhold. Isolasjon er svært
skadelig for den enkelte innsatte, og Norge har blitt kritisert av blant annet FN, EU og
Sivilombudet for vår isolasjonspraksis. For øvrig er Oslo fengsel det fengselet i Norge hvor
det begås flest selvmord. Derfor er det på høy tid å bygge et nytt og moderne Oslo fengsel.
Oslo trenger et oppgradert høysikkerhetsfengsel, både for å ivareta samfunnets behov, for å
sikre verdige soningsforhold og rehabilitering og for å ivareta trygge forhold for de ansatte i
fengslene. En utbygging på Bredtvet vil imidlertid ikke innebære dette, og vil også ødelegge
et helt unikt naturområde med et rikt dyreliv i et av landets mest tettbebygde områder.
Oslo SV går mot planene om et nytt Oslo fengsel på Bredtvet, og mener regjeringen
umiddelbart må prioritere å ruste opp og bedre soningsforholdene ved Bredtvet
kvinnefengsel, og finne en annen egnet tomt for mannsfengsel.
En utbygging på Bredtvet forutsetter, med mindre kvinnefengselet flyttes, å nedskalere antall
plasser for mannsfengselet. Kriminalomsorgsdirektoratet har advart mot allerede
gjennomførte nedskaleringer av nye Oslo fengsel fordi det blir mindre plass per innsatt enn
tilrådelig. En ytterligere nedskalering vil videre kunne gå på bekostning av gode
soningsforhold. Før en beslutning tas skal de ansattes fagforeninger involveres. Deres syn
om lokalisering og soningsforhold skal tillegges vekt.
Justisministeren har gjort det helt klart at det ikke er aktuelt å forbedre soningsforholdene for
kvinnene med mindre det også bygges soningsplasser for menn på tomten Det er helt
uakseptabelt at nødvendig oppgradering av elendige soningsforhold for kvinner presenteres
som en hyggelig bonus på veien mot et nytt mannsfengsel. Kvinnelige innsattes
soningsforhold har blitt nedprioritert i årevis, til tross for at kvinner som soner er en særlig
sårbar og utsatt gruppe. Det haster å få oppdatert Bredtvet kvinnefengsel, men dette må
gjøres uten at det bygges et bygg for mannlige innsatte på samme tomt.
Statsbygg viser i sin rapport til at en samlokalisering av kvinne- og mannsfengsel er
kostnadsbesparende. Blant annet vil det innebære en besparelse på 20 årsverk fordi kvinneog mannsfengselet vil ha samdrift og kvinnefengselet vil driftes mer effektivt. Juridisk
rådgivning for kvinner (JURK) advarer sterkt mot en samdrift og mener det er viktig å bevare
Bredtvet fengsel som et kvinnefengsel. Erfaringene viser at dersom ressurser må prioriteres,
så taper kvinnene. Både på tilgang til utearealer og lufting, til aktiviteter og at det er kvinnene
som blir innlåst og isolert dersom fengselet opplever å være underbemannet. Kvinnefengselet
på Bredtvet har et stort behov for oppgradering, og soningsforholdene for innsatte er i dag
uverdige og må utbedres, både selve fengselsbygget og uteområdene. Dette er ikke noe som
kan vente på eller være avhengig av et helt nytt fengselsbygg, men som må påbegynnes og
prioriteres i dag.
Den lokale motstanden mot en nedbygging av Bredtvetskogen er dessuten stor.
Lokalbefolkningen er ikke imot et fengsel i sitt nærområde, det har man allerede i dag.
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Motstanden skyldes at planene vil bygge ned nærskogen for tusenvis av innbyggere og for
barnehagene og skolene på Bredtvet. En skog som er det eneste virkelige grøntdraget
mellom motorveiene Østre Aker vei og Trondheimsveien, som omkranser Rødtvet,
Kalbakken, Veitvet og Sletteløkka.
Fagetatene i Oslo kommune har også uttalt seg skarpt imot en utbygging på Bredtvet. Planog bygningsetaten har uttalt at forslaget om å velge Bredtvet er uaktuelt, og ba om at
forslaget ble trukket, fordi fengselet ville påvirke viktige kvaliteter i denne delen av
Groruddalen, som overordnet grønnstruktur, kulturlandskap, kulturminner samt rekreasjon- og
friluftsliv, svært negativt. I tillegg går vann- og avløpsetaten, bymiljøetaten og eiendom- og
byfornyelsesetaten imot planene på Bredtvet. Gode lokalsamfunn trenger områder der unger
kan leke, der man får puste og får ro – områder der det er rikt plante- og dyreliv.
Det nye mannsfengselet må bygges på en tomt som er stor nok til å sikre tilfredsstillende
soningsforhold for de innsatte. Flyttingen vil ikke oppnå sin hensikt dersom soningsforholdene
ikke forbedres kraftig. Hvis fengselet underdimensjoneres som følge av uegnet tomt, kan det
gå ut over tilbud som for eksempel luftegård, fellesarealer, besøksrom og skoleplasser. Å
sikre denne typen tilbud er viktig for å sikre at de innsatte tilbakeføres og deltar i samfunnet
etter soning. Når nye Oslo fengsel potensielt kan bli et av Norges største fengsler er det av
sentral betydning at det er rehabiliterende.
Oslo SV krever:
▪
▪
▪
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At Regjeringen skrinlegger planene om nytt fengsel på Bredtvedt
At kvinnefengselet på Bredtvedt umiddelbart rustes opp for å bedre soningsforholdene
for de kvinnelige innsatte
At nytt mannsfengsel bygges på egnet tomt i samme bo- og arbeidsregion, sikrer
tilstrekkelig antall plasser og gir rehabiliterende soningsforhold

