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Svar på oppfølgingsbrev fra Ullersmo fengsel, Ungdomsenhet øst.
Det vises til brev fra Ullersmo fengsel, Ungdomsenhet øst (heretter Ungdomsenhet øst) av
13.september 2017. I brevet orienterer fengslet om oppfølgingen av anbefalingene gitt av
Sivilombudsmannen i rapport publisert 20. juni 2017. Rapporten bygger på et besøk
gjennomført av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet 7.–8. februar 2017.
Ungdomsenhet øst synes å ha gjennomført en grundig oppfølging av samtlige av
Sivilombudsmannens anbefalinger. Hva gjelder øvrige funn i rapporten har enheten også
gjennomført ulike tiltak for å imøtekomme flere av disse. Videre viser Ungdomsenhet øst til
at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) nylig har sendt på høring forslag til nye retningslinjer
for mindreårige innsatte. Disse skal blant annet sikre større likhet mellom Ungdomsenhet øst
og vest og vil bli innarbeidet så snart de er vedtatt.
Det er positivt at enheten har etablert ny praksis som innebærer at enhetens
barnevernsfaglige rådgiver og en ansatt fra avdelingen gjennomfører et møte med domfelte
og verge i forkant av innsettelsen. Hensikten med dette er å sikre at innsatte føler seg
tryggere og bedre forberedt til soning.
Hva gjelder samtidig soning av mindreårige gutter og jenter ønsker Sivilombudsmannen å
presisere at tidligere funn fra fengsler hvor to kjønn soner samtidig viser blant annet at
kvinner risikerer å få et dårligere soningstilbud enn menn.1 Videre vises det til at Den
europeiske torturkommisjon (CPT) mener at gutter og jenter burde sone separat i
ungdomsfengsler selv om de kan delta i felles aktiviteter under strengt oppsyn.2
Sivilombudsmannen merker seg som positivt at Ungdomsenhet øst har spilt inn et ønske om
at samme besøksrutiner bør gjelde for ungdom mellom 18 og 19 år som er plassert ved
ungdomsenheten. Videre fremkommer det av svarbrevet at innsatte ved enheten nå har fått
utvidet sin ukentlige ringetid, samt at innsatte nå kan kommunisere med familie og venner
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via Skype. Dette gjelder alle innsatte som soner ved Ungdomsenhet øst, også de som er over
18 år.
Sivilombudsmannen merker seg for øvrig Ungdomsenhetens presisering av det
miljøterapeutiske arbeidet i fengselet.
Avslutningsvis takker vi for orienteringen av oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse
med Sivilombudsmannens besøksrapport. Med dette avsluttes oppfølgingen til Ullersmo
fengsel, Ungdomsenhet øst. Et eventuelt nytt besøk vil bli gjennomført når
Sivilombudsmannen vurderer dette som hensiktsmessig.
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