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Vedlikehold av fengsler
Statsbygg er tradisjonelt kjent for å ha lite vedlikeholdsetterslep. Statsbyggs ansatte som drifter
Statsbyggs eiendommer bidrar i stor grad til å begrense etterslepet. Da Statsbygg overtok
fengselsporteføljen i 2OO9 ble det påpekt enorme vedlikeholdsetterslep for fengslene. Det var et
estimert vedlikeholdsetterslep på ca. 3,2 milliarder kroner. Leiekostnadene til kriminalomsorgen
tar hensyn til løpende vedlikehold, men ikke en finansiering av det store vedlikeholdsetterslepet.

Det har blitt brukt beÇdelige midler på vedlikehold síden innlemmingen i 2009. Likevel er store
deler av eiendomsmassen svært gammel og nedslitt. Bygningsmassen er av en slik karakter at
det er fare for stenging av soningsplasser. NTL har i flere år gitt innspill ad bevílgning til
vedlikehold av fengslene. Vi har tidligere redegjort, både skriftlig og muntlig overfor Kommunalog forvaltningskomiteen om at spesielt Oslo fengsel står i fare for stenging. Det kan bety både
bortfall av soningsplasser og reduseft soningskapasitet.
Det er behov for flere fengselsplasser og erstatningslokaler i forbíndelse med rehabilitering av
eksisterende fengsler. Kriminalomsorgen planlegger å sette opp modulbygg ved Hedmark
fengsel, avd. Ilseng og Indre Østfold fengsel, avd. Eidsberg. NTL krever at det avsettes midler på
statsbudsjett til oppstart av bygging i 2016.

Oslo Fengsel har en svært dårlig bygningsmasse. Oslo fengsel utgjør ca. Lt o/o av total
soningskapasitet i Norge. Fasader er i ferd med å falle ned, det er konstatert muggsopp og
brannsikkerheten er ikke forsvarlig. Fylkeslegen i Oslo har varslet om stenging av fengselet. Det
er ikke tilrådelig å nærme seg det elektriske anlegget uten autoriserte elektrikere tilstede. Dette
understrekt NTL på høring istoftingetom statsbudsjettet for20L5. En bevilgning på 50 millioner
kroner er likevel ikke nok til engang å dekke brannforskriftenes awik ved Oslo fengsel. Når
rammebudsjettet samtidig ble kuttet etter ostehøvelprinsippet, er det ikke mulig å videreføre
vedlikeholdet uten betydelige friske midler i statsbudsjettet 2016.
Drift og vedlikehold utføres av driftspersonell som blir sterkt berørt av dårlige arbeidsforhold. Det
er svært frustrerende å arbeide i nedslitte fengsler, som i verste fall kan være helseskadelig. Det
fysiske arbeidsmiljøet er overhodet ikke tílfredsstillende. Vi vil samtid framheve betydningen av
godt renhold, utførtav egne ansatte, både for arbeidsmiljøetog for det langsiktige vedlikeholdet.
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NTL krever derfor at det avsettes betydelige beløp for å lukke etterslepet í vedlikehold av
fengsler. Regjeringen kan ikke være bekjent av å neglisjere vedlikeholdet av egne fengsler i en
slik grad at de må stenge samtidig som de har som politisk mål å redusere soningskøen.
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