STRAFFERETTSKONFERANSEN
Torsdag 09. februar 2017 • Soria Moria Hotel Holmenkollen • Oslo

Oslo friomsorgskontor inviterer alle deler av strafferettskjeden, samarbeidspartnere
og fagmiljø til strafferettskonferanse. Årets konferanse ønsker å berøre hjerte i
friomsorgen, nemlig arbeidet med den enkelte klient. Hvordan kan
straffegjennomføring legge til rette for nye valg? Hvordan kan vi som offentlig etat,
bidra til økt håp for fremtiden? Temaet for konferansen gjenspeiler Oslo
friomsorgskontors visjon.

NYE VALG – TRYGGHET FOR ALLE

PROGRAM
0830 – 0915 Ankomst og registrering
0915 – 0935 Velkommen
0935 – 0950 Hverdagen i friomsorgen
En kort gjennomgang av friomsorgens ansvarsområder presenteres av representant ved Oslo
friomsorgskontor.

0950 – 1020 Trender i friomsorgen i Europa
Selv om friomsorgen utvikler seg i ulike retninger i Europa, er det bestemte trekk som går igjen eller er
spesielt bemerkelsesverdige. Gerhard Ploeg, tidligere nestleder i den europeiske
friomsorgsorganisasjon CEP, trekker frem noen av dem.

1020 – 1030 Pause
1030 – 1045 Friomsorgens egenart
Leder ved Oslo friomsorgskontor, Reidar Espedal, setter ord på hvordan vår visjon ”Nye valg –
trygghet for alle” berører vårt arbeid.

1045 – 1115 Synet på straff – hva er meningen med straffen?
Jørn Maurud, førstestatsadvokat hos Oslo statsadvokatembeter

1115 – 1215 Lunsj
1215 – 1300 Paneldebatt
Erlend Sand Buer, forsker
Jørn Maurud, førstestatsadvokat hos Oslo statsadvokatembeter
Second Chance, bemanningsbyrå (www.2chance.no)
Gerhard Ploeg, seniorrådgiver i Kriminalomsorgsderiktoratet (KDI)
Andreas Ribe, filosofisk praktiker
•
•
•
•

Hva tåler samfunnet av gjennomføring av straff i frihet?
Friomsorgens rolle i strafferettskjeden
Hvordan bør samfunnet ta imot tidligere straffedømte?
Norsk utvikling sammenlignet med andre europeiske land

1300 – 1310 Pause
1310 – 1450 Bevisstgjøring gjennom dialog - et grunnlag for håp og nye valg
Guro Hansen Helskog, førstelektor i pedagogikk ved høgskolen i Sørøst-Norge og Andreas Ribe,
filosofisk praktiker, legger til rette for at du som konferansedeltaker skal få et glimt av mulighetene som
ligger i den åpne og frie dialogen ansikt til ansikt, hjerte til hjerte.

1450 – 1500 Oppsummering, takk og farvel
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PÅMELDING OG INFORMASJON
For påmelding
Send e-post til postmottak-9151@kriminalomsorg.no med navn, arbeidssted,
avdeling, stilling og e-postadresse. Betalt konferanseavgift bekrefter påmeldingen.
Frist for påmelding: 25.01.17.
Konferanseavgift:
Avgift betales ved påmelding. Kr 600 betales inn på konto 76940516850 - merk
betalingen med ”[navn på deltager] Kap/post 343003 Konto 3670. Prosjekt:
5026”. Konferanseavgiften refunderes ikke ved fravær. Om ønskelig kan en annen
deltager erstatte.
Merknad: Deltagere innenfor Kriminalomsorgen skal benytte "egne bilag" ved
betaling: Hovedbok/ omposteringsbilag. Husk å oppgi koststed.
Overnatting:
Stedet for konferansen er passende nok på et hotell! Om du har behov for
overnatting, kan du ta kontakt med Soria Moria Hotel på tlf. 23 22 24 00, eller booke
rom på http://www.soriamoria.no/#/overnatting
Transport:
Soria Moria Hotel ligger en 13 minutters gåtur fra Voksenkollen T-banestasjon.
Utsikten er upåklagelig – en frisk start på dagen! Gratis parkering for deg som kjører
bil. Adresse: Voksenkollv. 60, 0790 Oslo

Velkommen

Frist for påmelding: 25.01.17
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