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Fellesorganisasjonen(FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 27.000 

barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Mange av våre medlemmer 

jobber i kriminalomsorgen, særlig i friomsorgen ogsom SLT koordinatorer, på barnehus, 

asylmottak, oppfølgingsteam og i konfliktråd. 

 
FO ønsker å gi innspill på: 
- Programkategori 06.30 -  kriminalomsorgen kap 430 
- Programkategori 06.40 – politi og påtalemyndighet kap. 440 
- Programkategori 06.70 – Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd mm kap 474,  
- Programkategori 06.90 – Beskyttelse og innvandring kap. 490 
 
Programkategori 06.30 -  kriminalomsorgen kap 430 
 
FO er bekymret for at ensidig fokus på effektivisering og reduksjon av soningskø går 
på bekostning av innhold i straffegjennomføringen og arbeidet med rehabilitering og 
tilbakeføring. Godt innhold i strafferettskjeden - med fokus på rehabilitering, er viktig i 
forebygging av kriminalitet. 
 
FO mener den foreslåtte bevilgningen på 270 millioner til leie av fengselsplasser i 
Nederland heller bør brukes i Norge til økt satsing på alternative reaksjoner og 
eventuelt etablering av flere fengselsplasser i Norge.  
 
FO er fornøyd med at Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) nå blir permanent 
og landsdekkende. 
 
FO finner lite i budsjettet om økt satsing på innhold, utover videreføring av bevilgninger 
til særlige tiltak på Ila og økt bevilgning til arbeidet mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme. Det pekes på utfordringer knyttet til prøveløslatte fra forvaring uten 
økning av midler.  
 
 
Straffegjennomføring i samfunnet pkt 3.4.6 
 
Bruk av samfunnsstraff har siden 2009 gått ned. Dette er bekymringsfullt og FO 
etterlyser tiltak for å kartlegge hvorfor, samt strategi for økt bruk av samfunnsstraff.  
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Samtidig har det vært en kraftig økning av straffegjennomføring med elektronisk 
kontroll (EK). Denne reaksjonen forutsetter, i tillegg til kontroll, godt faglig innhold i 
oppfølgingen og nok ressurser. FO mener straffereaksjonen er underfinansiert. FO 
støtter forslaget om at det gjennomføres en (ekstern) evaluering av 
straffegjennomføring med elektronisk kontroll. 
 
Programkategori 06.40 – politi og påtalemyndighet kap. 440 
 
FO registrerer en økning på 15 millioner til barnehus for å øke kapasiteten og redusere 
ventetid. Videre foreslås en overføring på 28,1 mill til politiet. Dette er bra, men langt 
fra nok. Flere barn avhøres i barnehus, og med endringene som trådte i kraft 2. 
oktober, forventes ytterligere økning. Økt bemanning og ekstra bevilgninger til bla 
teknisk utstyr og rom til avhør er helt nødvendig. Ventetid for barn i dag er allerede for 
lang og vil øke mer om det ikke tilføres nok midler. 
 
Programkategori 06.70 – Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd mm kap 474,  
 
Regjeringen har som mål å styrke forebyggende arbeid mot kriminalitet, særlig blant 
barn og unge. Ungdomskriminalitet har gått kraftig ned. Dette er svært gledelig og 
sannsynligvis resultat av systematisk godt forebyggende arbeid.  
 
FO savner en større satsning på forebyggende tiltak mot barne- og 
ungdomskriminalitet i budsjettforslaget. Både innenfor tidlig innsats, risikoutsatte barn 
og unge og tilbakefall. Opprettelse av SLT koordinatorer er et forebyggende tiltak som 
FO mener alle kommuner i Norge skal ha. I dag er det SLT koordinatorer i ca 
halvparten av Norges kommuner, for å nå målet om SLT koordinatorer i alle 
kommuner, må det bevilges mer. 
 
Programkategori 06.90 – Beskyttelse og innvandring kap. 490 
 
FO leser hovedmålene i budsjettforslaget som en ytterligere innstramning.  
 
Vi reagerer på beskrivelsen av mennesker som søker asyl i Norge. For eksempel 
under kap 3.1.2 hvor det vises til flere eksempler på at asylinstituttet blir forsøkt 
misbrukt for opphold i Norge. FO er bekymret for at slike beskrivelser blir styrende for 
asylpolitikken. FO mener at dette er en retorikk som påvirker de ulike forslagene til 
tiltak og som bidrar til at man ikke tar innover seg den desperasjon og nød flyktninger 
befinner seg i. 
 
FO mener søknadsprosessene må bli kortest mulig og at mennesker uten 
beskyttelsesbehov sendes ut.  Vi er imidlertid bekymret for at økt effektivitet i saksgang 
kan gå ut over den enkelte søkeres rettssikkerhet.  
 
Målsetting med å korte ned søknadsprosessen må også sørge for at mennesker med 
krav på asyl får saken avklart raskt og kan starte livet i Norge. 
 
Vi mener barn må bli prioritert. Tall fra UDI viser at fra januar til september i år, er 
omtrent en fjerdedel av beboere på asylmottak barn (NOAS). Det er bra at regjeringen 
foreslår å bevilge 23 millioner som tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak.  
 
Økningen er imidlertid ikke tilstrekkelig for å dekke dagens situasjon, og vi forventer økt 
bevilgning i kommende tilleggsproposisjon. FO mener det også må lovfestes at barna 
har krav på barnehageplass, på lik linje som de i dag krav på grunnskoleopplæring. 
Dette er svært viktig for å integrere og forebygge senere helseskader. 
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I budsjettet foreslås en bevilgning på1,5 milliarder til Utlendingsdirektoratet for å drifte 
asylmottak og 275 millioner som tilskudd for vertskommuner for asylmottak. Dette er 
omtrent på samme nivå som i fjor, og forslaget er basert på prognoser fra i vår om 
ankomst av 11 000 asylsøkere. FO forventer som sagt en økning i regjeringens 
tilleggsproposisjon. Vi er også opptatt av at standarden på mottakene må bli bedre. 
Rapporter viser til generell dårlig bostandard noe som særlig går utover barna. 
 
Enslige mindreårige asylsøkere. 
Svært mange enslige mindreårige asylsøkere har kommet til Norge den siste tiden. FO 
er svært bekymret for de.  Omsorgen for disse barna mellom 15 og 18 år mener vi er 
for dårlig, og i statsbudsjettet foreslås det ingen økt støtte. 

FO, på lik linje med mange andre organisasjoner, mener at den beste løsningen er å 
overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år til barnevernet. I 
påvente av det må bemanningen og barnefaglige kompetanse på avdelingene og 
mottakene for de enslige mindreårige asylsøkere, styrkes. 

  

 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Rådgiver 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


