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Innspill til justiskomiteen - statsbudsjett 2017 

 
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 registrerer at de budsjettmessige prioriteringene også for 2017 i hovedsak 
omhandler satsninger knyttet til soning i fengsler.  
 
FO er bekymret for straffegjennomføringen som foregår i friomsorgen. Våre 
medlemmer i friomsorgen rapporterer om krav om innsparinger og nedbemanninger 
som går utover innhold og kvalitet på straffegjennomføring.  
 
FO registrerer forslag om økning på 10 millioner til soning med elektronisk kontroll 
(EK). Dette er en straffereaksjonen som allerede er underfinansiert, og 10 millioner er 
derfor altfor lite. Gjennomføring av EK tar allerede mye av ressursene friomsorgen har 
til ordinære oppgaver som gjennomføring av samfunnsstraff med godt innhold, 
oppfølging av prøveløslatte, programvirksomhet ol.  Bevilgningen vil derfor i beste fall 
kun bidra til å redusere noe av køen som nå vokser på flere friomsorgskontor. 
 
FO er fornøyd med at det planlegges et nytt fengsel. Vi er sterkt imot at Norge leier 
fengselsplasser i Nederland. Derfor håper vi på at økt satsing på oppgradering av 
eksisterende fengsler og etablering av nye plasser bidrar til at kontrakten med 
Nederland ikke videreføres. FO er også fornøyd med at det opprettes tre nye 
stifinnerenheter og at fengselshelsetjenesten styrkes. 
  
FO krever:  

 Økte midler til friomsorgen, kompensasjon for arbeidet de legger ned i 
gjennomføring av ungdomsstraff/ - oppfølging  

 Større satsing på innhold og kvalitet i både fengsel og friomsorg 
 
Programkategori 06.40 – politi og påtalemyndighet kap. 440 
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FO registrerer en økning på 15 millioner. Det er bra, men vi er samtidig bekymret for 
om summen er stor nok til å oppfylle barnehusenes mandat. De siste års satsing på 
arbeid med voldsutsatte barn har ført til en stor økning av saker og press på kapasitet. 
Flere av barnehusene trenger bedre fasiliteter som bla teknisk utstyr og rom til avhør. 
Ventetid for barn i dag er allerede for lang og vil øke mer om det ikke tilføres nok 
midler.  
 
Økte midler til barnehusene må suppleres med øremerkede midler til polititest arbeid 
med barnehus. Sakene må bli etterforsket, kvaliteten på etterforskningen må være god 
og fagmiljøet i politiet må styrkes. 
 
Barnehusene er opptatt av at de ikke bare skal være avhørsfabrikker, men 
kompetansesentre og at de kan følge opp ungene i videre behandling.  
 
FO krever 

 Barnehusene må tilføres mer midler  

 Det må øremerkes midler til politiets arbeid med vold og overgrepsutsatte barn 

 Det må etableres samarbeid mellom helse – og justis departementet slik at 
tilbud om legeundersøkelse kommer på plass 

 
 
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 registrerer at det har vært en økning i saksmengden til konfliktrådene. Dette gjelder 
både sivile saker og straffesaker som ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Det er 
bra. Konfliktrådene foreslås styrket med 2,5 millioner. FO mener dette er for lav 
satsing. Mye av arbeidet med disse straffeformene gjøres av friomsorgen, blant annet 
arbeidet med personundersøkelser og gjennomføring av straffen. Derfor må 
friomsorgen få økte midler.  

 
 
Programkategori 06.90 – Beskyttelse og innvandring kap. 490 
 

I 2016 har bare 2000 mennesker søkt om asyl i Norge, og utgiftene til asylfeltet er 

dermed langt lavere enn forventet. Derfor er det nå mulig å prioritere 

integreringsarbeid. FO mener vi må ta innover oss at vi har en internasjonal 

flyktningkrise som også Norge må ta større ansvar for. Vi bør bruke ledig kapasitet til å 

ta imot flere flyktninger. Det vil være bra for både flykninger og ikke minst for 

lokalsamfunn i Norge som har bygd opp ulike tiltak.  

Regjeringen foreslår samlet 484,9 millioner kroner til styrking av integreringstiltak i 

2017 og det er bra. Samtidig mener FO at budsjettet inneholder mange forslag som 

ikke bidrar til integrering. De fleste som søker asyl vil få opphold. Det er derfor viktig at 

integreringsarbeidet starter så fort som mulig. Budsjettsforslaget innebærer ingen 

tilstrekkelig satsing på inkludering i form av styrket språkopplæring og arbeidstilbud. 

FO er svært bekymret over regjeringens forslag om å kutte i støtten til beboere i 
mottak. Dette skjer for tredje år på rad. Særlig familier med flere barn rammes ved at 
det innføres en maksgrense for hvor mye støtte en familie kan få per måned. FO er 
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redd for at foreslåtte endringer i trygdeytelsene til flyktninger vil forverre situasjonen 
ytterligere for de svakeste gruppene. 

 
FO synes det er bra at regjeringen viderefører økt saksbehandlingskapasitet i UDI, slik 
at ventetiden i mottak blir kortere. Kapasiteten i UDI ble bygget opp som følge av økte 
ankomster i 2015, og regjeringen sier de ønsker å beholde det meste av 
oppbemanningen i 2017. Også Utlendingsnemnda (UNE) får økte midler til å behandle 
klagesaker. FO vil understreke viktigheten av at kvaliteten på dette arbeidet er godt. 

FO krever 

 Regjeringen må ta større ansvar for flyktningkrisen. I en periode med liten 
tilstrømning må vi ta imot flere kvoteflyktninger 

 De store summene på retur av asylsøkere må i større grad dreies over på 
integreringsarbeid. 

 
Enslige mindreårige asylsøkere. 
 
FO er svært bekymret for de mange enslige mindreårige flyktningene. 
 
I statsbudsjett for 2017 foreslår regjeringen å avvikle ordningen med refusjon av utgifter 
kommunene har til enslige, mindreårige flyktninger og erstatte den med en ordning 
med fast tilskudd pr. barn som bosettes i kommunen. De vil også flytte ansvaret for 
denne ordningen fra Barne- og likestillingsdepartementet til (BLD) til 
Justisdepartementet. I tillegg foreslås det at kommunene skal få vesentlig mindre 
penger for å bosette 17-åringer enn barn og unge til og med 16 år. Begrunnelsen for en 
ordning med fast tilskudd er at den vil være mer effektiv å administrere enn dagens 

ordning. 
 
Vi er svært skeptisk til en slik måte å finansiere bosetting av enslige mindreårige 
flyktninger på. FO mener det skal gis 100 % statlige refusjoner til kommuner som 
bosetter enslige mindreårige asylsøkere. 
 
FO krever 

 Alle barn som oppholder seg i Norge skal ha de samme rettighetene som 
norskfødte barn 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Rådgiver 
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