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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til Justiskomiteen- 
statsbudsjett 2019 

Fellesorganisasjonen(FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 28 000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
 

FO ønsker å gi innspill på: 
- Programkategori 06.30 -  kriminalomsorgen kap 430 
- Programkategori 06.40 – politi og påtalemyndighet kap. 440 
 
Programkategori 06.30 -  kriminalomsorgen kap 430 
 
FO deler NFFs bekymring over nedskjæringer kriminalomsorgen over år har vært utsatt 
for.   Mennesker som domfelles har store levekårsutfordringer- både fysiske og 
psykiske og skal straff virke forebyggende må straffen være mer rehabiliterende og det 
må satses mer enn det gjøres i dag..  
 
Rapporten fra Vista analyse fra 2016 bekrefter at EK oppleves som en streng og 
krevende straffereaksjon. Ordningen virker positivt på tilbakefall til ny kriminalitet og er 
en god løsning for den domfeltes nærmeste familie. Evalueringen konkluderer med at 
ordningen er samfunnsøkonomisk lønnsom sammenlignet med soning i fengsel på 
lavere sikkerhetsnivå. 
Friomsorgen 
 
FO er enig i at det må satses mer på alternative straffereaksjoner og vi er fornøyd med 
at soning med elektronisk kontroll EK- utvides til også gjelde straffer på inntil 6 mnd. 
Men dette er også en krevende soningsform og vi er bekymret for innholdet i 
straffereaksjonen. Det vektlegges at ny teknologi vil gjøre kontrollen mer effektiv og 
mindre tid og ressurskrevende. Men straffen må inneholde mer enn bare kontroll og FO 
er opptatt av at en utvidelse ikke nødvendigvis er mindre ressurskrevende. FO 
registrerer at en utvidelse til 6 måneder vil utgjøre om lag 120 fengselsplasser. 
 
FO er positive til at bøtetjeneste nå skal innføres i hele landet – det er bra, og vil 
frigjøre fengselsplasser. Men dette er også en straffereaksjon som friomsorgen skal 
gjennomføre. Det medfører merarbeid som krever store ressurser.  
 
Vi er også opptatt av at ungdomsstraff og ungdomsoppfølging tas i bruk, og at 
konfliktrådet får tilført økte midler til dette arbeidet. Men mye av arbeidet med 
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ungdomsstraff ligger hos friomsorgen – både arbeid med personundersøkelse, i 
gjennomføringen og ikke minst ved brudd. Friomsorgen har ikke fått tilført økte midler 
til dette og det er kapasitetsutfordringer knyttet til gjennomføring av ungdomsstraff og 
ungdomsoppfølging for både friomsorg og konfliktråd. 
 
Vi savner en budsjettmessig vurdering av hva denne utvidelsen av friomsorgens 
arbeidsområder vil bety for friomsorgen. 
 
FOs anbefaling 
• Større satsing på innhold og kvalitet i både fengsel og friomsorg 
• Økte midler til friomsorgen, kompensasjon for arbeidet de legger ned i utvidelse 

av EK, bøtesoning og gjennomføring av ungdomsstraff/ - oppfølging  
 
Programkategori 06.40 – politi og påtalemyndighet kap. 440 
 
Vi registrerer at det i budsjettforslaget ikke løftes fram oppfølging av opptrappingsplan 
mot vold og overgrep som et prioritert område. Det pekes på utfordringer barnehusene 
står overfor og vi savner øremerkede midler til arbeidet. Dette handler ikke minst om 
midler til medisinsk undersøkelse, både knyttet til fasiliteter og til gjennomføring. 
FO mener at midler til barnehusene må øremerkes direkte til barnehusene. Hvis ikke er 
faren stor for at de forsvinner i straffesakssporet/etterforskingen.  
 
FO etterlyser en plan på gjennomføring av Dokument 8:140 S (2017-2018), Innst. 316 
S (2017-2018) Representantforslag fra AP om å iverksette konkrete og forpliktene tiltak 
mot vold og overgrep mot barn.  

Vedtak 795 
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om et eget lovverk for Statens Barnehus som 
sikrer ivaretakelse av hele mandatet til Statens Barnehus.  

Vedtak 796 
Stortinget ber regjeringen om å vurdere Statens Barnehus som egne enheter i en 
organisatorisk plassering i politidistriktene.  

I budsjettet vises det til at det er satt av midler til evaluering av Statens barnehus, men 
det kommer ikke fram hvor mye som er satt av til denne evalueringen.  
. 
 
FOs anbefaling 
• Barnehusene må tilføres betydelig mer midler som må øremerkes. 
 
 
FO er fornøyd med at det øremerkes midler til arbeid mot gjengkriminalitet. Samtidig er 
det viktig å understreke at politiet alene ikke løser hovedutfordringene. 
Kriminalitetsforebygging handler om mer enn politi og krever innsats fra flere 
departement enn justisdepartementet hvor budsjettmessig samarbeid på tvers av 
departement er avgjørende. 
 
 
Sign              sign  
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Rådgiver 
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