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Svar fra Fellesorganisasjonen (FO) og Norsk Fengsels- og 
Friomsorgsforbund (NFF) på spørsmål fra Justiskomiteen om 
midler til friomsorgen 

Vi viser til høring i justiskomiteen 3. november hvor FO og NFF fikk spørsmål hvor mye 
midler friomsorgen trenger for å kunne gjøre godt nok arbeid med ungdomsstraff. Vi 
mener midler til ungdomsstraff må tilsvare minst det konfliktrådene får for å drive sitt 
arbeid med ungdomsstraff.  
  
Ungdomsstraff 
Ungdomsstraff ble etablert som en straffereaksjon i 2014, og lagt under konfliktrådene. 
Både FO og NFF mente at ungdomsstraffen burde vært lagt under friomsorgen, da 
friomsorgen har mye kunnskap og kompetanse på straffegjennomføring. Den ble i 
stedet lagt under konfliktrådet. I praksis er mye av gjennomføringen av 
ungdomsstraffen lagt til friomsorgen. Dette er krevende oppgaver for friomsorgen hvor 
ansatte bruker mye tid på personundersøkelser, møter, planlegging og gjennomføring 
av tiltak rettet mot ungdommens behov. 
 
Evaluering og oppfølging av ungdomsstraff 
Konfliktrådene er tilført nødvendige ressurser for å håndtere økningen i antall saker. En 
følgeevaluering fra Nordlandsforskning skal gi mer kunnskap om implementeringen av 
de nye straffereaksjonene. Erfaringene så langt viser at tiltakene virker positivt overfor 
målgruppen. Evalueringen fullføres høsten 2018. FO og NFF mener at det er viktig at 
forskningen også må omfatte friomsorgens arbeid, og har spilt inn dette.  
 
Behov for økte midler til friomsorgen 
Friomsorgen ble utfra det vi vet, ikke tilført nye midler i forbindelse med at 
ungdomsstraffen ble innført. FO og NFF mener friomsorgen bør få tilført økte midler i 
samsvar med økte oppgaver og oppfølging av ungdomsstraff. Vi mener økning i 
overføringer må tilsvare det konfliktrådene får overført for oppfølging og gjennomføring 
av ungdomsstraff. Vi mener det er behov for en full stilling pr. region, dvs fem årsverk. 
Dette vil tilsvare anslagsvis kr. 4–5 mill. i friske midler. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik      Rita Bråten 
Forbundsleder, FO     Forbundsleder, NFF  


