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Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) til Justiskomiteen- 
statsbudsjett 2018 

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 06.70 – Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd mm kap 474,  
 
Programkategori 06.30 -  kriminalomsorgen kap 430 
 
FO registrerer at de budsjettmessige prioriteringene for 2018 i hovedsak omhandler 
satsninger knyttet til soning i fengsler hvor mye avsettes til soningsplasser i Nederland 
og bygging av nytt fengsel. FO er fornøyd med at det planlegges et nytt fengsel. Vi har 
imidlertid vært sterkt kritisk til at Norge leier fengselsplasser i Nederland og vi hadde 
håpet at kontrakten med Nederland ikke ble videreført.  
 
FO deler Norges fengsel og friomsorgsforbunds bekymring for kvaliteten på innholdet 
fengselssoningen. Store utgifter knyttet til bygging av nytt fengsel og leie av 
fengselsplasser har gått utover innholdet i soningen – både i fengsel og friomsorg.  Vi 
mener det må til et betydelig løft for å nå målene regjeringen har satt. Godt innhold i 
soningen med fokus på rehabilitering, bidrar til å forebygge ny kriminalitet.  
 
FO er bekymret over innholdet i straffegjennomføringen som foregår i friomsorgen og 
manglende satsning på bruk av frihetsrelaterte straffer og arbeid med prøveløslatelse.  
Budsjettforslaget viser 28% nedgang i samfunnsstraffsaker. Men samtidig som det her 
har vært en nedgang, er det en tilsvarende økning på 21 % i ungdomsstraff- og 
ungdomsoppfølingssaker, hvor det i fjor ble iverksatt 303 ungdomsoppfølgingsaker og 
53 ungdomsstraffsaker. Vi antar at det i flere saker er idømt ungdomsoppfølging 
framfor samfunnsstraff, og at dette også er en medvirkende årsak til nedgang i 
samfunnsstraffsaker. Selv om dette er en straffereaksjon i konfliktråds regi, så er 
friomsorgen også på ulike nivå involvert i straffereaksjonen.  
 
Vi registrerer at bruk av straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK), vokser og 
at det foreslås en økt bevilgning på 10 millioner til utvidelse. Selv om det bevilges 
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penger spesifikt til, så er dette en straffereaksjon som krever mer ressurser og som 
tapper friomsorgen for ressurser til annet arbeid  
 
FOs anbefaling 
• Større satsing på innhold og kvalitet i både fengsel og friomsorg 
• Økte midler til friomsorgen, kompensasjon for arbeidet de legger ned i 

gjennomføring av ungdomsstraff/ - oppfølging  
 
Programkategori 06.40 – politi og påtalemyndighet kap. 440 
 
FO registrerer en økning på 15 millioner til barnehus. I følge barnehusene er det alt for 
lite til å oppfylle barnehusenes mandat. De siste års satsing på arbeid med voldsutsatte 
barn og en utvidelse av oppgavene til bla også og gjelde voksne med en 

utviklingshemming, har ført til en stor økning av saker og press på kapasitet. 
Barnehusene trenger derfor flere stillinger. Midler til barnehusene må øremerkes 
direkte til barnehusene og ikke bare merkes med «formål». Da er faren stor for at de 
forsvinner i straffesakssporet/etterforskingen.  
  
Situasjon for barnehusene i dag er at antall saker øker for hvert år. Dette er en utvikling 
som vil fortsette framover. Spesielt forventes det økning i antall saker knyttet til 
"nettovergrep". Flere arbeidsoppgaver foreslås også lagt til barnehusene, blant annet 
at de skal jobbe med "seksuell skadelig adferd hos barn" (unge overgripere). Denne 
gruppa defineres i dag ikke inn under barnehusene. Barnehusene mener denne 
gruppen må inn, men at det vil krever forutsette ekstra ressurser og tilpasninger.  
  
Ansatte på barnehus rapporterer om mange saker pr ansatt, og behov for flere ansatte 
for å sikre godt oppfølgingsarbeid, inkludert medisinske undersøkelser.  
De fleste barnehus har i dag også for små og for dårlig tilpassede lokaler. 
 
Økte midler til barnehusene må suppleres med øremerkede midler til politiets arbeid 
med barnehus. Sakene må bli etterforsket, kvaliteten på etterforskningen 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.  
 
FOs anbefaling 
• Barnehusene må tilføres betydelig mer midler og de må øremerkes. 
• Økte midler til politiets arbeid med vold og overgrepsutsatte barn 
 
Programkategori 06.70 – Fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd mm kap 474,  
 
FO registrerer at regjeringen foreslår å redusere tilskudd til en rekke rettshjelptiltak. Vi 
mener dette er svært uheldig. Dette er organisasjoner som på ulike måter bidrar til å 
styrke rettsikkerheten til mange mennesker. Overføringer til organisasjonene 
representerer svært små summer i statsbudsjettet. Men midlene kan være helt 
avgjørende for organisasjonene det gjelder. 
   
Med vennlig hilsen 
 
Sign              sign  
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Rådgiver 
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