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Fellesorganisasjonen (FO)s innspill til statsbudsjett 2021 til 
Justiskomiteen 

       Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for mer enn  

       30 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 
 
Vi ønsker å gi innspill på følgende programkategori/ kapitler: 
Programkategori 06.30 Straffegjennomføring 
Kapittel 430, 433  
Programkategori 06.40 Påtale 
 
Kapittel 430 
 
FO registrer at det foreslås et ytterligere kutt for kriminalomsorgen med 1,2%. FO deler 
NFFs bekymring over nedskjæringer kriminalomsorgen gjennom flere år har blitt utsatt 
for. For 2020 og 2021 er det kun mulig å kutte i stillinger som jobber direkte med 
domfelte. Det betyr at vakante stillinger ikke blir besatt og ingen oppdekning ved 
permisjon eller sykdom. Det siste er krevende i ei tid hvor terskelen for å jobbe når man 
er småsyk er lav og hvor karantenereglene er strenge. Dette går sterkt utover 
kvaliteten på arbeidet og de ansattes arbeidssituasjon. 
 
Mange av de som soner lange dommer sliter med store psykiske problemer som blir 
forsterket gjennom soningen. Det er bra med en bevilgning på 11,8 mill til forebygging 
av isolasjon, men midlene er forbeholdt konkrete tiltak som ressursteam for kvinner ved 
Bredtveit fengsel, 5 mill til aktiviseringsteam i kriminalomsorg og 1,8 mill til helsefaglig 
bemanning med særlig kompetanse innen sikkerhets psykiatri i Helse Sør-Øst. 

Kutt i kriminalomsorgen rammer ikke bare innholdsarbeidet i fengsel, men også i 
friomsorgen.  I forslaget er det kun skrevet om konsekvenser av pandemien knyttet til 
innsatte i fengsel. Tilsvarende konsekvenser gjelder også for domfelte som 
gjennomfører straff i samfunnet.  Smittevernregler som følge av korona pandemien har 
bidratt til at man vil ha færre i fengsel og ført til et press på friomsorgen gjennom mer 
bruk av prøveløslatelse med oppfølging og ikke minst i gjennomføring av soning med 
elektronisk kontroll (EK)hvor den fysiske oppfølgingen ble redusert og delvis erstattet 
av digitale løsninger.  
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Fulle fengsler, og press på EK vedvarer. Dette medfører ekstra arbeidspress på EK 
ansatte samt at de blir gitt mindre individuell oppfølging av hver enkelt domfelt og 
dårligere innhold i straffegjennomføringen. 
Påplussinger til påtale og domstol er bra, men større effektivitet her vil samtidig øke 
presset på kriminalomsorgen.  Vi mener at det ikke er tatt høyde for det i dette 
forslaget. 
 
FO er opptatt av at det må satses mer på tiltak knyttet til barn og unge som begår 
kriminalitet. Det innebære at det må satses mer på forebygging – både knyttet til å 
sikre trygge oppvekstmiljø og til reaksjoner med innhold som forebygger ny kriminalitet.  
Parallelt med at regjeringen legger fram dette budsjettforslaget er det en stor 
bekymring for at ungdomskriminaliteten øker. Høyresiden foreslår for eksempel 
strengere straffer og mer bruk av fengsel overfor ungdom. FO er derfor overasket over 
at dette budsjettforslaget i så liten grad handler om tiltak knyttet til dette arbeidet 
FO anbefaler 

• Øke budsjettet til kriminalomsorgen og sikre at både fengsel og friomsorg får 
økte midler 

• Noe av økningen må forbeholdes rehabiliteringstiltak overfor barn og unge 
 

Kapittel 433: 
 
Konfliktrådet fikk i 2020 en ekstrabevilgning på ca fire millioner kroner pga utfordringer 
med utsatt ungdom under straffegjennomføring. Utfordringer er ikke blitt mindre i løpet 
av året og disse midlene er ikke videreført i budsjettet for 2021. Det betyr at mange 
møter med ungdommens nettverk må bli gjennomført på video.  
 
Konfliktrådet er avhengig av legmeklere for å sikre god kvalitet i møter med parter, 
enten det er sårbar ungdom eller personer som har vært utsatt for til dels alvorlige 
overgrep. Budsjettforslaget vil redusere mulighet enn tidligere til å styrke oppfølging av 
meklere. 
 
ABE-reformen de siste årene har også har tappet Konfliktrådet for ressurser. 
Konfliktrådet er en virksomhet hvor lønnskostnaden er den klart største budsjettposten 
og kontakten med sårbar ungdom og andre parter er helt sentral for virksomheten 
midlene er. Med bakgrunn i en bekymring for barn og unge som begår kriminalitet eller 
står i fare for det hadde vi forventet at også konfliktrådenes arbeid var høyere prioritert. 
 
Programkategori 06.40 Påtale 
 
Kapittel 440 
Regjeringen foreslår en økt bevilgning til politiet. FO er opptatt av at eventuelle nye 
stillinger må etableres nær folk. FO savner i den forbindelse også her en tydelig 
satsning på forebygging knyttet til barn og unge. Vi mener at det noe av disse økte 
midlene må øremerkes til nettopp arbeid med forebygging av kriminalitet blant barn og 
unge gjennom økt tilstedeværelse og bedre samarbeid med andre kommunale barn- 
og ungdomstiltak. 
FO anbefaler: 

• Noe av økningen brukes til å styrke politiets arbeid med forebygging av 
kriminalitet blant barn og unge. 

 
 
Med vennlig hilsen 
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Rådgiver  

 


