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Innspill til Justiskomiteen om statsbudsjett 2022
Vi ønsker å gi innspill på følgende programkategori/ kapitler:
Programkategori 06.30 Straffegjennomføring
Kapittel 430, 433
Programkategori 06.40 Påtale
Vårt innspill knytter seg i hovedsak til forebygging og straffegjennomføring for barn og
unge. For den nye regjeringa er målet en justissektor som forebygger at kriminalitet og
uønskede hendelser skjer. Det innebærer å skape gode samfunn som reduserer
utenforskap for alle, og investere mer i rehabilitering av de som har begått kriminalitet
og som gjennomfører straff. Det fordrer innsats på mange områder og på tvers av både
ulike etater, sektorer, komiteer og politiske fagområder.
Siden vårt skriftlige innspill er utarbeidet før regjeringas tilleggsproposisjon legges
fram, tar vi vi forbehold om at noen av innspillene våre er ivaretatt i
tilleggsproposisjonen.
Kapittel 430
Innsats mot barn, unge og gjengkriminalitet er en hovedprioritet i forslag til
statsbudsjett 2022. FO mener det trengs en kraftigere innsats enn den foreslått økning
på 5 millioner til ungdomsteam i kriminalomsorgen, 3 millioner til konfliktråd og 3
millioner til exit program.
Regjeringsplattformen slår fast at ingen under 18 år skal sone i ordinære fengsler. I
forslag til statsbudsjett 2022 vises det til at det har vært en økning av antall innsatte
under 18 i ordinære fengsler. Det er svært bekymringsfullt og krever flere tiltak, blant
annet å undersøke hvorfor flere unge under 18 år idømmes fengselsstraff framfor
ungdomsstraff og samfunnsstraff. I de tilfellene en må bruke ordinære fengsler
forutsetter det godt innhold og ansatte med kompetanse om barn og ungdom og nok tid
og ressurser til å følge opp den enkelte.
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FO er også bekymret for tilbudet som gis til unge voksne mellom 18 og 25 år. Den nye
barnevernsloven styrker retten til ettervern for unge opp til 25 år. Det bør også påvirke
tilbudet til de som soner i fengsel. .
FO anbefaler
-

Øk midlene til tiltak overfor barn og unge i hele strafferettskjeden – inkludert
tiltak overfor unge voksne mellom 18 -25 år.
Fasthold ambisjonen om at barn ikke skal fengsles og øk bruken av alternative
frihetsrelaterte straffer overfor unge under18 år- inkludert bruk av alternative
varetektsplasser.

Godt innhold i straffegjennomføring og økt bruk av administrative sanksjoner og
konfliktråd for å forebygge kriminalitet må vektlegges. Kriminalomsorgen har med
bakgrunn i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE- reformen) gjennom år
blitt utsatt for kutt som har påvirket kvaliteten på innholdet i både fengsel, friomsorg og
konfliktråd.
Budsjettforslaget viser til at antall som soner i anstalt har gått ned, parallelt med at bruk
av narkotikaprogram med domstolskontroll, bøtesoning og soning med elektronisk
kontroll har økt. Det er bra, men har ført til et økt press på friomsorgen. AP og SP gikk
til valg på å fjerne ABE reformen. Vi håper det vil påvirke videre arbeid med å styrke
kvaliteten på arbeidet i kriminalomsorgen .
FO anbefaler
-

ABE kuttene stanses og reverseres
Stimuler til mer bruk av frihetsrelaterte straffer

FO støtter forslaget om å etablere et pilotprosjekt for exit-program for gjengkriminelle.
Målet er at aktuelle gjengmedlemmer får oppleve at det finnes muligheter for å ta andre
valg og starte på nytt. For at dette prosjektet skal bli vellykket er man imidlertid helt
avhengig av at det også finnes reelle alternativer, som jobbmulighet, fritidsaktiviteter og
skoleplass. Det fordrer bla et tett samarbeid med lokalmiljøet og andre
velferdstjenester for å få det til.
Kapittel 433:
Programkategori 06.40 Påtale
FO synes det er bra å satse på mer tilstedeværelse og kunnskap på det digitale
område. Samtidig må det ikke gå på bekostning av fysisk tilstedeværelse av politi i
lokalmiljøer. Vi må ha et synlig og mer tilstedeværende politi som har tillit i lokalmiljøet
og som samarbeider med andre kommunale barn- og ungdomstiltak. De alvorlige
hendelsene den senere tida i Oslo er svært bekymringsfullt, og vi etterlyser nasjonale
tiltak. Det må bevilges ekstra midler til både politi og kriminalitetsforebyggende tiltak
overfor barn og unge i særlig utsatte områder.
FO anbefaler:
• Økt innsats i arbeidet med forebygging av kriminalitet blant barn og unge i
utsatte bydeler i Oslo.

Med hilsen
Mimmi Kvisvik
Forbundsleder

Inger Karseth
Rådgiver
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