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Fellesorganisasjonen (FO)s krav til statsbudsjett 
2023 til Justis- og beredskapsdepartementet 

FO er fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer over 32 000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer 
har bred kompetanse, reduserer forskjeller og bistår mennesker i vanskelige 
livssituasjoner. Uten våre medlemmers fagkunnskap vil sosiale og helsemessige 
problemer ramme langt flere og hardere.  

 
FOs krav til statsbudsjett 2023 

• Stans ABE reformen 

• Øk budsjettet til kriminalomsorgen og øremerk midler til friomsorgen. 

• Øk innsats i arbeidet med å forebygge kriminalitet blant barn og unge. 

• Sett av midler på tvers av departement til kriminalitetsforebyggende arbeid. 

Dette er også viktig i arbeidet med å forebygge hatkriminalitet og radikalisering. 

• Øk midlene til tiltak overfor barn og unge i hele strafferettskjeden – inkludert 

tiltak overfor unge voksne fra 18 - 25 år. 

• Fasthold ambisjonen om at barn ikke skal fengsles og øk bruken av alternative 

frihetsrelaterte straffer overfor unge under 18 år, inkludert bruk av alternative 

varetektsplasser. 

• Følg opp arbeidet med å vurdere nytt lovverk 

Kriminalomsorgen: 
Kriminalomsorgen har med bakgrunn i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen 
(ABE- reformen) gjennom år blitt utsatt for kutt som har påvirket kvaliteten på innholdet 
i fengsel, friomsorg og konfliktråd.  
 
For å realisere ambisjonene i Hurdalsplattformen hvor det står at «Rehabilitering av 
straffedømte er ei av dei viktigaste oppgåvene til kriminalomsorga. God rehabilitering 
føreset eit godt tilbod og aktivitet under soning» trengs en styrking av budsjettet til 
kriminalomsorgen. Godt innhold i straffegjennomføring med ansatte som har 
kompetanse og tid til å følge opp den straffedømte forebygger ny kriminalitet. 
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FOs medlemmer jobber i hovedsak i friomsorgen og vi er særlig bekymret for arbeidet 
som gjøres i friomsorgen. For å sikre at dette også gjelder straffegjennomføring i frihet 
må det øremerkes midler til friomsorgen og en styrking av konfliktrådene.  
 
FOs krav 

• Stans ABE reformen 

• Øk budsjettet til kriminalomsorgen og øremerk midler til friomsorgen. 

Forebyggende arbeid 
Hurdalsplattformen slår fast at målet for justissektoren er forebygging. Derfor må det 
settes av midler til konkrete kriminalitetsforebyggende tiltak overfor barn og unge i 
risiko. Godt forebyggende arbeid blant barn og unge krever målrettede tiltak og innsats 
fra ulike etater hvor samarbeid er særlig viktig. Det bør derfor settes av midler på tvers 
av departement til kriminalitetsforebyggende arbeid, da også dette er viktig i arbeidet 
med å forebygge hatkriminalitet og radikalisering. 
 
I Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden, understrekes det at 
oppmerksomheten må rettes mot forebygging. Begrepet forebygging må romme mer 
enn tiltak som retter seg mot naturkatastrofer og pandemier. Utenforskap, ensomhet og 
manglende tilhørighet er kjennetegn ved flere av de som har utført terrorangrep og 
lignende angrep som skoleskyting med store og omfattende konsekvenser. Vi må 
derfor sikre et inkluderende samfunn som ikke minst fanger opp mennesker som er i 
ferd med å falle ut. Det kan bidra til å forebygge den type «soloterrorisme» som vi 
opplevde 22. juli og i angrepet på moskeen i Bærum.  
 
Vi må forholde oss til noen felles kjennetegn ved disse aktørene, både som 
enkeltpersoner og som gruppe, og ha en beredskap som forebygger disse tendensene. 
Gode oppvekstsvilkår og et kommunalt handlingsrom som sørger for inkludering og 
tilbud til alle barn er en viktig del av det forebyggende arbeidet og må være en sentral 
del i arbeidet med samfunnssikkerhet.  
 
For å sikre at barn og unge som soner i fengsel får et innhold som forebygger ny 
kriminalitet må de få et faglig godt tilbud. Barn skal ikke sone sammen med voksne og 
det må derfor satses mer på soningsalternativ som ungdomsstraff, samfunnsstraff, 
alternative plasseringer i ulike institusjoner og en eventuell utvidelse av 
ungdomsenhetene. FO mener også at tilbudet til unge voksne mellom18 og 25 år må 
styrkes. 
 
FOs krav 

• Øk innsats i arbeidet med å forebygge kriminalitet blant barn og unge. 

• Sett av midler på tvers av departement til kriminalitetsforebyggende arbeid. 

Dette er også viktig i arbeidet med å forebygge hatkriminalitet og radikalisering. 

• Øk midlene til tiltak overfor barn og unge i hele strafferettskjeden – inkludert 

tiltak overfor unge voksne fra18 - 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. 

Barnehus 
Ifølge den forrige regjeringas budsjettforslag jobbes det med et eget lovverk for 
barnehus. I 2019 ble det satt i gang en evaluering av barnehusene som skulle 
ferdigstilles høsten 2021. På bakgrunn av evalueringen skal det vurderer et eget 
lovverk. 
 



 
 

 
 

3 
 

FOs krav  

• Følg opp arbeidet med å vurdere nytt lovverk 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sign       Sign 
Mimmi Kvisvik                                                 Inger Karseth 
Forbundsleder                                                      Rådgiver 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


