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Høringssvar - Rundskriv om ungdomsstraff 

Fellesorganisasjonene (FO) er et fagforbund som organiserer mer enn 26 000 
barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Forslag til rundskriv 
er forelagt medlemmene i FOs faggruppe i kriminalomsorgen som har kommet med 
innspill. 
 
FO er glad for at det satses på frihetsrelaterte straffer og synes det er bra at det 
iverksettes en ny ungdomsstraff. FO synes også det er bra at den nye straffereaksjonen 
legger stor vekt på gjenopprettende prosesser. Dette er en viktig metode som er 
sentral i forhold til å skape endringer hos ungdom.  FO vil også anta at dette vil være 
saker hvor barnevernet er involvert, det er derfor viktig at ungdomskoordinatoren har 
barnevernfaglig kompetanse og at ansvarsavklaringen til barnevernet er tydelig under 
straffegjennomføringen.  
 
FO har imidlertid ved flere anledninger uttrykt bekymring for at den nye 
straffereaksjonen legges under konfliktrådet i stedet for kriminalomsorgens friomsorg.  
Når man allikevel har valgt å legge en straffereaksjon til konfliktrådet, mener FO det er 
bra å knytte den tett opp til friomsorgen og velge å bruke den sosialfaglige kunnskapen 
og straffegjennomføringskompetansen som ligger hos friomsorgens ansatte.  
FO synes ansvarsfordelingen mellom ungdomskoordinatoren og friomsorgen slik den 
beskrives i rundskrivet er uklar.  Det viktig å minne om at dette er en reaksjon som skal 
kunne gis til ungdom som har begått svært alvorlig kriminalitet. Vi vet at ungdom som 
begår alvorlig kriminalitet ofte har sammensatte problemer. Det kan blant annet være 
alvorlig rusmiddelrelaterte lidelser, manglende omsorgspersoner og kulturelle 
utfordringer.  Vi vet også at motivasjonen for å gjennomføre en lang straff og gjøre 
endringer i livet, kan være svært varierende. Mange situasjoner kan være nær brudd 
og kreve en tydelig ansvarsfordeling med klare retningslinjer for hvem som gjør hva. 
FO mener at denne ansvarsfordelingen ikke kommer klart fram i rundskrivet. 
 
Noen saker vil sannsynligvis også havne i retten hvor det er viktig å kunne 
dokumentere både sosialfaglig og juridisk forsvarlighet i saken. Det er uklart for FO 
hvordan dette skal gjøres og vi er i den sammenhengen opptatt av at den enkelte 
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ungdoms rettsikkerhet må ivaretas. Det er også problematisk at retten bare setter 
lengde på gjennomføringstid. Hva skal kriteriene for å bestemme antall timer til 
gjennomføring av for eksempel samfunnsnyttig arbeid være? 
FO er bekymret for at antall timer som fastlegges til arbeid vil være vilkårlig og ikke 
bygge på domstolenes gjeldende rettsprinsipp. Rundskrivet er heller ikke tydelig på 
utregning av reststraff ved brudd. FO mener at for å sikre ryddige samarbeidsforhold 
og enhetlig straffegjennomføring, bør dette beskrives ytterligere. 
 
FO er enig i at utarbeidelse av personundersøkelse (PUM) må være et absolutt krav. 
Når det gjelder punkt 2.3 konfidensialitet og bruk av PUM mener FO at det er svært 
viktig at kilder som gir opplysninger om den enkelte ungdom blir gjort oppmerksom på 
at personundersøkelsen kan bli brukt i andre sammenhenger enn til 
ungdomsstormøte. 
 
KDI forutsetter at regionen kan gjennomføre denne oppgaven uten at friomsorgen blir 
tilført økte midler. Dette mener FO ikke samsvarer med de økte oppgaver som ligger i 
forslaget. Å delta i obligatoriske møter og utarbeide personundersøkelse krever 
personalressurser og kan føre til nedprioritering av andre oppgaver som for eksempel 
gjennomføring av samfunnstraff og oppfølging av prøveløslatte. FO er også kjent med 
at EK nå blir landsdekkende og ikke fullfinansiert. Drift av EK vil derfor måtte tas fra 
friomsorgens eksisterende budsjettramme. FO mener det er bra å innføre flere 
alternative soningsformer, men er samtidig opptatt av at friomsorgen blir tilført nok 
midler til å gjennomføre straffereaksjoner med godt, faglig innhold. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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