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Høringssvar- rapport om arbeidsdrift 

Fellesorganisasjonen organiserer vel 26 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere 
og velferdsvitere. Høringen er forelagt FOs medlemmer i faggruppa for kriminalomsorgen. 
 
FO vil innledningsvis berømme arbeidsgruppa for en meget god og grundig rapport. Rapporten 
tar opp både utfordringer arbeidsdriften står overfor og kommer med mange konstruktive 
forslag som FO slutter seg til. FO er enig i at det er behov for en sterkere og mer tydelig styring 
av arbeidsdriften.  
  
Nedenfor følger kommentarer på enkelte forslag i rapporten. 
 
Begreper 
FO er enig med arbeidsgruppa forslag om å bruke begrepene arbeidstilbud og aktivitetstilbud 
fram for arbeidsdrift. FO er enige i at begrepene er mer dekkende ved at de omfatter og 
sidestiller all type aktivitet. 
 
Tilbud tilpasset innsatte: 
FO støtter arbeidsgruppas etterlysning av oppdatert kunnskap om innsatte i norske fengsler. 
Både oppdatert kunnskap og en systematisk kartlegging av den enkelte innsattes totale behov, 
er viktig for å gi den enkelte innsatte en best mulig tilrettelagt soning. 
 
FO støtter også forslaget om at domfelte og varetekts innsatte før påbegynt 
straffegjennomføring blir tilbudt rådgivning og en kartleggingssamtale. Dette vil bidra til at den 
domfelte/varetektstinnsatte får kjennskap til hva de forskjellige fengslene kan tilby, og gi den 
innsatte mulighet til å påvirke soningssted. Dette kan bidra til at straffegjennomføringen  blir 
mer meningsfull og rehabiliterende.  Rapporten beskriver imidlertid i liten grad hvordan man 
har tenkt at denne kartleggingen skal gjøres og FO etterlyser i den forbindelse konkrete forslag 
til hvordan og hvem som skal gjøre dette. Allerede her, som en del av kartleggingen, vil det 
være naturlig å trekke inn NAV slik at de i forkant av soningen kan etablere kontakt og foreta 
en arbeidsevnevurdering. 
 
Gruppa foreslår at kartleggingsverktøyet BRIK skal brukes. FO mener det er behov for særlig 
kompetanse for å bruke kartleggingsverktøyet BRIK. Det gjelder både hvordan spørsmålene 
stilles og ikke minst i tolkning av svar. Med bakgrunn i dette mener FO at dette er en oppgave 
friomsorgen bør ha. 
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Utlendinger  
FO mener prinsipielt at utenlandske innsatte på like linje som norske innsatte, skal få tilpasset 
arbeidsdrift/aktivitetstilbud. Svært mange innsatte hindres i dag i deltakelse på grunn av. 
Språkproblemer. Dette fører til at utenlandske innsatte ikke kan gjennomføre program som for 
eksempel " pappa i fengsel" eller andre rehabiliteringsprogram. Det er derfor ønskelig at 
ansatte i aktivitetstilbud til utenlandske fanger som ikke skal tilbake til det norske samfunnet, 
behersker engelsk. FO mener at det er kriminalomsorgen ansvar å sørge for at ansatte får 
denne engelsk opplæringen. 
 
Hvor er NAV? 
FO støtter forslaget fra gruppa om at det utarbeides et rundskriv på departements nivå som 
tydeliggjør NAV og kommunens ansvar for innsatte i norske fengsler. NAV har en svært sentralt 
rolle i å knytte innsatte opp til arbeid eller annen aktivitet etter endt soning. En bedre 
samordning av arbeid, skole, fritid og programvirksomhet er bra, og at det er viktig å inkludere 
NAV i denne samordningen. Dette er også svært viktig at arbeidstilbudet som gis i fengselet er 
tilpasset arbeidsmarkedet. FO får tilbakemeldinger fra våre ansatte i kriminalomsorgen at det 
ikke lenger ansettes sosialkonsulenter i enkelte fengsler. FO mener at dette er uheldig. Selv om 
vi får ansatte fra NAV inn i fengslene mener vi at sosialkonsulentene er svært sentrale i blant 
annet å følge opp og legge til rette for den enkelte innsattes kontakt med NAV.  
  
Kriminalomsorgen trenger sammensatt kompetanse 
FO er enige i at kriminalomsorgen trenger sammensatt kompetanse. Innsatte har ulike 
behov og det er nødvendig med tverrfaglig tilnærming. FO vil den forbindelse understreke 
betydningen av sosialfaglig kompetanse, også knyttet opp mot arbeidsdrift- eller 
aktivitetstilbudet. FO er i den forbindelse glad for punktet 13.5.6, hvor arbeidsgruppa beskriver 
og anerkjenner betydningen av sosialfaglig kompetanse.  
 
FO støtter forslaget om å øke avlønningen for kompetanse. I den sammenheng er det bra at 
verksbetjenter foreslås løftet opp. Vi mener det samme også må gjelde for våre profesjoner. 
 
Under punkt 13.6 Etatskunnskap, står det at «det er viktig at enhver arbeidstaker som blir 
tilsatt i et fengsel har grunnleggende kunnskaper om etatens virksomhet", og at det er behov 
for et «felles utdanningsopplegg for verksbetjenter og andre yrkesgrupper uten fengselsfaglig 
utdanning."  FO er usikker på hva dette innebærer for FOs profesjoner i fengsel. Vi mener den 
kunnskapen barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere trenger for å jobbe i et fengsel 
er noe man skaffer seg ved å jobbe der. Fengsel som institusjon skiller seg heller ikke særlig fra 
andre typer institusjoner våre profesjoner er utdannet til å jobbe i. Vi mener derfor det 
forslåtte utdanningsløp er unødvendig. I stedet mener FO at systematisk veiledning til ansatte 
er viktigere og at dette må komme på plass. For eksempel vet vi at verksbetjenter i svært liten 
grad mottar veiledning. Dette er den gruppa i fengselet som ser den innsatte mest og som 
gjennom sitt arbeid kommer tett på den innsatte og som nødvendiggjør veiledning. Vi vet også 
at arbeidsdriften er svært sårbar med hensyn til vold og trusler. Mange av våre 
sosialkonsulenter i fengslene har veiledningskompetanse som det vil være naturlig å bruke i 
denne sammenheng.   
 
FO etterlyser også en mer bevissthet hos ledere om hva sosialfaglig kompetanse består i, og at 
sosialfaglig ansatte i fengsler får frihet til å utøve sitt fag og utnytte denne kompetansen  
bedre.  
 
Med vennlig hilsen 
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