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Innspill til justiskomiteen - statsbudsjett 2015 

Fellesorganisasjonen (FO) organiserer omlag 27 000 barnevernspedagoger, sosionomer, 
vernepleiere og velferdsvitere. Mange av våre medlemmer jobber forskjellig steder i 
kriminalomsorgen, særlig i friomsorgen. FO har også flere medlemmer som jobber som SLT 
koordinatorer, på barnehus, asylmottak, oppfølgingsteam og i Konfliktråd 
 

06.30 – KRIMINALOMSORGEN 
Over lang tid har det vært stort bekymring knyttet til voksende soningskø. FO deler denne 
bekymringen og etterlyser tiltak for redusere denne. Et ensidig fokus på å redusere 
soningskøen må imidlertid ikke gå på bekostning av innhold i straffegjennomføringen og 
arbeidet med rehabilitering og tilbakeføring.  
 
FO mener videre satsing på alternative reaksjoner er sentralt, både for å redusere soningskø og 
for å hindre tilbakefall.  Straffegjennomføring med godt innhold reduserer sjanser for 
tilbakefall og kan være et viktig bidrag for å redusere soningskø.  
 
Et godt og forsvarlig innhold i straffegjennomføring forutsetter ansatte med sosialfaglig 
kompetanse. Dette gjelder både for straffegjennomføring i fengsel og friomsorg.  
 
FO finner lite i budsjettet som handler om økt satsing på innhold, utover økte bevilgninger til 
særlige tiltak på Ila. I budsjettforslaget pekes det på utfordringer knyttet til prøveløslatte fra 
forvaring uten at det foreslås økte midler. FO registrerer også at det kuttes i støtten til det 
viktige arbeidet frivillige organisasjoner bidrar med for å styrke innholdet i soningen. 
 
Straffegjennomføring i samfunnet pkt 3.1.2. 
Bruk av samfunnsstraff har siden 2009 gått ned. Dette er bekymringsfullt og FO etterlyser tiltak 
for å kartlegge hvorfor, samt strategi for øke bruk av samfunnsstraff.  
 
Det har samtidig vært en kraftig økning av straffegjennomføring med EK. For at reaksjonen skal 
være vellykket må det i tillegg til kontroll, være et godt faglig innhold i oppfølgingen. Dette 
krever både god kompetanse og nok ressurser. FO mener straffereaksjonen er kraftig 
underfinansiert. 
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Etablering av Ungdomsenhet 4.3.6. 
FO er kritisk til utviklingen hvor det nå satses på barnefengsler i Norge. FO mener man må 
tilstrebe å finne andre løsninger for barn som begår så alvorlig kriminalitet. 
 
Domfeltes kontakt med egne barn 4.3.8  
Regjeringen foreslår barneansvarlige i kriminalomsorgen.  FO er positive til forslaget, men 
savner bevilgning av friske midler. Vi mener også det må stilles krav om sosialfaglig 
kompetanse hos barneansvarlige. 

 
06.40. Politi og påtalemyndighet 
Regjeringen har som mål å styrke forebyggende arbeid mot kriminalitet særlig blant barn og 
unge. Ungdomskriminalitet har de senere år gått kraftig ned. Dette er svært gledelig og 
sannsynligvis et resultat av systematisk godt forebyggende arbeid. FO mener en forutsetning 
for å fortsette den positive utviklingen er at forebyggende arbeid gis høy prioritet.  
 
FO savner en større satsning på forebyggende tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet i 
budsjettforslaget. Både innenfor tidlig innsats, risikoutsatte barn og unge og tilbakefall. 
Opprettelse av SLT koordinatorer er et forebyggende tiltak som det er må om at alle 
kommuner i Norge skal ha. Regjeringens forslag om 5.5 millioner kr. er en økning fra i fjor på 
kun kr.200 000. FO mener dette ikke er noen reell satsing på forebyggende arbeid. 
 
Regjeringa ønsker å følge opp tiltakene i Et liv uten vold- Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner. Dette mener FO er bra. Det krever imidlertid satsing på mange områder, særlig må 
dette prioriteres høyere i politiet. Både ved at det avsettes nok ressurser, og at det tilføres nok 
kompetanse. Det er også viktig å sørge for at barnehusene har nok og riktig kompetanse. På 
dette området savner FO en mer målrettet innsats utover Justisdepartementets ansvar. For 
eksempel er det behov for mer opplæring og oppmerksomhet på vold i nære relasjoner både i 
barnehage/skole og i barnevernet. 
 
06.70 FRI RETTSHJELP, ERSTATNINGER, KONFLIKTRÅD M.M.  
Kap. 474 Konfliktråd 
Ordningen med ungdomsstraff er ny og det er allerede indikasjon på at konfliktrådet i Agder, 
Buskerud og Sør- Trøndelag har fått svært mange saker, og har allerede i 2015 behov for flere 
ungdomskoordinatorer (1 mill pr. ungdomskoordinator).  
 
06.90 - BESKYTTELSE OG INNVANDRING 
Post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak. FO reagere sterkt på at regjeringen ønsker 
å avvikle vertskommunetilskuddet for barnehage for fire- og femåringer i asylmottak. Dette 
kuttet vil gå utover barn, både knytta til å få en meningsfull barndom i et asylmottak og som et 
integrerings tiltak. 
Fellesorganisasjonen (FO) organiserer omlag 27 000 barnevernspedagoger, sosionomer, 
vernepleiere og velferdsvitere. Mange av våre medlemmer jobber forskjellig steder i 
kriminalomsorgen, særlig i friomsorgen. FO har også flere medlemmer som jobber som SLT 
koordinatorer, på barnehus, asylmottak, oppfølgingsteam og i Konfliktråd 

 
 
Kontaktpersoner: 
Lars Semmerud - medlem av FOs arbeidsutvalg 48189138 
Inger Karseth – fagkonsulent 48061261 


