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Høringssvar - forslag til endringer i forskrift til 
straffegjennomføringsloven mv. 

Fellesorganisasjonene (FO) er et fagforbund som organiserer 27 000 barnevernspedagoger, 
sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Forslag til endringer i forskrift er forelagt 
medlemmene i FOs faggruppe i kriminalomsorgen som har kommet med innspill. 
 
FO ønsker innledningsvis å understreke at vi prinsipielt er i mot at barn og unge settes i fengsel 
og at det i større grad må jobbes for å finne alternative løsninger. Samtidig vet vi at det til 
enhver tid sitter mindreårige i fengsel som trenger særskilt behandling. Det er derfor bra med 
en ny forskrift som vektlegger barns behov på en mer adekvat måte, med forslag som 
reduserer skadevirkningene av et fengselsopphold.  
 
FO registrer at forslagene i forskriften berører unge under 18 år. Vi mener en slik forskrift også 
bør gjelde for unge voksne opp til 23 år. 
 
Forskriften understreker at mindreårige i hovedsak skal settes i egne ungdomsenheter.  Pr i 
dag finnes bare en slik ungdomsenhet i Norge. FO mener derfor at forslaget ikke lar seg 
gjennomføre før det er bygd ut flere ungdomsenheter. Det innebærer at en del barn må sone i 
ordinære fengsler sammen med voksne. Utfordringen blir å sikre at disse ordinære fengslene i 
større grad klarer å ivareta barn og tilrettelegge soning på en forsvarlig måte. 
 
FO vil videre i sitt høringsnotat kommentere noen punkter. 
 
2.1 Ungdomsenheter og fengselsavdelinger som mottar mindreårige 
 
FO støtter departementets forslag om tverrfaglig bemanning på ungdomsenheter hvor basis 
bemanning skal være 50 prosent fengselsbetjenter og 50 prosent ansatte med sosialfaglig 
kompetanse. Ansatte i slike enheter skal jobbe med særlig utsatte barn og unge som står 
overfor store utfordringer. FO mener derfor det er særdeles viktig med både barnevernsfaglig-, 
sosialfaglig-  og miljøterapeutisk kompetanse. Vi synes også det er bra at ungdomsheten i 
Bergen skal kunne gi bistand til fengsler som skal tilrettelegge soningen for mindreårige. 
   
Under samme punkt beskrives fengslenes plikt til å tilrettelegge straffegjennomføringen 
gjennom kartlegging av de konkrete behovene hvert enkelt barn har.  Vi vet at mindreårige 
som fengsles ofte har mange felles kjennetegn som rusproblem, sårbare sosiale nettverk, 
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manglende skolegang, fattigdom, minoritetsproblematikk osv. De har begått svært alvorlig 
kriminalitet og settes ofte i fengsler med høy sikkerhet. Her må de sone sammen med voksne 
som også har begått alvorlig kriminalitet. FO er bekymret for hvordan disse fengslene i praksis 
klarer å tilrettelegge bedre for barn og skjerme de for uheldig påvirkning. Fengslene har stort 
press om å ha fullt belegg og FO er bekymret for at hensynet til uheldige sammensetninger og 
konstellasjoner av innsatte vil veie tyngre enn hensynet til den enkelte innsattes behov. Disse 
problemene løses ved at innsatte ofte flyttes mellom fengsler og avdelinger etterhvert som 
utfordringene viser seg, noe som påvirker stabilitet og forutsigbarhet som er forutsetning for 
godt rehabiliteringsarbeid. 
 
FO mener det må etableres egne avdelinger i de store fengslene hvor det holdes av plasser 
forbeholdt mindreårige. Disse avdelingene må ha kompetanse tilsvarende det 
ungdomsenhetene har.  
  
2.3 Utelukkelse fra fellesskapet 
  
FO er enig i at man ikke bør bruke utelukkelse fra felleskap overfor innsatte under 18 år. 
Samtidig er det viktig å understreke at dette kan gjøres for å skjerme. 
  
FO støtter forslaget om at ungdom under 18 år som er utelukket fra fellesskap, får økt adgang 
til lufting, samvær med tilsatte, andre besøkspersoner, fysisk aktivitet mm.  Økt samvær med 
besøkspersoner bør også inkludere familie og venner. 
 
2.4 Besøk 
FO mener det er for lite med utgiftsdekning for gjennomføring av et besøk i måneden. Vi 
reagerer også at det står «reise- og oppholdskostnader på billigste måte». Ved å måtte velge 
billigste reisemåte kan reisetida for enkelte bli så lang at det av praktiske grunner blir vanskelig 
å gjennomføre. Vi foreslår at det legges inn et punkt om dette i forskriften. 
 
2.5 Telefonering 
  
FO støtter forslaget om økt adgang til telefonering med nær familie. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Fagkonsulent 
 


