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Fellesorganisasjonene (F0) er et fagforbund som organiserer mer enn 26 000
barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsarbeidere og studenter.

FO støtter i all hovedsak arbeidsgruppas forslag, men ønsker å knytte noen
kommentarer til den foreslåtte nye reaksjonen for barn under 18 år, kalt
ungdomsoppfølging. Utvalget foreslår at dette både skal være en reaksjon som skal
erstatte påtaleunnlatelse med vilkår om oppfølgingsteam, og som en straffereaksjon
som skal erstatte betingede dommer og nederste sjikt av samfunnstraffen.

- FO støtter forslaget om å legge reaksjonen ungdomsoppfølging som vilkår ved

en påtaleunnlatelse til konfliktrådet.

-

FO mener at ungdomsoppfølging gitt som straffereaksjon bør legges til
kriminalomsorgens friomsorg.

FO er i utgangspunktet positive til alle forslag om kriminalitetsforebyggende tiltak i
forhold til ungdom og at vilkår i påtaleunnlatelser fylles med godt innhold. Bruk av
restorative metoder eller gjenopprettende prosesser er en viktig metode i arbeidet
med å få ungdom ut av kriminalitet. FO mener at det i tillegg til kompetanse i
gjenopprettende prosesser trengs sosialfaglig og barnevernsfaglig kompetanse hos den
som skal ha ansvar for å koordinere og gjennomføre reaksjonen.

Straffereaksjoner bør legges til en straffegjennomførende etat;

FO har ved flere anledninger uttrykt bekymring rundt at den nye vedtatte
straffereaksjonen ungdomstraff, legges under konfliktrådet i stedet for at den legges
under friomsorgen. Det samme gjelder for ungdomsoppfølging som straffereaksjon.
Friomsorgskontor er i dag bl.a. bemannet med barnevernspedagoger, sosionomer,
vernepleiere og velferdsvitere. Disse yrkesgruppene er gjennom sine utdanninger
spesielt kvalifisert til å jobbe med utsatte barn og unge som av forskjellige grunner
faller utenfor samfunnet vårt. Ungdom som begår kriminelle handlinger har ofte
sammensatte problemer som krever forskjellige tiltak og koordinering av disse.
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Friomsorgens medarbeidere er trent på å tenke samarbeid og tverrfaglighet i tiltakene.
Både i den vedtatte ungdomsstraffen og forslaget om den nye straffereaksjonen,
ungdomsoppfølging, vektlegges kompetanse i gjenopprettende prosesser. FO er enig
at dette er en viktig metode som bør inn i all straffegjennomføring, men kunnskap og
kompetanse i denne metoden er ikke er nok. I tillegg mener FO at de som skal
gjennomføre en slik straffereaksjon trenger sosialfaglig og barnevernfaglig
kompetanse.

Friomsorgen har gjennom år utviklet gode rutiner i forhold til brudd i
straffegjennomføringen og det skjer stadig en kvalitetssikring for å bla sikre barns
rettsikkerhet. Friomsorgens innehar en kompetanse som FO mener vil gi
straffereaksjonen en legitimitet både i forhold til rettsvesen og påtale og til samfunnet
for øvrig.
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