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Høringsuttalelse – Økt bruk av konfliktråd  

Innledningsvis ønsker Nordland friomsorgsforening å poengtere at vi mener det er bra at det 
satses på nettverksarbeid og at en skal unngå at unge lovbrytere får merknader på rullebladet 
sitt. Vi er likevel uenig i vinklingen i høringen med tanke på økt bruk av konfliktrådet. 
Friomsorgen har samlet kompetanse over flere år og det er derfor vi som bør stå som 
hovedinstans for oppfølging i slike typer saker.   

Nordland friomsorgsforening finner det betenkelig at unge mennesker i en tidlig og 
intervenerbar fase av sin eventuelle kriminelle-/ruskarriere skal få sin sak behandlet og fulgt 
opp av ufaglærte meglere fra konfliktrådet.  

Vi vil understreke behovet for, og nødvendigheten av, å benytte best mulig utdannet personell 
med erfaring fra strukturert og målrettet klientarbeid og kommunikasjon. Det er essensielt 
med kunnskap om problematikk som eksempelvis rus, mobbing og psykisk helse, samt bred 
erfaring med nettverksjobbing og samarbeid med offentlig hjelpeapparat. Videre er det viktig 
å ha grundig bakgrunn innen saksbehandling og straffegjennomføring. Dette personellet 
finnes per i dag i friomsorgen, og Nordland friomsorgsforening mener derfor at 
gjennomføringen av denne reaksjonen heller bør legges til friomsorgen.  

Nordland friomsorgskontor har ved et tilfelle gjennomført en reaksjon hvor det ble benyttet 
påtaleunnlatelse med vilkår om deltakelse i et av friomsorgens kurs, i det tilfelle "Trafikk og 
Fart". Dette var et vellykket opplegg der ungdommen fikk et egenansvar med tanke på 
oppmøte og det å gjennomføre en reaksjon som var læringsfokusert og holdningsskapende 
isteden for en større bot. Vi ser for oss at denne erfaringen er anvendbar og gir mening ut det 
opplegget som skisseres, men da i regi av friomsorgen og ikke konfliktrådet.  

Nordland friomsorgsforening stiller seg positive til påtaleunnlatelse som reaksjon med vilkår 
om eksempelvis oppfølging av friomsorgen i en fastsatt periode, eller med et enda mer 
spesifikk vilkår som deltakelse i kognitive program, kurs, ansvarsgrupper, samtaler etc. 
Friomsorgen kan også sette bruk av konfliktrådet som en del av innholdet i oppfølgingen der 
det vil være nyttig. Selve tiltakene og kontaktpersonene/nettverket innen offentlig 
hjelpeapparat har friomsorgens kontorer allerede utviklet og innarbeidet til benyttelse bl.a. i 
samfunnsstraffen.   

Videre kan det tenkes at det allerede i personundersøkelsesfasen, som friomsorgen 
gjennomfører, tas stilling til eventuelt innhold. Personundersøkelsen brukes til tidlig 
etablering av kontakt og selve påtaleunnlatelsen med vilkår om oppfølging av friomsorgen 
blir en naturlig videreføring av denne kontakten. Ungdommene og også deres personlige 
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nettverk vil da kunne forholde seg til et allerede kjent personale. Nordland friomsorgsforening 
mener det er spesielt viktig å skape stabilitet rundt en såpass sårbar gruppe med sammensatt 
problematikk.   

Angående bruddsaksbehandling ønsker Nordland friomsorgsforening å påpeke at friomsorgen 
allerede har et godt og funksjonelt bruddsaksregime innarbeidet med muntlige advarsler, 
innskjerpingssamtaler og til sist bruddmelding til politi/kriminalomsorgen v/regionskontoret. 
Det vil være hensiktsmessig at den etaten som skal forstå reaksjonene ved brudd allerede 
arbeider med saken og har full kjennskap og ansvar for den. Vår erfaring er at en god 
oppfølging, også ved uregelmessigheter, forbygger endelige bruddsaker med påfølgende 
begjæring om omgjøring til ubetinget fengsel.  

Avslutningsvis vil Nordland friomsorgsforening på nytt understreke de store fordelene som er 
skissert ovenfor ved at samme etat er inne i saken fra start v/personundersøkelse til slutt, og at 
friomsorgens saksbehandlere er de best kvalifiserte til å utføre denne jobben.  
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