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Horing - forslag om endringer i straffegjennomføringsloven mv.
(kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av
domfelte/innsatte mv.)

1. Innledning
Barneombudet viser til høringsbrev av 17. november, om bl.a. kriminalomsorgens ansvar for
å ivareta barn av domfelte/innsatte.

Høringsnotatet omfatter også endringer i regelverket om elektronisk kontroll og
narkotikaprogram med domstolskontroll. Av kapasitetshensyn begrenser vi oss til å svare på
den første delen av høringen, som omfatter ivaretakelse av barn av domfelte/innsatte.

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med på at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Regjeringen foreslår en rekke tiltak for å forbedre situasjonen for barn som er pårørende til
domfelte/innsatte. Barneombudet er svært glad for at regjeringen tar grep for å styrke disse
barnas situasjon. Dette er en gruppe barn som er særlig sårbare, og som vi vet rammes hardt
av at en forelder fengsles.

Barneombudet har hatt en ekspertgruppe med barn som har opplevd å ha en forelder i
fengsel, og de beskriver en svært krevende situasjon. Barna kommer også med en rekke
forslag til tiltak. Rapporten kan leses her htt ://barneornbudet.no/fen ,sletfamilie/, og legges
også ved denne høringsuttalelsen.

Det har vært en stor mangel at ingen har hatt oversikt over hvor mange barn som opplever å
ha en forelder i fengsel. Vi er derfor glade for at det legges opp til å få en bedre oversikt over
hvor mange barn som berøres. Det er viktig at dette arbeidet prioriteres.
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2. Kommentarer til forslag om ny § 3a

Det er positivt at forslag til ny § 3a i straffegjetmomføringsloven tydeliggjør
kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende tiI domfelte/innsatte. Her er
enkelte kommentarer til utformingen av bestemmelsen:

2.1  Om barns rett til å bli hort — §  3a bokstav b)
Det foreslås at kriminalomsorgen skal ivareta barns behov for informasjon, råd og støtte. Det
er veldig positivt. Vi synes imidlertid at bruk av begrepene «informasjon, råd og støtte» ikke
fullt ut omfatter myndighetenes forpliktelse etter barnekonvensjonen artikkel 12 om barns
rett til å bli hørt. Gjennom barnekonvensjonen har kriminalomsorgen også et ansvar for å
legge til rette for at barn får mulighet til å komme med sine synspunkter. Slik det nå er
formulert, gis det inntrykk av at det mer er en enveis kommunikasjon.

2.2  Om lovfesting av barneansvarlig-  §  3a bokstav c)
Barneombudet mener det er meget positivt at man oppretter en ordning med barneansvarlig i
alle lokale enheter. Vi mener også det er viktig at kravet til barneansvarlig blir lovfestet. Det
er viktig at ordningen har en tydelig forankring i den lokale ledelsen, og at det ikke blir opp
til engasjerte enkeltpersoner.

På side 20 i høringsnotatet utdypes det hva som kan være oppgaver for barneansvarlig. Her
nevnes det bl.a. at barneansvarlig kan ta imot henvendelser fra barn og barnets
omsorgspersoner, samt tilby samtaler med familien. Barneombudet vil understreke at det er
svært viktig at barn opplever den barneansvarlige som lett tilgjengelig for barn som ønsker å
ta kontakt. Informasjonsmateriell og kontaktinformasjon må utformes på en måte som er
forståelig for barn i alle aldre.

Det er positivt at den barneansvarlige skal tilby samtaler med familiene. Barna i
Barneombudets ekspertgruppe var tydelige på at det er viktig at barn med foreldre i fengsel
får vite om det i løpet av kort tid.

«Foreldre må fortelle barna om at mamma eller pappa er i fengsel. Det må de få hjelp til fra
de som jobber i fengsel".

Barneombudet vil anbefale at det tydeliggjøres at den barneansvarlige skal bistå foreldrene
med informasjon om hvordan de kan snakke med barna sine om at en av foreldrene er i
fengsel. Den barneansvarlige bør også kunne bistå med å snakke med barna.

Barna synes også det kan være vanskelig å forstå en del regler i fengslene. De sier det er
lettere å godta regler som man har blitt forklart ordentlig. Dette bør kunne være en av
oppgavene til den barneansvarlige.

«De som jobber i fengselet bør finne en snill og koselig betjent som kan ha ansvaret for leker
og koselige ting i besøksrommene.»

Det fremgår av høringsnotatet at den barneansvarlige er tenkt å ha som oppgave å være
pådriver for at det tilrettelegges for gode besøksforhold for barn i fengselet. Vi synes denne
formuleringen blir noe vag. Den barneansvarlige bør ha et ansvar for å  sikre  at
besøksrommene ser ordentlige ut, og ikke minst at leker, bøker etc er i stand. Ødelagte leker
og bøker var noe av det barna var mest opptatt av da vi var på inspeksjon sammen i Oslo
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fengsel før det ble bygd om. Det betyr ikke at den barneansvarlige må gjøre jobben selv, men
det gir en tydeligere ansvarsplassering.

Høringsnotatet går ikke i detalj på hvor tilgjengelig den barneansvarlige skal være.
Barneombudet understreker at det er viktig at den barneansvarlige får som oppgave å bidra til
at andre ansatte også er i stand til å ta i mot barn på en god måte.

2.3  Om barns rett til samvær -  §  3a bokstav d)
Dette er en videreføring av dagens § 3 andre ledd, og handler om at kriminalomsorgen skal
sørge for at barns rett til samvær med sine foreldre særlig vektlegges under varetekt og
straffegjennomføring. Det fremgår av høringsnotatet under punkt 2.2.1 at dagens
bestemmelse gir rom for flere tolkninger, og at praksis på dette området varierer fra enhet til
enhet. Dette er også Barneombudets inntrykk. Det er derfor viktig at innholdet i
bestemmelsen tydeliggjøres i større grad. Det er ikke nok å videreføre dagens bestemmelse.

3. Om besøksfasilitetene  — innføring av minstestandard
I ekspertgrupperapporten står det en huskeliste om hva som er viktig for barna når de har et
familiemedlem i fengsel. Barna er bl.a. tydelige på at besøksforholdene har mye å si for
hvordan samværet med den innsatte oppleves. Som nevnt i høringsnotatet har det kommet
fine besøksfasiliteter ved flere fengsler. Gapet til standarden på besøksrommene ved en rekke
fengsler blir dermed enda tydeligere. Barneombudet mener høringsnotatet er for uklart når
det gjelder en plan for å få rustet opp besøksfasilitetene ved alle landets fengsler. Vi foreslår
at det innføres en minstestandard på utforming av besøksfasilitetene.

Vi ønsker å trekke fram et par ting barna selv var opptatt av. Det er for det første viktig at det
er leker/aktiviteter for barn i alle aldre. I dag er det ofte bare leker/bøker som er tilpasset de
minste barna.

Barna var også opptatt av mulighetene til å lage/spise mat. De forteller at det å kunne lage
mat sammen, og i alle fall spise et ordentlig måltid sammen, har stor betydning for trivselen
under samvær. Det er tydelig at det er lettere å få til et godt samvær dersom man kan
opprettholde naturlige gjøremål som å spise sammen eller leke ute sammen.

Se for øvrig ekspertgrupperapporten om barnas mening om hva som er særlig viktig ved
besøksfasilitetene.

4. Forslag til nye tiltak — punkt 2.3.4
Justisdepartementet ber i høringsnotatet om tilbakemelding på fire mulige tiltak som er ment
som en oppfølging av Stortingsmelding nr 37 (2007-2008).

Vi er positive til punkt én om å etablere fengselsenheter som har et særlig barneperspektiv,
og hvor oppmerksomheten er rettet mot familietilhørighet. Vi er imidlertid spørrende til
andre del av dette punktet — at innsatte og familien skal kunne bli tilbudt opphold i enheten i
slutten av soningsoppholdet. Her beveger man seg inn i et grenseland mellom behandling og
kriminalomsorg, og vi savner mer informasjon om hva man her har tenkt.

Det er viktig at kriminalomsorgen legger til rette for at familiene skal få mye tid sammen,
gjerne med utstrakt bruk av besøkshus. Men vi er skeptiske til å innføre en ordning hvor
familien flytter inn i fengslene over lengre tid uten en grundigere diskusjon.

Vi er generelt positive til de andre tre forslagene til tiltak. Det er særlig positivt at
departementet foreslår tiltak som skal gjøre det lettere for barn med foreldre som skal utvises.
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Når det gjelder punkt tre om å utarbeide opplæringsprogram og læremidler for de ansatte, vil
vi fremheve at det er viktig at de ansatte får kunnskap om barnekonvensjonen og annen
relevant lovgivning. Det er også viktig at de ansatte — ng ikke minst harneansvarlig — har
kunnskap om offentlige og private hjelpetilbud til pårørende, og at familiene får informasjon
om dette. Det er også svært viktig at alle ansatte kjenner godt til meldeplikten til barnevernet,
og at det foreligger klare prosedyrer for hvordan man skal gå fram dersom man tenker at
meldeplikten slår inn.

Vennlig hilsen

Reidar Hjermann Frøydis Heyerdahl
barneombud seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen underskrift.

Vedlegg: Rapport "Fengslet familie — Erfaringer fra å ha en forelder i fengsel"
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