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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG OM ENDRINGER I 
STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN MV. (KRIMINALOMSORGENS 
ANSVAR FOR Å IVARETA BARN SOM PÅRØRENDE AV 
DOMFELTE/INNSATTE MV.) 

Det vises til brev datert 17.11.11 vedrørende forslag om endringer i straffegjennomføringsloven 
mv. Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ønsker å komme med følgende kommentarer:  

 
Pkt. 3 – Lovendringer om kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av 
domfelte/innsatte 
 
Til § 3a bokstav a: Vi støtter forslaget om kartlegging av innsatte/domfelte for å få oversikt over 
hvem som har barn. Kartleggingen bør skje så snart som mulig etter oppstart av 
straffegjennomføringen/innsettelsen.  
 
Til § 3a bokstav b: Vi ser behovet for at barn av innsatte/domfelte får informasjon, råd og støtte 
av kriminalomsorgen. Informasjon og råd kan gis i form av informasjonsskriv, samtaler med 
barna og eventuelt omvisning ved besøk. Det er uklart hva som ligger i begrepet ”støtte”. Det er 
viktig at det kommer klart fram i forskrift/retningslinjer hva som ligger i dette. Etter vår 
oppfatning er det viktig å presisere at støtten ikke knytter seg opp mot koordinering eller direkte 
ytelser av tjenester som ligger under andre forvaltningsorgan, men at det gis blant annet gjennom 
tilrettelegging for kontakt med mor eller far. En slik oppgave anses å være en viktig rolle for 
eventuelle barneansvarlige.  
 
Til § 3a bokstav c: Vi støtter forslaget om å innføre barneansvarlige ved alle lokale enheter. I dag 
er det tilfeldig hvor god oppfølging innsattes barn får og hvem som sørger for at dette ivaretas. 
Vi ser fordelen av at kompetansen samles hos bestemte personer, slik at disse får nødvendig 
opplæring og kan fokusere spesielt på oppgaven. I tillegg til de foreslåtte oppgaver til 
barneansvarlige som framgår av høringsbrevet mener vi at barneansvarlige bør kunne ta del i 
foreldreveiledning.  
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Vi ser utfordringer ved at rollen som barneansvarlig legges til en som jobber turnus, fordi 
vedkommende vil være fraværende i perioder. Samtid ser vi fordelen med at barneansvarlig kan 
være til stede på kveldstid og i helger. Vi ser det som naturlig at barneansvarlig har tett 
samarbeid med sosialkonsulent/tilbakeføringskoordinator.  
 
Til 3a bokstav d: Vi støtter forslaget om at dagens § 3 andre ledd flyttes til § 3a, slik at alt som 
har med barn å gjøre samles i en bestemmelse.  
 
Til 3a bokstav e: Etter vår oppfatning blir hensynet til barn i stor grad ivaretatt gjennom bokstav 
d, ved at barnas rett til samvær med foreldre ofte har stor betydning ved avgjørelser etter § 12, § 
16, permisjon, valg av fengsel, tidspunkt for straffegjennomføring, straffavbrudd, besøk m.m. 
Bokstav e kan være nødvendig for å presisere at man ikke utelukkende skal se på retten til 
samvær når man fatter avgjørelser, men også ta hensyn til hva som vil være til barnets beste. 
Mest mulig samvær vil ikke alltid være til beste for barnet.  
 
Hensynet til barnet kan også tillegges vekt ved spørsmål om tidspunkt for straffegjennomføring. 
Det er ikke bare mulighet for samvær som kan ha betydning for barnet, men det kan være andre 
omstendigheter som gjør det mest hensiktmessig at straffegjennomføringen skjer på et spesielt 
tidspunkt.      
 
Pkt. 4 – Straffegjennomføring med elektronisk kontroll 
 
Vi støtter forslaget om at straffegjennomføringsloven § 16 andre ledd endres slik at overføring 
kan skje når den ”ubetingede” fengselsstraffen ikke overstiger fire måneder. Dagens regelverk 
innebærer en unødvendig begrensning på bruken av ordningen.  
 
Vi støtter også forslaget om at uttrykket ”prøveløslatelse” endres til ”løslatele”. Vi ser det som 
hensiktsmessig at også innsatte med kortere dommer enn 74 dager får mulighet for progresjon i 
form av straffegjennomføring med elektronisk kontroll den siste del av straffegjennomføringen.    
 
Pkt. 5 – Målgruppe for narkotikaprogram med domstolskontroll 
 
Vi støtter endringsforslaget i straffeloven § 56 nr. 6.  
 
 
Vennlig hilsen 
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