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KOMMENTAR TIL HØRINGSUTKAST – FORSLAG OM ENDRINGER I 
STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN - KRIMINALOMSORGENS 
ANSVAR FOR Å IVARETA BARN SOM PÅRØRENDE AV 
DOMFELTE/ INNSATTE 
 

Halden fengsel mottok i desember 2011 Kriminalomsorgens høringsutkast til 
straffegjennomføringsloven. Fengselet har sendt høringsutkastet videre til programavdelingen, 
som bl.a. har ansvar for programmene ”Pappa i fengsel – Pif”, Foredreveiledning – ICDP. 
Programavdelingen har også ansvaret for all bruka av besøkshuset og oppfølging av deltakere i 
Pif og ICDP gjennom ”Pappagruppa”.  

Deltakerne i Pappagruppa er som nevnt innsatte som har deltatt i programmene Pif og ICDP. 
Denne oppfølgingsgruppen har oppstått etter initiativ fra programavdelingen og deltakere som 
har gjennomført ett eller begge programmene. Deltakerne sier de føler et behov for å møtes 
jevnlig for å vedlikeholde kunnskap og evt. diskutere problemstillinger ift. barn/ familie. 

Videre har man lagt opp til at Pappagruppa arrangerer fire aktivitetsdager i løpet av året, med 
ulike temaer for deltakere og deres barn/ familie. En aktivitetsdag er allerede gjennomført den 
11.1.2012 og temaet var juletrefest. Her deltok ca 40 personer; hvorav 10 innsatte, 20 barn og 10 
pårørende/ familie. Neste aktivitetsdag er satt til mars og temaet er bestemt av deltakerne til å 
være ”Vinteraktivitetsdag”. 

Pappagruppa startet høsten 2011 og har siden hatt månedlige oppfølgingsmøter. Temaene som 
har blitt tatt opp har vært: 
- telefonering til barn 
- bruk av besøkshuset 
- utvidelse av besøkshuset med ett sove-/ lekerom 
- omvisningsbesøk for innsatte barn/ familie 
- aktivitetsdager og tema for disse i 2012 
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Programavdelingen i Halden fengsel har siden oppstarten 1.1.2011 fokusert på å oppfylle de 
målsettingene som fremgår av Stortingsmelding nr. 37.  
 

Vi har pr. dato kommet i mål med følgende av regjeringens forslag i St. melding nr. 37 kap. 13: 

• Utdannet instruktører i programmene Pif og ICDP og iverksatt disse programmene 

• Etablert en ”Pappagruppe” 

• Utarbeidet rutiner for saksbehandling og bruk av besøkshuset. Det har blitt gjort i tett 
samarbeid med Ringerike fengsel for å skape en enhetlig praksis i bruk av besøkshus. Det 
kan samtidig nevnes at besøkshuset ble tatt i bruk første gang den 25.12.2010 og har vært 
åpent for bruk fredag – søndag alle uker i året, samt øvrige ukedager i høytider som jul 
og påske. 

• Utdannet en instruktør (fengselsprest) i samlivsprogrammet PREP ved Modum Bad 

• Etablere samarbeid med interne aktører som helseavdelingen, fritidsavdelingen, 
fengselsprest og bibliotek vedr. Pif og ICDP programmene 

• Etablert kontakt med eksterne samarbeidspartnere som bl.a. Kirkens bymisjon v/ 
Myrsnipa, Østfold familievernkontor, Halden kommune v/ helsestasjon og Konfliktrådet 
i Østfold 

• Innført prosjektet ”Lyden av lesing” i regi av Nasjonalbiblioteket 

• Innført et eget prosjekt hvor deltakere i Pif og ICDP kan lage en film ”Min hverdag i 
fengslet”, som sendes til barna 

 

Vi har som mål og få på plass følgende forslag i 2012: 

• Tilby omvisningsbesøk for barn/ familie 

• Utvidelse av besøkshuset med et sove-/ lekerom 

• Tilby samlivsprogrammet PREP og ”Fortsatt foreldre” 

• Tydeliggjøre hvem som har ansvaret for kontakt med de pårørende 

• Etablere kontakt med Røde Kors netteverkstjeneste om samarbeid ift. Pappagruppa og 
videreføring av dette tilbudet etter løslatelse i regi av Røde Kors 

• Utarbeide informasjonsmateriell til bruk for barn av innsatte; herunder film, brosjyre og 
internettside, som presenterer Halden fengsel på en barnevennlig måte 

 

Vi har også mål på lengre sikt å få til: 

• Et felles lekeområde utenfor besøksavdelingen tilpasset barn i ulike aldere 

• Utvidelse av lekeområdet rundt besøkshuset 

• Egen boavdeling i fengselet med etter modell av Rusmestringsenhet med fokus på barn, 
familie og nettverksarbeid jf. høringsutkastet 

• Tilby telefonering til barn og familie med webkamera 
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Programavdelingen har gjennomgått høringsutkastet med Pappagruppa og deltakerne har 
diskutert innholdet og forslagene fra departementet. Vi har funnet det viktig at de som ”kjenner 
hvor skoen trykker” skal få anledning til å komme med sine synspunkter til høringsutkastet. 

Deltakerne har gitt positive tilbakemeldinger på de tiltak som allerede er iverksatt i fengselet. 
Videre ønsker de å komme med innspill til høringen som de er av stor betydning for å ivareta 
barneperspektivet som fremkommer av høringsutkastet. 

De aktuelle områdene som opptar deltakerne i Pappagruppa i Halden fengsel er: 

• Telefonering/ ringetid. Pappagruppa ønsker å utvide ringetiden til innsatte med barn som 
deltar på barneprogram som for eksempel Pif og/ eller ICDP. Videre at alle søknader fra 
innsatte om utvidelse av ringetid for å opprettholde kontakt med barn, skal behandles av 
barneansvarlig i tråd med barneperspektivet 

• Utvidelse av ringetid. Pappagruppa ønsker at man ønsker ringetiden til 1 time pr uke for 
ovennevnte gruppe. Dette vil kunne kreve en endring av forskriften til 
straffegjennomføringsloven § 3-29 

• Mat under besøk. Pappagruppa ønsker at alle som har besøk av barn/ familie skal kunne 
få ta med mat til de besøkende. Dette grunngis med at det er normalt å tilby besøkende 
mat og at det vil kunne være viktig for de innsatte å få vist frem at de har tilegnet seg 
ferdigheter også på dette området overfor barn/ familie. Pappagruppa ønsker ikke at 
muligheten for å ta med mat skal avgjøres av lengden på besøket heller av hvem som 
kommer på besøk. Pappagruppa ønsker videre at disse søknadene skal behandles av 
barneansvarlig i tråd med barneperspektivet 

Halden fengsel synes det er meget positivt at man ønsker å innføre en barneansvarlig for alle 
enheter i kriminalomsorgen. Videre ønsker vi jf. pkt. 3.2 at rollen som barneansvarlig ikke trengs 
å være knyttet mot en person, men heller mot flere, evt. en avdeling som f eks. 
programavdelingen. På denne måte unngår man at fengslet og blir sårbar ved fravær av 
enkeltpersoner, noe som igjen vil gå utover barna.  

Videre finner vi det nødvendig å påpeke at det i retningslinjene til en evt. ny § 3 a) bør presiseres 
at barneansvarlig skal uttale seg i alle saker som omhandler innsattes barn og at uttalelsen skal 
tillegges stor vekt i alle avgjørelser. 

Når det gjelder Kartleggingsprosjektet BRIK er det også viktig å få frem at denne kartleggingen 
er frivillig og kun gjelder for domfelte i piliot perioden. Således vil man ikke gjennom BRIK 
kunne påregne å fange opp varetektsinnsatte som har barn, ei heller de domfelte som ikke ønsker 
å delta i BRIK. Man må derfor se på andre metoder for å registrere alle innsatte som har barn, 
både ved innsettelse og de som måtte bli fedre i løpet av soningen. 

Dette til deres orientering! 

 

 

Espen Rødsmoen 
Rådgiver metode og innhold       

           Elling Ellingsen 
           Programavdelingen 

 

Vedlegg:  
- Forslag til forbedringer fra Pappagruppa – av 30.11.2011 

 


