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

Vi viser til brev av 17.11.2011 til Det kriminalitetsforebyggende råd som en
høringsinstans.

KRÅD støtter forslaget om ny lovhjemmel for å tydeliggjøre kriminalomsorgens ansvar
for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte. Særlig viktig er forslaget om
barneansvarlige i alle kriminalomsorgens enheter. Det er grunn til å tro at dette vil
være til direkte hjelp for barna og at det samtidig vil være et bidrag til å støtte opp
under foreldrefunksjonen til den domfelte/innsatte. Vi vet at kriminalitet er noe som i
stor utstrekning følger sosial arv. Å gi den innsatte mulighet for positiv kontakt med
barn gjennom soningen, kan være med på å lette rehabiliteringen.

Slik vi ser det er dette ansvar som Kriminalomsorgen allerede har i dag, jf. FNs
barnekonvensjon og straffegjennomføringsloven. Men KRÅD ser positivt på at ansvaret
formaliseres og understrekes gjennom en ny § 3 a.

Det foreliggende forslaget er innrettet på å ivareta barn som pårørende. Men barna vil
også ha en forelder eller andre omsorgspersoner utenfor anstalten. KRÅD vil derfor
reise spørsmålet om ikke innføringen av et ansvar for kriminalomsorgen til å ivareta
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barnet, på sikt bør utvides til også å omfatte andre nære pårørende som den
straffedømte skal ha kontakt med.

Slik vi forstår høringsnotatet, skal det ikke etableres nye stillinger for å følge opp barn
som pårørende. Det betyr at noen tjenestemenn vil få dette tillagt som en ny, særskilt
oppgave. Da er det viktig at disse frigjøres, helt eller delvis, fra andre oppgaver, slik at
det er mulig å ivareta intensjonene bak lovendringen. KRÅD er kjent med at
ressurssituasjonen innenfor Kriminalomsorgen er stram. Å pålegge nye oppgaver uten
samtidig å tilføre ekstra ressurser, stiller store krav til prioritering. Vi ber om at
Kriminalomsorgen sentralt sørger for at lovendringen blir fulgt opp lokalt.

Vi ser det også som svært viktig at det gjøres kjent for pårørende hvem i anstalten som
er tillagt dette særlige ansvaret, og at vedkommende gis en arbeidssituasjon som gjør
det mulig å møte de pårørende som måtte ønske det. Vi vet at behovet for informasjon
ofte vil være svært stort, ikke minst for barn.

I høringsnotatets pkt. 2.3.4 Nye tiltak, er det fire kulepunkter med forslag. I det første
kulepunktet heter det at anstalten skal tilby innsatte og pårørende opphold i anstalten i
slutten av soningsoppholdet. Men det klargjøres ikke om dette er helt kortvarig besøk
besøkshus, eller om det er lengre opphold i soningen. Det siste vil jo være brudd med
den praksis som er fulgt i Norge og bør i så fall gjøres til gjenstand for en selvstendig
diskusjon.

I kulepunkt 2 foreslås det å utvikle et utslusningsprosjekt hvor oppmerksomhet rettes
mot familieveiledning. KRÅD ser positivt på dette, men understreker viktigheten av at
dette starter tidlig, slik at sosiale kontakter og ferdigheter ivaretas, og ikke må bygges
opp igjen mot slutten av soningen.

I kulepunkt 3 foreslås det å utarbeide opplæringsprogram. Dette synes viktig, men bør
ideelt sett tilbys alle ansatte i kriminalomsorgen. Ved utarbeidelsen er det nødvendig å
søke bistand også fra frivillige organisasjoner, som Foreningen for fangers pårørende,
Røde Kors, Way Back og Kirkens bymisjon. Dette er organisasjoner som KRÅD har et
samarbeid med og vi vil bruke denne kontakten til å bidra til å gjøre ivaretakelsen av
barn som pårørende så god som mulig.

KRÅD støtter også forslaget om mindre justeringer i lovverket når det gjelder vilkårene
for bruk av elektronisk kontroll ved straffegjennomføring, samt innsnevring av
målgruppen for narkotikaprogram med domstolskontroll.
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