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AD: HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I
STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN MV. (KRIMINALOMSORGENS
ANSVAR FOR Å IVARETA BARN SOM PÅRØRENDE AV
DOMFELTEINNSATTE MV.)

Det vises til høringsnotat av 17. november 2011 om blant annet kriminalomsorgens ansvar for å
ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte.

KRUS ser behovet for å styrke kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av
domfelte/innsatte som gjennomfører straff og at oppnevning av barneansvarlig kan være et slik
mulig tiltak. Samtidig blir det viktig at man i det underliggende regelverket sørger for en
nærmere presisering av barneansvarliges funksjon og arbeidsoppgaver.

Kriminalomsorgen har en rekke tiltak som retter seg mot oppfølgning av innsatte og innsattes
sosiale nettverk. Når det gjelder relasjonen mellom barn og foreldre nevner høringsnotatet selv
blant annet samtalegrupper som pappa- og mammagrupper, samlivs- og foreldreveiledningskurs
samt programmet "Pappa i fengsel", som alle i større eller mindre grad tar sikte på å styrke
foreldrerollen. Tiltakene bygger på kunnskap om hvor viktig samspillet mellom barn og foreldre
og omsorgskvalitet er for barn og unges psykiske og sosiale utvikling. Foruten hensynet til
barnet er det også viktig i forhold til innsatte og innsattes rehabilitering å legge til rette for at
vedkommende har et godt forhold til sine barn og at de blir trygge i sin oppdragerrolle.

I tillegg til de som er involvert i tiltakene knyttet spesifikt opp mot relasjonen barn og foreldre er
det også andre som jobber med innsattes sosiale nettverk mer generelt i forbindelse med
framtidsplanlegging og tilbakeføring. Det vil kunne være for eksempel være kontaktbetjent,
sosialkonsulent og tilbakeføringskoordinator. Når en rekke forskjellige tilsatte i større eller
mindre grad arbeider med tilstøtende og tidvis overlappende arbeidsoppgaver samt ansvars- og
myndighetsområde er det en fare for ansvarspulverisering, noe som kan resultere i at de ulike
tiltakene ikke får den nødvendige og ønskelige effekten.
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Etter dette blir det viktig at man i det underliggende regelverket foretar en klar og tydelig
avklaring av barneansvarliges funksjon, myndighetsområde og arbeidsoppgaven i forhold til
andre som gjennom å jobbe med innsatte sosiale nettverk også vil befatte seg med innsattes barn.

Også ut i fra hensynet til barna er det viktig med en klar og tydelig avklaring av barneansvarliges
rolle og funksjon. Det vil bidra til trygge og tillitsfulle rammer og en troverdig relasjon mellom
innsattes barn og barneansvarlige, noe som vil kunne legge til rette for at barna henvender seg til
den/de barneansvarlige med sine tanker og følelser.

Utover dette har ikke KRUS ytterligere kommentarer til høringsnotatet.
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