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Høring – forslag om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (kriminalomsorgens ansvar 
for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.) 
Forbundet viser til ovennevnte høring og beklager at vi ikke fikk sendt høringssvaret innen fristen. 
Forbundet har i dag behandlet høringen og er positiv til at departementet ønsker å styrke 
kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn når pårørende gjennomfører straff. 
  
Forbundet er positiv til de nye tiltakene som er nevnt under punkt 2.3.4 og støtter en videreføring av 
tiltakene som er gjort for å bedre forholdene for gjennomføring av besøk og kontakt mellom 
innsatte og deres barn. Forbundet viser bl.a. til at programteamet i region sør har erfaring med 
lignende tiltak som «lyden av lesing» i forbindelse med programmet «pappa i fengsel». Den 
kompetansen som programteamene har kan f.eks. brukes i forbindelse med fremtidige 
samarbeidspartner til enhetene når det gjelder praktisk gjennomføring.   
 
I høringen fremgår det at det er hensynet til hva som er barnets beste som skal vektlegges. 
Departementet foreslår at det skal lovfeste kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn i en ny § 3 a 
i straffegjennomføringsloven. Forslaget innebærer blant annet en ordning med bareneansvarlig i alle 
kriminalomsorgens enheter.  
Forbundet er enig i mange av punktene som er opplistet under 3a, og ser at mange av punktene vil 
være naturlig at tilsatte som allerede jobber i kriminalomsorgen utfører.  
 
Forbundet stiller imidlertid spørsmål ved punktet om at det skal være en barneansvarlig ved alle 
lokale enheter, uten at det opprettes egne stillinger. I høringen fremgår det at barneansvarlig skal 
legges som en funksjon til en særskilt utpekt tjenestemann i kriminalomsorgen. Forbundet har fått 
innspill om at oppgaven bør tillegges til personer som har bakgrunn og kompetanse på arbeid med 
barn. Dette med bakgrunn i at vedkommende skal ha oversikt og innsikt i barneloven/familierett og 
de faglige vurderinger dette innebærer. Det kreves også at vedkommende har kompetanse og 
praksis i samtaler med barn og kriserammede familier. Det å innhente opplysninger fra skole, 
barnehage og den andre forelderen er en komplisert og omfattende oppgave. Vedkommende skal 
tolke all informasjon og danne seg ett bilde på hva som er barnets beste, noe som er et stort ansvar. 
Barneansvarlig skal også tilby samtaler – både til barn og foresatte noe som skal utøve på en faglig 
tilfredsstillende måte.  
 
Forbundet er enig i at de som skal være barneansvarlig må ha en høy kompetanse på barn og er 
skeptisk til å legge rollen som barneansvarlig som en funksjon til en utpekt tjenestemann. Dette 
spesielt ut fra at de tilsatte i kriminalomsorg allerede sliter med at det ikke er samsvar mellom 
ressursene og oppgavene som skal utføres. Forbundet er usikker på om den opplæringen som er 
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nevnt er nok hvis vedkommende som får den funksjonen ikke har kompetanse knyttet til å jobbe 
med barn.  
 
Når det gjelder de andre forslagene har forbundet ingen innvendinger mot de. 
 
  
 

Med vennlig hilsen 
Rita Bråten/s/ 
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