
Høring – forslag til endring i straffegjennomføringsloven mv. 
(Kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte) 
 
 
Østfold friomsorgskontor støtter ønsket om å styrke situasjonen for barn av domfelte.  
Vi anser forslaget om å lovfeste kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende 
av domfelte i en ny §3 a i straffegjennomføringsloven som positivt. 
 
Vi anser det som hensiktsmessig å opprette barneansvarlig ved friomsorgskontorene. 
Gjennomføring av straff utenfor anstalt gir de domfelte mulighet til å opprettholde kontakten 
med sine barn og sine omsorgsoppgaver på en helt annen måte enn ved en 
straffegjennomføring i anstalt. Til tross for det ser en at barn av domfelte som soner utenfor 
anstalt også kan ha noen spesielle behov.  
 
 
Østfold friomsorgskontor  støtter forslaget om at barneansvarlig er en funksjon som er lagt til 
særskilt utpekt tilsatt i enheten. For å ivareta barna og den barneansvarlige ansees det som 
nødvendig at det blir utarbeidet en opplæringsplan.  
 
Opplæringen bør gi en  innføring i hva det innbærer å være barneansvarlig og hvilke oppgaver 
som legges til den barneansvarlige ved et friomsorgskontor: 
 
Oppgaver som barneansvarlig ved friomsorgen bør bla. være: 

- ansvar for å spre kunnskap til tilsatte ved enheten om FN barnekonvensjon og 
enhetens forpliktelser til å følge denne, samt om annet relevant lovverk 

- fremme barneperspektivet og spre kunnskap blant tilsatte om barn av domfeltes behov 
i møtet med kriminalomsorgen 

- bidra til at tiltak som styrker foreldrerollen blir gjennomført i straffegjennomføringen 
- sørge for god informasjon til barn og barnets omsorgspersoner ved behov om  blant 

annet om rettigheter under straffegjennomføringen, hjelpetilbud og kontaktmuligheter 
- sørge for at det utvikles informasjonsmateriell om friomsorgen beregnet på barn, ta 

imot henvendelser fra barn og barnets omsorgsperson, samt tilby samtaler med 
familien ved behov. 

 
Hovedmålet med funksjonen bør være å skåne barn som rammes når foreldrene gjennomfører 
straff. 
 
 
 
 
 
Fridhild Andersen     Åse Åsberg 
friomsorgsleder     førstekonsulent 
 
                                                                                     
                                                                                    Bernt-Åge Hunnestad 
                                                                                    førstekonsulent 


