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HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I
STRAFFEGJENNOMFØRINGEN KRIMINALOMSORGENS ANSVAR
FOR Å IVARETA BARN SOM PÅRØRENDE AV DOMFELTE/INNSATTE

Vi viser til epost 16.12.2011 fra region sør vedlagt bla høringsnotat 17.11.2011 fra
Justisdepartementet.

Regionen har særlig bedt om synspunkter på mulige nye tiltak jf punkt 2.3.4 samt forslag til ny §
3 a i straffegjennomføringsloven jf punkt 3.2.

Vedr 2 Kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte

Pkt 2.3.4 Nye tiltak

På side 12 står det bl.a. følgende:

"2.3.4 Nye tiltak
Det er flere tiltak av stor betydning for barn som ikke er uttrykkelig nevnt i St.meld.
nr. 37 (2007-2008), men som departementet i arbeidet med å følge opp de
overordende mål for meldingen vurderer å arbeide videre med. Dette kan blant annet
være:

• Å etablere fengselsenhet med lavere sikkerhetsnivå/overgangsbolig som har et
særlig barneperspektiv, og hvor oppmerksomheten er rettet mot
familietilhørighet. Kriminalomsorgen kan tilby innsatte og familien opphold i
enheten i slutten av et soningsopphold, i tillegg til familieterapi mv.

• Å utvikle et utslusningsprosjekt i fengselsenhet med høyere/lavere
sikkerhetsnivå og hvor oppmerksomheten er rettet mot familieveiledning.
Kriminalomsorgen kan tilby innsattes familie og den innsatte
familierådgivning og -terapi i siste del av soningsoppholdet.
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kunnskap om barneperspektivet i kriminalomsorgen.

• Å tilrettelegge for at kriminalomsorgen kan innvilge foreldre med
utvisningsvedtak hyppigere besøk i besøksleilighet/-hus. Dette er viktig fordi
foreldre med utvisningsvedtak i mange tilfeller ikke får permisjoner eller
andre utganger på grunn av unnvikelsesfare."

Vi har følgende kommentarer:

Vi slutter oss til forslaget om hyppigere besøk i besøkshus for foreldre med barn hvor innsatte kan
påregne utvisning ved løslatelse. Hvor mye en slik gruppe bør prioriteres i forhold til andre grupper som
også bør prioriteres (langtidsdømte, lang reisevei, innsatte som ikke har oppnådd permtid og innsatte som
nærmer seg tidspunkt for løslatelse) må nødvendigvis måtte variere alt ettersom kapasiteten til enhver tid.
Vår erfaring er at besøkshuset kun benyttes i forbindelse med helg pga skole/arbeid.

Vi foreslår at denne gruppen nevnes blant de grupper som skal prioriteres jf retningslinjene pkt 3.34
avnitt Målgruppe.

Etablering av egne enheter som har et særlig barneperspektiv eller egne utslusingsenheter antas
ressurskrevende, og vi antar at det vil kunne stride mot nærhetsprinsippet.

Pkt 3.2 forslag til ny  §  3 a
I forbindelse med at departementet ser behov for ytterligere å styrke situasjonen for barn av
innsatte/domfelte ved forslaget om ny § 3 a, bemerkes at strgjfl § 7 a) gir kriminalomsorgen rett til å
innhente opplysninger fra barneverntjenesten, men de ikke er gitt tilsvarende plikt til å gi opplysninger.
Vi foreslår at departementet fremmer lovforslag som pålegger barneverntjenesten plikt til å gi
kriminalomsorgen opplysninger til barnets beste uavhengig av om opplysningene ellers anses
taushetsbelagte.
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Selv med samtykke fra den innsatte velger enkelte barneverntjenester å avstå fra å gi informasjon fordi
det mangler fritak fra barnas mor. Vi har varierende erfaring med barneverntjenesten. Enkelte kommuner
kontakter fengselet av eget tiltak, mens andre steder opplever vi at barneverntjenesten ikke er villig til å
avgi opplysninger til tross for erklæring om fritak for taushetsplikten fra den innsatte, og til tross for at
barneverntjenesten hadde opprettet sak (og senere under soningsforløpet overtatt midlertidig omsorg for
barna). Uten utvidet plikt for barneverntjenesten til å gi kriminalomsorgen informasjon, er vi skeptisk til
at forslagene innebærer styrking av situasjonen for barn.

Med disse forbehold slutter vi oss til forslaget om ny § 3 a. Til innholdet i forslaget til bestemmelse har
vi følgende kommentarer:

a) avklare om innsatte har barn

Vi hilser et hensiktsmessig kartleggingsverktøy velkommen!

b) ivareta barns behov for informasjon, råd og støtte

Innholdet må presiseres nærmere i retningslinjer. Kanskje det heller burde ha stått "informasjon
og veiledning" ?

c) utpeke barneansvarlig ved alle lokale enheter

Vi slutter oss til forslaget om å innføre barneansvarlige ved alle lokale enheter. Vi har merket
oss forslaget om at det ikke er meningen å opprette egne stillinger som barneansvarlig, men å
legge funksj onen til særskilt utpekte tjenestemenn i kriminalomsorgen. Det er også viktig at den



som utpekes som barneansvarlig ikke tillegges ansvar for å koordinere tjenester og ytelser fra
andre forvaltningsorganer.

Vi antar at den barneansvarlige ikke bør være tilgjengelig til enhver tid i det vi antar at dette vil
vanskeliggjøre kontinuitet i arbeidet.

d) og e) barns rett til samvær med foreldre og vektlegge hensynet til barn i alle avgjørelser.
Vi viser til det vi nevner innledningsvis under dette punkt om plikt for barnevernstjenesten om å
avgi opplysninger.

4. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll  — straffegjennomforingsloven  §  16 annet
ledd

Vi slutter oss til forslaget om justering av lovteksten slik at uttrykket idømte fengselsstraffet
byttes ut med ubetinget fengselsstraff og prøveløslatelse bytte ut med løslatelse.

5 Målgruppe for narkotikakontroll med domstolskontroll  -  straffeloven  §  53 nr 6
Kommenteres ikke.

Med hilsen

Håkon Melvold
fengselsleder Marit Rossehaug

underdirektør
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