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Høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endring i straffe-
gjennomføringsloven mv. for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte

Røde Kors avgir med dette høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til
endringer i straffegjennomføringsloven mv. for å ivareta barn som pårørende av domfelte og
innsatte.

1. Innledning

Røde Kors er positive til en lovfesting av Kriminalomsorgens ansvar i ny § 3 a i
straffegjennomføringsloven, for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte. En slik
lovfesting kan være med å legge forholdene bedre til rette for at domfelte/innsatte får
opprettholde kontakten med sine barn. Samtidig vil en slik lovfesting synliggjøre barns rett til
å ha kontakt med sine foreldre, så lenge slik kontakt er til det beste for barnet.
Departementet har i høringsforslaget lagt vesentlig vekt på barns rettigheter etter
barnekonvensjonen — både når det gjelder at barn selv skal kunne uttrykke hvilken kontakt
de ønsker å ha med den av foreldrene som er domfelt/innsatt, og at barn har krav på respekt
for sitt privatliv og familieliv. Barnet blir med dette ivaretatt som et selvstendig individ og
beskyttet av barnekonvensjonens bestemmelser.

2. Kriminalomsorgen må samarbeide med andre forvaltningsorgan

I henhold til forslagets bokstav a skal Kriminalomsorgen ha ansvar for å ivareta barn som
pårørende av domfelte/innsatte. Dette for å bidra til å fremheve barneperspektivet.
Kriminalomsorgen skal blant annet "ivareta barns behov for informasjon, råd og støtte" i
henhold til forslagets bokstav b. Departementet presiserer imidlertid at Kriminalomsorgen
ikke skal ha ansvar for å "koordinere tjenester og ytelser fra andre forvaltningsorgan".

Røde Kors har forståelse for at Kriminalomsorgen ikke kan ta ansvar for å "koordinere
ytelser" fra andre forvaltningsorgan. Departementet bør likevel presisere at
Kriminalomsorgen skal ha ansvar for å samarbeide med andre forvaltningsorgan for å sikre
at barnet faktisk får samvær med den av foreldrene som er domfelt/innsatt. Siden ingen
andre forvaltningsorgan i dag har ansvaret for å sikre et slikt samvær, er det avgjørende at et
ansvar blir lagt til Kriminalomsorgen for at barnet skal ha en reell mulighet for samvær.
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Barn av domfelte/innsatte kan ha behov for spesiell oppfølging fra skole, barneverns-
tjenesten, NAV etc. Barn av domfelte/innsatte skal ikke måtte lide for, eller ta ansvar for,
mangelfullt samarbeid mellom ulike forvaltningsorgan. Eksempelvis må Kriminalomsorgen ta
hensyn til at barn går på skolen på dagtid og dermed kun har mulighet til samvær på
kveldstid. Det kan også være alvorlige konflikter mellom foreldrene slik at barnet ikke får
nødvendig bistand hjemmefra til å besøke den av foreldrene som er innsatt. I slike
situasjoner må Kriminalomsorgen kunne bistå barnet i dialog med NAV for å sikre at barnet
får støtte til reisepenger eller annen nødvendig hjelp.

Røde Kors foreslår derfor et nytt fjerde ledd til § 3a:
"Kriminalomsorgen skal sikre at barn får samvær med foreldre som er domfelt/innsatt dersom
samværet er til det beste for barnet"

3. Likeverdig tilbud uavhengig hvor domfelte soner sin straff

Røde Kors har over 500 aktive visitorer som besøker innsatte i norske fengsler, og tjenesten
dekker 3/4 av alle fengsler i landet. Dette gir Røde Kors en unik tilgang til de innsatte. Røde
Kors driver også  Nettverk etter soning  flere steder i landet for å gi et oppfølgingstilbud til
tidligere innsatte. Tilbakemeldinger fra våre deltakere og frivillige forteller oss at det er store
variasjoner i hvilke fasiliteter norske fengsler har for besøk av barn. Røde Kors understreker
at Kriminalomsorgen må jobbe for et godt og likeverdig tilbud til barn som er pårørende av
innsatte, uavhengig av hvor i landet straffen blir sonet.

Departementets forslag i ny § 3 a bokstav c, om å innføre en egen barneansvarlig ved alle
lokale enheter er et meget godt tiltak. Forslaget legger ikke opp til å opprette egne stillinger
som barneansvarlig, men at funksjonen legges til utpekte tjenestemenn. Det er en krevende
oppgave å ivareta barn i sårbare livssituasjoner. Røde Kors mener derfor det er nødvendig å
stille formelle krav om barnefaglig kompetanse til tjenestemenn som skal ha et slikt ansvar.

4. Forebygge diskriminering og stigmatisering av barn av domfelte/innsatte

Justisdepartementets forslag fokuserer på å tilrettelegge samvær mellom barn og foreldre
som er domfelte/innsatte. Røde Kors vil likevel benytte anledningen til å fremheve de
uffordringer barn av domfelte/innsatte kan møte i andre sammenhenger, spesielt på skolen
og sammen med andre barn. Barn av domfelte/innsatte er en liten, og meget sårbar, gruppe.
Barna kan ofte bli gjort ansvarlig for foreldrenes valg. Det er et grunnleggende prinsipp at
barn ikke skal lastes for foreldres forhold.

Røde Kors ber derfor departementet utrede nærmere om Kriminalomsorgens også kan
arbeide forebyggende for å forhindre at barn av domfelte/innsatte blir utsatt for diskriminering
og stigmatisering. Tiltak som å spre informasjon til skolene kan øke forståelsen om den
vanskelige livssituasjonen disse barna befinner seg i. Kriminalomsorgens arbeid bør generelt
bli mer synlig i det offentlige rom, og spesielt i utdanningsinstitusjoner for barn og unge.

Med vennlig hilsen
Norges Røde Kors

Åsne Havnelid
generalsekretær
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