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HØRING: forslag om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (kriminalomsorgens

ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv)

Det vises til departementets høringsnotat av 17.11.2011 med høringsfrist til 17.februar 2012.

Stiftelsen WAYBACK ønsker å komme med følgende kommentar til høringsforslaget om

kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte:

WAYBACK støtter de foreslåtte tiltak og lovendringer, men de foreslåtte endringene er ikke

tilstrekkelige for å ivareta disse barnas behov på en tilfredsstillende måte.

Straffegjennomføringslovens gjeldende bestemmelse i § 3 var ment å ivareta barns interesser ved at

hensynet til barn skulle særlig vektlegges under straffegjennomføringen.

WAYBACK er enig i at det har blitt iverksatt flere tiltak for å bedre barnas situasjon, men det viser seg

at hensynet til barn vektlegges lite i kriminalomsorgens praksis.

Dette har sammenheng med at hensynet til barn ofte må vike for hensynet til sikkerhet, straffens

formål, alminnelig rettsoppfatning osv.

Etter oppdrag fra WAYBACK har jurist Øystein Skogrand skrevet en helt sentral artikkel om disse

problemstillingene. Dette er første gang i Norge og Norden at problemstillingene vurderes med

juridiske briller. WAYBACK mener at artikkelen er et vesentlig bidrag i en rekke spørsmål knyttet til

barns rettsikkerhet, og de forhold som nevnes i høringsnotatet. Vi mener at denne artikkelen burde

gi grunnlag for en bredere diskusjon og flere lovendringer for at barns rettsstilling styrkes slik at det

ikke bare blir en ny bestemmelse som ikke får betydning i forvaltningspraksis.

Vi vedlegger hele artikkelen.

Skogrands konklusjon er at barns rettsstilling er blitt svekket etter vedtagelsen av

straffegjennomføringsloven, selv med egen bestemmelse som skulle ivareta barna interesser.

Vi velger å vise til hans konklusjon og oppsummering i vedlagte artikkel.

Med vennlig hilsen

Ole Loe Andersen

Leder WayBack

Vedlegg: Artikkel
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