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Høring - utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen

Vi viser til Arbeidsdepartementets brev av 12. april 2011 med vedlegg.

ustisde artementet har føl ende merknader:

Regjeringens tilbakeføringsgaranti, omtalt i st. melding nr. 37 (2007-2008) om
kriminalomsorgen, har en klar parallell til regjeringens samhandlingsreform og NAV-
reform, som alle har et uttalt mål om bedre samordning mellom kommunale og statlige
etater. Tilbakeføringsgarantiens mål er at alle innsatte skal ha bolig, arbeid eller
opplæring etc. når de løslates fra fengsel.

Arbeidsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet igangsatte i 2009, sammen
med Justisdepartementet og Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, et 3-årig nasjonalt
forsøk i 7 kommuner som har fengsel. Fengselskommunene planlegger og samordner
NAV-tjenester i samarbeid med kommunene som innsatte skal løslates til. Formålet er
å finne fram til modeller og metoder som sikrer innsatte kontinuitet, integrerte
tjenesteforløp og tettere individuell oppfølging i overgang fra fengsel til frihet. NAV i
kommunen hvor fengselet er plassert, foretar arbeidsevnevurdering mens de er i
fengsel og planlegger oppstart av fortrinnsvis Kvalifiseringsprogram, men også andre
arbeidsrettede tiltak i samarbeid med kommunene innsatte skal løslates til. Målet er at
innsatte kan starte i tiltakene den dagen de løslates fra fengsel. Arbeidsforsknings-
instituttet har fått i oppdrag å evaluere prosjektet. Justisdepartementet ser et klart
behov for denne NAV-tjenesten i fengselskommunen, fordi innsattes hjemkommune,
som er ansvarlig for å planlegge løslatelse fra fengsel, ofte er på en annen kant av
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landet.

Når det gjelder innsatte uten lovlig opphold i landet, bør det avklares om innsatte som
soner lengre dommer, i visse situasjoner vil kunne tilstås ytelser som eksempelvis klær
eller andre nødvendig ytelser de har behov for under soningen. Det bør også avklares
hvilken kommune som eventuelt er ansvarlig for slike ytelser når innsatte ikke har hatt
tilknytning til en kommune men er pågrepet i det de kommer til landet. Det bør her
også avklares om innsatte i fengsel kommer inn under kategorien «statlig
innkvartering.

Avslutningsvis ønsker vi å påpeke at det på side 17 om økonomiske og administrative
konsekvenser vises til § 6. Bestemmelsen synes å mangle i forskriftsutkastet.
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