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FELLESORGANISASJONEN
MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE

Høringssvar- forslag om endringer i straffgjennomføringsloven mv.

Fellesorganisasjonen (F0) organiserer 26 000 barnevernpedagoger, sosionomer,
vernepleiere og velferdsarbeidere. Disse yrkesgruppene er ansatt i ulike type stillinger
innen kriminalomsorgen, både i fengsel og overgangsboliger, men først og fremst som
ledere og saks-/klientbehandlere i friomsorgen.

FO ønsker i hovedsak å knytte noen kommentarer til kapittel 3. " Myndighet til å
utpeke personundersøker,"jfr. straffeprosessloven § 163.

FO har ingen ytterligere kommentarer til høringen bortsett fra at vi støtter forslaget
om å lovfeste direkte innsettelse i overgangsbolig, kapittel 6.

Personundersøkelse:

Det framgår av departementets syn at det "virker upraktisk at bare "vedkommende
lokal kontor for "kriminalomsorg i frihet" kan peke ut hvem som skal utføre
personundersøkelsen." Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra våre medlemmer i
friomsorgen, stiller FO seg uforstående til dette. Vår erfaring er at, slik ordningen
praktiseres i dag, både er effektiv, hensiktsmessig og praktisk. Anmodninger om
personundersøkelser går i dag direkte fra påtale/ domstol til det enkelte
friomsorgskontor noe som er tidsbesparende. Departementets forslag om å overføre
myndigheten til regionsnivå, framstår umiddelbart som byråkratiserende og vi har
vanskelig for å se hvordan en endring av gjeldende praksis vil føre til en mer fleksibel
utnyttelse av ressursene.

Endringen vil også åpne opp for at kriminalomsorgen kan utpeke ansatte ved andre
virksomheter i kriminalomsorgen enn friomsorgen til å utarbeide en
personundersøkelse. En personundersøkelse er et dokument som skal tjene som
grunnlag for en mest mulig hensiktmessig straffeutmåling og vurdering av andre
straffealternativer enn fengsel. Det er derfor sentralt at personundersøker har god
kjennskap til og erfaring med alternative straffemetoder. Ansatte ved friomsorgen har
denne kunnskapen.
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Ved å åpne opp for at andre enn friomsorgmedarbeidere kan utarbeide en
personundersøkelse, åpnes det også opp for at andre yrkesgrupper kan utføre den
type arbeid. En personundersøkelse er imidlertid en kartlegging som FO mener krever
en sosialfaglig kompetanse. Dette er en kompetanse FOs yrkesgrupper i friomsorgen
innehar. I henhold til regelverket som gjelder for utførelse av personundersøkelser G —
13/2003 — 4, skal personundersøker gi oppdragsgiver en faglig vurdering av de forhold
som kommer fram i undersøkelsen. Siktedes bakgrunnshistorie, nåværende
livssituasjon, problemområder og ressurser danner grunnlag for en slik faglig
vurdering.

FOs yrkesgrupper ved friomsorgen har en sosialfaglig kompetanse som innebærer
kunnskap om hvilke faktorer i samfunnet som skaper og opprettholder sosiale
problemer, om ulike arbeidsmåter i sosialt arbeid på individ nivå, gruppenivå og
samfunnsnivå og er derfor særskilt kompetent for den type arbeid.

Med vennlig hilsen

/L,L11/4/1
Mimmi l ger arseth
Nestleder Fagk sulent


