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Høring- forslag til endringer i straffegjennonmføringsloven 
mv. 
 
 
Forbundet viser til tilsendte høring og støtter i all hovedsak de fleste forslagene til 
endringer. 
Enkelte av endringene har forbundet tidligere tatt opp i forbindelse med enkeltsaker og 
det er positivt at forbundets syn blir tatt til etterretning. 
 
Forbundet vil i høringssvaret konsentrere seg om kap.3- myndighet til å utpeke 
personundersøker og pkt.6.2, direkte innplassering i overgangsbolig og § 13 
avgjørelsesmyndighet ved soningsutsettelse 
 
Myndighet til å utpeke personundersøker 
 
Forbundet er opptatt av at de som skal drive med personundersøkelser har tilstrekkelig 
kompetanse for arbeidet som skal utføres.  
I deg er det friomsorgen som utfører dette arbeidet og har opparbeidet seg betydelig 
kompetanse for å gjennomføre PU. 
 
Forbundet er av den oppfatning at friomsorgen bør utføre PU arbeidet i fremtiden også. 
Men der hvor retten ikke oppnevner en egen person kan det være hensiktsmessig at 
kriminalomsorgen er med og fordeler sakene for å få en best mulig utnyttelse av 
ressursene. 
 
For forbundet er det viktig at de som skal utføre PU har den nødvendige kompetanse for 
oppdraget. 
 
Direkte innsettelse i overgangsbolig(OB) 
 
Forbundet vil presisere at de prinsipielt er i mot at barn under 18 år skal settes i fengsel. 
Forbundet mener at OB prinsipielt bør benyttes i en utslusingsfase og viser til at det er 
et begrenset antall overgangsboliger i kriminalomsorgen. 



En eventuell innsettelse må undergis en vurdering av egnethet hos den enkelte domfelt 
herunder sosiale adferd, modenhet og mulighetene for å nyttiggjøre seg soningstilbudet 
i en OB.  
 
Forbundet er opptatt av at ingen skal sone under strengere regimer enn det som er 
nødvendig men gjør oppmerksom på at OB kan være ekstra sårbare dersom det viser 
seg at den domfelte ikke har den nødvendige egnethet eller motivasjon til å gå på 
skolearbeid el. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet ved soningsutsettelse 
Forbundet har fått tilbakemeldinger fra en friomsorgsforening som mener dette punktet 
er for diffust skissert og at den beskrevne praksis ikke stemmer, da det er egne ansatte 
som fatter vedtak i disse sakene. 
Myndigheten er ikke delegert til fengsel eller friomsorg. 
 
Forbundet ber departementet bringe på det rene at det som beskrives i høringsnotatet 
er korrekt slik at foreslåtte endringer er i tråd med regelverket. 
 
 
 
     Med hilsen 
 
     Asle Aase/s/ 
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