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HØRINGSUTTALELSE PÅ FORSLAG OM
REGELENDRINGER - FRIGANG FRA FØRSTE DAG

Fellesorganisasjonene (F0) er et fagforbund som organiserer mer enn 26 000
barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsarbeidere og studenter.

FELLESORGANISASJONEN
MEDIEM AV IANDSORGANISASJONENI NOGE

Innledende bemerknin er.
Et hovedbudskap i St. meld. Nr 37 (2007-2008) er å styrke rehabiliteringsarbeidet
gjennom et bedre tilbakeføringsarbeid. Innføring av frigang fra første dag er fra FOs
synspunkt i tråd med St meld 37. Ordningen vil i tillegg til å være rehabiliterende, bidra
til å redusere skadevirkningene av et fengselsopphold.

FO støtter derfor endringsforsalget.

An ående unktene under 3-14:

Tredje ledd:  Frigang til egen eller nære pårørendes virksomhet innvilges ikke.

Departementet peker på at spesielt unge innsatte bør få frigang så tidlig som mulig
noe FO slutter seg til. Mange av disse unge innsatte vil ha problemer med å komme
seg inn på arbeidsmarkedet. Kjennetegn ved denne gruppa er blant annet mangelfull
utdanning og få, eller mislykkede arbeidsforhold. Status som innsatt er også en
tilleggsfaktor som gjør det vanskelig for denne gruppa å komme seg inn på det
ordinære arbeidsmarkedet.

For denne gruppa kan det nettopp være en pårørende som gjennom sin virksomhet er
villig til å gi den enkelte ungdom en arbeidsmulighet og samtidig yte noe ekstra for å få
dette til å fungere. FO mener derfor at denne begrensningen i retningslinjene er
uhensiktsmessig og at det bør være fengselsleder som avgjør hvorvidt
arbeidsforholdet holder et faglig og sikkerhetsmessig godt nok nivå. Det forutsettes at
fengselsleder sørger for at det lages gode forpliktende arbeidsavtaler mellom fengsel,
domfelte og arbeidsgiver. FO mener også at det tilsvarende også må være
fengselsleder som vurderer ut i fra sikkerhetssyn om frigang kan gis til arbeid på
kveldstid.
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FO foreslår derfor at frigang til pårørendes virksomhet kan innvilges etter
fengselsleders vurdering.

FO er opptatt av at frigang i realiteten også skal starte fra første dag av soningen noe
som forutsetter en god planlegging. Forslaget om regelendringer beskriver ikke
hvordan dette skal gjøres, noe som FO mener bør inn i retningslinjene for frigang. For
at frigangen skal bli så vellykket som mulig forutsettes det at arbeidsforhold eller
skoletilbud vurderes og godkjennes som oppdragssted i forkant av soningen. Det
samme må gjelde for den dømte som også må være kartlagt og sikkerhetsmessig
vurdert som egna for denne typen soning. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse
med en personundersøkelse eller som en av oppgavene til
tilbakeføringskoordinatorene.

FO mener at det bør klargjøres i de nye retningslinjene for frigang.
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