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ustisde artementet har føl ende merknader:
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Vi støtter hovedinnholdet i høringsnotatet om lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen. En slik samordning av arbeid og sosiale tjenester vil være positivt
for oppfølgingen av stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) Straff som virker — mindre
kriminalitet — tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding). Samordningen av
lovverket vil kunne styrke hovedbudskapet i meldingen om tilbakeføringsgarantien for
innsatte. Tilbakeføringsgarantiens målsetting er at innsatte skal ha bolig, arbeid eller
opplæring, inntektssikring etc. når de løslates fra fengsel og forutsetter forpliktende
samarbeidsstrukturer mellom etatene. Vi er positive til at NAV-kontorene får ansvar for
både kvalifiseringsprogram, kvalifiseringsstønad, råd og veiledning, økonomisk stønad,
midlertidig botilbud og individuell plan. Denne samordningen vil kunne forenkle og
styrke kriminalomsorgens tilbakeføringsarbeid.

Vi vil imidlertid bemerke at et lavere beløp for kvalifiseringsstønad for personer under
25 år kan virke mindre motiverende for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet, jf.
utkastet § 5-7.

Vi viser ellers til St.prp. nr. 1 (2008-2009) fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og
vedlegget Handlingsplan mot fattigdom, hvor Arbeids- og velferdsdirektoratet er gitt
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midler til et samordningsprosjekt med kriminalomsorgen. Målgruppen er innsatte i
fengsel med rett til tjenester etter arbeids- og velferdsforvaltningen. I
rammedokumentet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" av 2. februar 2009 framgår
det at forsøket skal prøve ut om det er hensiktsmessig at fengselskommunen ivaretar
en samordningsfunksjon av sosiale tjenester mellom kommunen hvor fengselet ligger
og den kommunen innsatte skal tilbakeføres til. Formålet er å finne fram til gode
modeller som sikrer innsatte kontinuitet, integrerte tjenesteforløp og tettere individuell
oppfølging i overgangen fra fengsel til frihet. Justisdepartementet anser dette arbeidet
som svært viktig og av avgjørende betydning for å realisere tilbakeføringsgarantien i
den nye kriminalomsorgsmeldingen.

Merknader til § 2-2
En hovedutfordring i kriminalomsorgens samarbeid med kommunene er at
oppholdskommunen forut for inntaket i institusjon, her fengsel, ofte er en annen
kommune og i lang geografisk avstand fra kommunen hvor fengselet ligger Innsatte i
fengsel har etter vår erfaring i liten grad fått vurdert sitt behov for sosiale tjenester og
hjelp til å planlegge tilbakeføring til kommune. En stor andel innsatte løslates uten
bolig, arbeid og inntekt. Utkastet til ny lovgivning synes ikke å løse denne utfordringen.
Etter vår erfaring vil det være fornuftig at kommunen hvor fengselet ligger, får et
delansvar for saksbehandling og planlegging av løslatelse i samarbeid med ansvarlig
hjemkommune. Man må imidlertid avvente de erfaringer og evalueringer som det nå er
lagt opp til, jf. det som er omtalt tidligere.
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