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Fellesorganisasjonen (FO) vil med dette komme med våre konuncntarer til foreliggende
høring. FO organiserer over 24 000 barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og
velferdsarbeidere.

FO er positiv til å opprene egne enheter for utslusning av forvaringsdømte. Slike
enheter sona her foreslåes må bemannes med helse- og sosialfaglig personell. Del er helt
nødvendig med god oppfølging i løpet av hele straffegjennomføringen. Helse- og
sosialfaglig kompetanse må være sterkt involvert både i forvaringsperioden, i sluttfasen
av denne og i etterkant. Blant annet vil den samspills-, nettverks- og
samfunnskompetansen som sosialfaglig kompetanse innebærerer være nødvendig for å
sikre gode tjenester til den enkelte.

Det er viktig at kommunene settes i stand til å gi gode tilbud etter at forvarings- og
særreaksjonsperioden er over. Det trengs både tilstrekkelige ressurser og kompetanse.
Sentrale myndigheter må være ansvarlig for finansiering i overgangsperiodene. Dette
gjelder for eksempel ved prøveløslatelse. Kommuner som takker ja til å gi et tilbud til
den prØvelØslatte, må sikres økonomisk refusjon for planleggingsfasen før en
prøveløslatelse. I dag er det slik at man må planlegge et tilbud uten å vite om
vedkommede blir prøveløslatt eller ikke. Blir vedkommede prøveløslatt, vil
planleggingsfasen kunne bli dekket av refusjonsordningene. Hvis ikke vedkommede
fyller vilkår for en prøveløslatelse, så er det kommunene selv som må bære det
økonomiske ansvaret.
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05U6 Oslo

Telefon:

23 06 11 20

Domstolene må gi rom for en lengre planleggingsperiode for kommunene når den Telefaks:

forvaringsdømte blir begjært prøveløslatt. Med dagens ordning så forventes det at 230611 14

kommunene har et godt tilbud på plass med en gang vedkommede er begjært
prøveløslatt. Slik er ikke tilfelle i de fleste kommuner. Man må minimum ha kunror r .no
planleggingstid på 6 måneder. Disse månedene kan brukes til en "utslusing" som er
foreslått i høringsnotatet.

Bankgiro:

9(101.06356-,

Poreraksnr.:
8.;[] 9%1852  NIVA



FO støtter utredningsgruppens forslag om ytterligere utredning av spørsmålet om
sosialtjenesteloven kapittel 4 A bør gjelde ved gjennomføring av tvungen omsorg.
Tvang og makt berører blant annet etiske, faglige og rettsikkerhetsmessige forhold. Det
er nødvendig å se dette i en sammenheng. Dette gjelder særlig forholdet mellom
gjennomføringen av særreaksjonen og overføring til kommunal omsorg. FO erfarer at
tjenestene til personer Tred utviklingsherming ikke er tilfredstillende. Det må ikke være
slik at særreaksjon opprettholdes eller opprettes på bakgrunn av dårlig kommunalt
tilbud. Bruk av tvang og makt blir en viktig vurderingsfaktor når man skal gi et helhetlig
og godt kvalitativt tilbud. Videre vurderinger rundt dette temaet synes nødvendig.

FO er skeptisk til en utvidelse av virkeområdet for særreaksjoner til å gjelde
utilregnelige personer som utviser gjentatte lovbrudd av særlig samfunnskadelig eller
plagsom karakter.  Det er behov  for å  følge opp disse personene bedre enn det som
gjøres i dag, men vi stiller spørsmål onn ikke dette kan gjøres innenfor de ordinære
helse- og sosialtjenestene .  Det trengs en styrking av tjenestene ,  og da særlig knyttet til
sosialfaglig oppfølging.  Fast sosialfaglig kontaktperson kan bidra til at de aktuelle
personene i større grad får tettere og riktigere oppfølging enn hva som er tilfelle i dag.
Skal tran gjennomføre en slik utvidelse sone er foreslått er det nødvendig å fastsette
evaluering av endringen .  Dette særlig for å kunne kontrollere at dette ikke vil omfatte
flere personer enn det som  (let  antydes i utredningsgruppens gjennomgang.

Med vennlig hilsen

Randi Reese
Forbundsleder
Fellesorganisasjonen (FO)
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