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En styrt nedbygging av kriminalomsorgen
Statsbudsjettet er et klart signal om at det faglige arbeidet med innsatte/domfelte
ikke er prioritert.
NFF kan ikke se at regjeringen med forslaget til statsbudsjett tar innover seg at ett
viktig hensyn med straffen som er å motvirker nye straffbare handlinger, som er
betryggende for samfunnet og som sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold.
Kriminalomsorgen får et kutt på 24 millioner som følge av ABE reformen. Situasjonen
for fengslene og friomsorgens enheter er allerede krevende og de nye kuttene vil
tvinge frem nye kutt i bemanningen.
Kuttene oppfattes som en nedbygging av etaten og hvor målet kun er gjennomføring
av straffen.
Med dagens forslag til budsjett vil regjeringen ha kuttet kriminalomsorgens budsjett
med nærmere 175 millioner siden de overtok i 2013.
Regjeringen kan ikke ha forstått eller blitt godt nok orientert om at kuttene rammer
det direkte påvirknings og tilbakeføringsarbeidet overfor de innsatte/domfelte og
kuttene reduserer kriminalomsorgens mulighet til å forebygge ny kriminalitet etter
løslatelsen.
Regjeringen skriver at fengselsbetjentenes tilstedeværelse i avdelingene er viktig,
men det er ingenting ved dette forslaget som tilsier at den ambisjonen er mulig å
oppfylle og etter NFFs mening vil budsjettet medføre at samfunnssikkerheten
svekkes.
Som følge av budsjettkuttene må Kriminalomsorgen holde stillinger ledige og
ubesatte og mange av de nyutdannede fengselsbetjentene vil ikke få seg fast jobb.

Det tar opp 3 ekstra klasser på fengselsskolen(KRUS). KRUS pålegges flere oppgaver
mens det samtidig kuttes i KRUS sitt budsjett.
NFF er sterk motstander av å bruke over 300 millioner på et fengsel i Nederland.
Disse pengene burde vært brukt for å styrke kriminalomsorgen i Norge i dag fremfor
å sende de ut av landet.
Statsbudsjettet inneholder omtaler om vold og trusler mot ansatte, men det følges
ikke opp med konkrete handlinger og penger. Det er ingenting som tilsier at det vil
bli færre volds- og trusselhendelser med det fremlagte budsjettet.
Transportprosjektet i kriminalomsorgen videreføres og det er et positivt.
Utvidelse av soning med elektronisk kontroll og nye fengsler i Agder er positivt.
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