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Innspill fra Barneombudet til budsjettbehandlingen i Justiskomiteen  

 De foreslåtte kuttene i de spesielle rettshjelptiltakene truer barns rettsikkerhet, og medfører 

en svekkelse av deres tilgang til grunnleggende velferdsgoder og rettigheter. Disse 

rettshjelptiltakene må styrkes, ikke kuttes. 

 Barn med familiemedlemmer i fengsel er en særlig sårbar gruppe med få, eller ingen 

tilrettelagte tilbud. Tilskuddet til den frivillige organisasjonen For Fangers Pårørende må 

derfor økes, ikke kuttes.  

 Opptrappingsplanen mot vold og overgrep må kostnadsberegnes og det må settes av 1 

milliard til planen over Statsbudsjettet for 2018. 

 

Kap. 470 post 72 Fri rettshjelp  

Barneombudet mener at det foreslåtte kuttet i de spesielle rettshjelptiltakene medfører en svekkelse av 

barns rettigheter i Norge. Rettshjelp har stor betydning for å sikre at barn får reell tilgang til rettigheter og 

velferdsgoder. Grunnleggende velferdsgoder blir skjevt fordelt og avhengig av ressurssituasjonen til familien, 

siden barn og barn og unge ofte ikke får innfridd rettighetene sine innenfor viktige velferdsområder, og er 

avhengig av at foreldre kan ivareta interessene deres.  

De som i dag benytter seg av de særskilte rettshjelptiltakene faller utenfor muligheten den alminnelige 

rettshjelpsordningen (lov om fri rettshjelp). De særskilte rettshjelptiltakene imøtekommer derfor et stort og 

ellers udekket behov for rettshjelp. Beløpet som foreslås kuttet er relativt lite, men har vesentlig betydning 

for flere av tiltakene. Flere har varslet nedbemanning og nedleggelse.   

Ett tiltak som har varslet nedleggelse er Barnas Jurist, det eneste rettshjelpstilbudet direkte rettet til barn og 

ungdom.  Et annet tiltak er krisesentrene som gir rettshjelp til voldsutsatte barn og familier, familier i en 

akutt og sårbar situasjon, med stort behov for informasjon om rettigheter og juridisk hjelp i kompliserte 

saker. Barneombudet henviser nesten daglig foreldre og barn til flere av disse tiltakene som nå får kutt, fordi 

vi ikke har kapasitet til å gi tilstrekkelig hjelp. Barneombudet kan ikke se at kuttene er tilstrekkelig 

begrunnet, eller at det er vurdert hvilke konsekvenser dette vil få for barn og deres familier, slik FNs 

barnekonvensjon artikkel 3 krever.  

Barneombudet mener at de spesielle rettshjelptiltakene må styrkes, ikke kuttes. Det foreslåtte kuttet truer 

barns rettsikkerhet, og medfører en svekkelse av deres tilgang til grunnleggende velferdsgoder og 

rettigheter. 

 
Kapittel 430 Kriminalomsorgen post 70 Tilskudd 

Regjeringen foreslår å kutte 40 prosent av driftsmidlene for foreningen For Fangers Pårørende (FFP). Det er 

ikke store summen, men kuttet har stor betydning, I 2017 mottok de 2,7 millioner kroner over 

Statsbudsjettet. For 2018 er dette foreslått redusert med 40 prosent, til 1,6 millioner.  

Barn av innsatte er en særlig sårbar gruppe. FFPs arbeid bidrar til å forebygge sosiale problemer, dårlig 

helse og utenforskap for familiene til de innsatte, ikke minst for barna. Barna har ofte mange spørsmål og 



 

 

bekymringer knyttet til at en de er glad i sitter fengslet. FFP Ung tilbyr aktiviteter, kultur- og ferietilbud til barn 

og unge med et familiemedlem i fengsel.  

Barneombudet mener at tilskuddet til den organisasjonen For Fangers Pårørende må økes, ikke kuttes, da 

barn med familiemedlemmer i fengsel er en særlig sårbar gruppe med få eller ingen tilrettelagte tilbud.. 

 

Kapittel 440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten, post 01 Driftsutgifter  

Det er foreslått et samlet tilskudd til Opptrappingsplanen mot vold og overgrepi  på 584 millioner for 2018, 

hvor kun 54 millioner er nye midler. Av disse kommer 42 millioner over Justis- og 

beredskapsdepartementets budsjett.  

Barneombudet mener det burde vært satt av en milliard kroner i Statsbudsjettet til Opptrappingsplanen. 

Dette begrunner vi med at et samlet storting vedtok at planen skal lages etter modell av opptrappingsplanen 

for psykisk helse, og at det skal følge øremerkede midler med planenii. Opptrappingsplanen for psykisk helse 

gikk over ti år, og det var enighet om å investere 6, 4 mrd. kr i perioden. Tilsvarende beløp nå, utgjør om lag 

1 milliard kroner årlig i ti år.  

En opptrappingsplan må ha tydelige og forpliktende mål, slik Opptrappingsplanen for psykisk helse haddeiii. I 

Opptrappingsplanen mot vold står det mye om hva Regjeringen vil gjøre, men det er ingen tydelige mål og 

ingen konkrete kostnadsberegninger av hva dette vil koste og hvordan midlene skal fordeles i planperioden. 

Så lenge ikke Departementet har tatt jobben med å kostnadsberegne Opptrappingsplanen, er det vanskelig 

både for Barneombudet og andre å gi konkrete innspill til de ulike kapitlene og til de ulike postene, om 

hvilke tiltak som bør prioriteres og gis midler.  

Barneombudet ber derfor Justiskomiteen om å ta ansvar for at Opptrappingsplanen mot vold og overgrep 

kostnadsberegnes slik at det blir synlig hva det koster både å forebygge, finne, få slutt på, og følge opp de 

barna som utsettes for vold og overgrep. Dette er et viktig for å vise at det står politisk vilje bak 

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep.  

Barneombudet mener at Opptrappingsplanen mot vold og overgrep må kostnadsberegnes og at det må 

settes av 1 milliard til planen over Statsbudsjettet for 2018. 

 

                                                      
i Lenke til Opptrappingsplanen mot vold og overgrep: http://bit.ly/2gP0MPp  
ii Vedtak 623, 8. juni 2015 
iii St.meld.nr. 25 (1996-1997) Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene, St.prp.nr. 63 (1997-1998) 

Om opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006. Endringer i statsbudsjettet for 1998. 

http://bit.ly/2gP0MPp

