
 

   

Skippergata 23, 0154 Oslo Telefon: 22 84 29 00 Telefaks: 22 84 29 01 

 
 
 

 
 

  
 

Oslo, 17. november 2020 
Vår ref: FEG 
 

Jussbuss sitt høringssvar til forslag til endringer i 
konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. 
– strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for 
ungdom 

Om oss  

Jussbuss er et studentdrevet rettshjelptiltak med 49 års erfaring med rettshjelpsarbeid og oppsøkende 

virksomhet. Jussbuss behandlet totalt 1022 saker om fengselsrett i 2019. 

Overordnet om høringen  

Jussbuss stiller seg bak Barneombudets høringssvar.  

Jussbuss mener det være svært uheldig å forandre på utgangspunktet om at barn først og fremst skal møtes 

med en sanksjon som bidrar til at lovbryteren og den skadelidte om mulig kan forsones.  

Jussbuss deler Barneombudets bekymring for at de foreslåtte endringene vil kunne innebære en svekkelse av 

en gjenopprettende prosess til fordel for en mer tradisjonell straff av barn. Jussbuss mener dette er uheldig 

ettersom gjennomføringen av straffereaksjonen etter forslaget i større grad vil legges til Kriminalomsorgen 

istedenfor konfliktrådene. Kriminalomsorgen har de siste årene gjennomgått store kutt som ledd i 

regjeringens avbyråkratisering- og effektiviseringsreform. Vi erfarer at bygg- og bemanningsmessige forhold i 

norske fengsler i dag ikke tilstrekkelige til å sikre god rehabilitering, herunder for sårbare innsattgrupper som 

barn.            

Jussbuss minner om at barn fremdeles soner sammen med voksne i ordinære fengsler i Norge i dag, og at 

dette strider mot FNs konvensjon om barns rettigheter artikkel 37 bokstav c. 

 

Til punkt 18.2.16: Elektronisk og digital kontroll  

Jussbuss er kritisk til forslaget om elektronisk kontroll som varektssurrogat for barn. Tiltak som kan føre til at 

færre barn gjennomfører straff i fengsel er positivt, men vi deler Barneombudets bekymring for at innføringen 

av elektronisk kontroll i praksis vil medføre at terskelen for å varetektsfengsle barn senkes. Videre er Jussbuss 

sterkt kritisk til at elektronisk kontroll skal kunne ilegges gjennom forvaltningsvedtak. Bruk av elektronisk 

kontroll er et inngrep som utgjør en frihetsberøvelse og bør derfor kun ilegges etter dom. 

 

*** 

 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Jussbuss på telefon 22 84 29 00 eller på e-post til 

fengselsgruppen@jussbuss.no.  
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Med vennlig hilsen 

 

Jussbuss v/ 

Frida Ose Marthinussen 

Christopher James Johnson Åsheim 

Grethe Kristine Olsen 

Axel Hodnefjeld 

Rita Paramalingam 

Ida Solberg Thommessen 

Helene Gram Olsen 

Marianne Roska Valheim 

 

 

 


