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NORSKE FENGSLERS MANGEL PÅ RESSURSER
De siste årene har det vært kraftige kutt i de ressursene som tildeles norske fengsler.
Dette fører til en prioritering, antall ansatte på jobb, mot innsattes ulike tilbud. Slik
det ser ut i dag er ikke en gang prioriteringen reell. Nedbemanningen har allerede
vært så kraftig at det for eksempel finnes en avdeling ved Trondheim Fengsel med 3
ansatte på 28 innsatte, og i enkelte tilfeller kan det synke til 2 ansatte. Dette har ført
til at mange tilbud med fokus på sosial stimuli og rehabilitering har falt totalt bort.
En firedobling av innsatte med annen nasjonalitet, har ført til en massiv utgift blant
annet i form av tolketjenester. Dette gjør at utviklingen man ser i dag hvor ressurser
stadig blir kuttet, ikke samsvarer med de økende utgiftene.
Kjennetegn for majoriteten av innsatte er rusproblematikk, psykiske lidelser og liten
eller ingen utdanning. Nasjonal forskning viser at hele 85% har en psykisk lidelse.
Under et fengselsopphold finnes det en gylden mulighet til å behandle nettopp disse
problemene. Verdien av denne muligheten er viktig å se.
Høyre og FRP-regjeringen har styrket beredskapen til politiet, men det er også viktig å
huske at de fleste innsatte i fengselet en dag kommer ut igjen. Og uten
rehabiliterende tiltak er sjansen mye mindre for at det er som en tryggere nabo, eller
bedre samfunnsborger. I virkeligheten er kun fengsel i seg selv ikke en reell trygghet
som gagner verken oss som enkeltmennesker, eller samfunnet, på sikt, når det kun
fungerer som en oppbevaringsanstalt for kriminelle.
Høyres Studenter mener rusbehandling, kognitiv terapi og et godt utdanningstilbud er
viktige tiltak innenfor murene. Dette gir bedre forutsetninger for personen når den
kommer ut, og gjennomføres på en langt mer kontrollert og effektiv måte, enn om
det skjer i oppstykket form slik det gjør utenfor murene.
Over halvparten av de som søker hjelp i dag, får det ikke. Derfor må det til en styrking
av de allerede eksisterende tilbudene, slik at alle innsatte får tilbud om hjelp når de
ber om det og trenger det som mest. Bare også det å ha flere fengselsbetjenter på
jobb gir en mulighet til å tilby lavterskeltilbud i form av samtaler eller en hånd å holde
i.
Alt foreslått her er en del av straffegjennomføringsloven og målene fengslene har
satt. Stortingsmeldingen om kriminalomsorgen viser til disse manglene, og påpeker at
straff som virker, gir mindre kriminalitet. Forskningen som tydelig viser hva som virker
er der. Tilbudene er utviklet og målene satt. Det som mangler er ressursene til å
gjennomføre det.
Høyres Studenter vil:



Styrke norske fengslers ressurser spesielt med hensyn til de innsattes
psykososiale forhold.

