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HØRING- UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFØRING I NEDERI-AND

Det vises til Riksadvokatembetets brev
^v

1.4. juli d.å. vedtørende hønng om Justis- og
b eredskap s dep artementets forslag til forskrift om s traffegj ennomfØring i Nededand.

Det nasjonale statsadvokatembetet G\IASÐ vil i det følgende kommentere avsnittet om
unntaksbestemmelser i forslaget. Justis- og beredskapsdepartementets mener at det ikke er behov
for en egen bestemmelse i forskriften som omhândlet PSTs ansvarsområde direkte.

En stor del av PSTs saker springer ut fra en forutgående fotbyggende sak, ofte bygget på gtadert
etterretningsinformasjon og metodebruk som i mange tilfeller ikke kan deles med andre land.

Personer domfelt for forhold som hØreÍ inn undet PSTs ansvarsområde tilhøter ofte yttediggående
mlhjøer, og sikkerhetstjenestens behov fot innhenting av informasjon om vedkommende avbrytes

ikke med domfellelsen. De som domfelles for brudd på de angjeldende bestemmelsene er gjerne
radikaliserte personer som skal tilbakeføtes til det norske samfunnet etter endt soning. Under
soning er det viktig med tett oppfølging for å hindte ytterþere radikalisering, rnen også for å

forsøke ä avtadlkaltsere vedkommende. Dette arbeidet ivatetas best i Norge.

Departementet vurdering er at det ikke er behov fot en særbestemmelse om saket som faller inn
under PSTs ansvarsområde fordi sakene vil væte gjenstand for individuell vutdering om egnethet
for sonings overfØrtflg og at nededandske myndigheter av hensyn til allmennheten kan nekte
overføring av enkelte innsatte. NAST har i utgangspunktet forståelse for r,'urderingen, men på den

annen side er det langt fta sikkert at beslutningstagerne i hvet enkelt sak kjenner til at den innsatte
tirlligere harværtgjenstand for en forebyggende sak fta PST. Selv om spørsmålet om overfØring et

undergitt en konkret sak-til-sak-r.'urdering og at nededandske myndighetet av hensyn til
allmennheten kan nekte overfødng, mener NAST

^tma;fl
for å unngå nødvendige, men opplagte

r,'urdednger med fordel bør ta inn et unntak i fonkdften for alle saker som faller inn under PSTs

ansvâfsofffåde.

Med vennlig hlsen

Ftederik G. Ranke
Statsadvok¿t
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