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Høring - utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland 

Helsedirektoratet viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 3. juli 2015, der utkast 
til forskrift om straffegjennomføring i Nederland ble sendt på høring med frist for å avgi 
uttalelse innen 3. oktober 2015. Det vises også til e-post av 15. oktober 2015 fra 
seniorrådgiver Kjersti Lehmann i Kriminalomsorgsavdelingen, der det ble beklaget at høringen 
ikke var blitt sendt Helsedirektoratet og at det derfor ble gitt ny frist til 6. november 2015 med 
å avgi høringsuttalelse. 
 
Helsedirektoratet vil innledningsvis takke for muligheten til å avgi høringsuttalelse etter at 
fristen er utløpt. 
 
Det vises også til Helse- og omsorgsdepartementets høringsuttalelse av 24. september 2015, 
som Helsedirektoratet gir sin tilslutning til. 
 
Helsedirektoratet vil i tillegg bemerke følgende til forslaget til ny forskrift om 
straffegjennomføring i Nederland: 
 

1. Til forslaget til § 1, formål: 
Formålsbestemmelsen i utkastet til forskrift § 1 er innholdsmessig mer en 
virkeområdebestemmelse enn en formålsbestemmelse. Helsedirektoratet legger til grunn at 
formålet i straffegjennomføringslovens § 2, jf. hjemmelsbestemmelsen i 
straffegjennomføringslovens § 1 a, vil bli oppfylt ved bruk av den foreslåtte forskriften. 
 
I det ligger at Helsedirektoratet legger til grunn at de fangene som skal sone fengselsstraff i 
Nederland får oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp på samme måte som fanger i norske 
fengsler får, og at helsehjelpen er faglig forsvarlig, jf. hva som er skrevet i høringsnotatet 
nederst på side 6 og øverst på side 7. 
 
Dette bør etter Helsedirektoratets oppfatning formuleres uttrykkelig i formålsbestemmelsen i 
forskriftens § 1. 
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2. Til forslaget til § 4, vilkår for overføring: 
I utkastet til ny forskrift § 4, andre ledd, bokstav f er det foreslått at domfelte som har behov 
for helsetjenester som ikke kan tilbys ved straffegjennomføring i Nederland ikke skal overføres 
til soning i Nederland. 
 
Helsedirektoratet gir sin tilslutning til dette forslaget, men foreslår at det i bokstav f føyes til: 
«eller hvor helsetjenestene som tilbys i det nederlandske fengselet antas å ikke være 
likeverdige med tilbudet som gis ved soning i Norge». 
 

3. Til forslaget til § 10, tilbakeføring til Norge 
I utkastet til § 10, tredje ledd er det foreslått at domfelte som under straffegjennomføringen i 
Nederland får behov for medisinsk behandling som ikke kan gjennomføres i fengselet i 
Nederland, skal overføres til fortsatt straffegjennomføring i Norge. 
 
Helsedirektoratet foreslår at ordet «medisinsk behandling» erstattes med «helsehjelp i 
samsvar med definisjonen i helsepersonellovens § 3, tredje ledd, jf. pasient- og 
brukerrettighetslovens § 1-3 bokstav c.». Da vil bestemmelsen omfatte alle former for 
helsehjelp. 
 
Helsedirektoratet har utover det foranstående ikke bemerkninger til forskriftsutkastet. 
 
Vennlig hilsen 
 
Bente Moe e.f. 
avdelingsdirektør 

   
   

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi: 
Helse- og omsorgsdepartementet 
 


