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HøRING . UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFøRING I
NEDERLAND

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 3. juli 2015

Stortinget vedtok 15. juni 2014 straffegjennomføringsloven$ 1 a om straffegjennomføring i

annen stat, som trådte i kraft 19. juni 2015. Avtale mellom Norge og Nederland om bruken av
et fengsel i Nederland ble vedtatt av Stortinget B, juni 2015. Departementet ber om innspill til
utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland.

Politidirektoratet har forelagt høringen for underliggende instanser. Vi har mottatt
høringsuttalelse fra Kripos og Politiets utlendingsenhet (PU), som følger vedlagt,

Politidirektoratet har følgende innspill til utkast til forskrift om straffegjennomføring i

Nederland:

Direktoratet slutter oss til PUs kommentarer i brev av 26. august 2015 og epost av L4.
september 2015. Vi vil særlig fremheve følgende:

Det følger av utkast til forskrift $ 4 annet ledd bokstav b at domfelte som "er erklært som
uønsket utlending i Nederland eller registrert som en utlending som skal nektes innreise i
Nederland" ikke kan overføres. Slik bestemmelsen er formulert kan det stilles spørsmål ved om
personer som er utvist og innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS) i henhold til SIS-
loven kan overføres. Det forutsettes samtidig i høringsnotatet at innsatte som er besluttet
utvist kan overføres, Politidirektoratet mener utkast til forskrift $ 4 annet ledd bokstav b bør
omformuleres, slik at dette klargjøres.

I henhold til utkastets $ 10 første ledd skal innsatte tilbakeføres til Norge før løslatelse, og som
hovedregel senest to måneder før løslatelsestidspunktet, Det fremgår av høringsnotatet at

"Etter avtalen med Nederland skal innsatte som av ulike grunner gjennomfører også
siste del av straffen i Nederland, uansett tilbakeføres til norsk territorium før løslatelse.
Dette kan i praksis innebære at de tilbakeføres til et fengsel i Norge for å gjennomføre
siste del av straffen der, eller det kan bety at innsatte overføres til flyplass i Norge for
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direkte løslatelse eller for direkte uttransport til tredjeland dersom innsatte er utvist ved
vedtak fra utlendingsmyndighetene. Forskriftsbestemmelsen åpner imidlertid også for
at innsatte som er besluttet utvist fra Norge etter nærmere avtale med Nederland kan
transporteres direkte til hjemlandet etter endt soning".

Politidirektoratet bemerker at det er av stor betydning at det foreligger gode varslingsrutiner
når innsatte tilbakeføres til Norge, Vi er kjent med at det allerede foreligger varslingsrutiner i

kriminalomsorgen ved løslatelse fra fengsel. Det vises i den forbindelse blant annet til
retningslinjene til straffegjennomføringsloven pkt, 3.45.2. Dersom det foreligger en endelig
beslutning om utvisning, skal leder av fengsel kontakte det politidistriktet som har hatt
utvisningssaken i god tid før løslatelse ellers skal skje. Transporten ut av landet kan da
iverksettes på Oet tidspunkt løslatelsen skal finne sted i henhold til løslatelsesvedtaket eller så

raskt som mulig deretter. Videre fremgår det av rundskriv KSF 2/2Ot2 atfor å sikre
effektuering av utvisningsvedtak og ivareta hensynet til å kunne samle opp personer som skal
uttransporteres til samme land, er det avgjørende at politiet raskest mulig varsles om
tidspunkt for løslatelse, For gvrig er det presisert at PU og Utlendingsdirektoratet (UDI) skal
underrettes tilsvarende. Politidirektoratet forutsetter at slike varslingsrutiner blir fulgt når
innsatte tilbakeføres til Norge fra Nederland, både med hensyn til prøveløslatelse og løslatelse
på endt tid, slik at uttransportering kan koordineres og iverksettes ved løslatelse.

Kripos har i brev av 14. september 2015 uttalt seg om $ a Vilkâr for overføring. Kripos skriver
følgende:

"Det følger av avtalen med Nederland at norske myndigheter skal etterlyse
internasjonalt for pågripelse og utlevering innsatte som rømmer fra fengselet
Norgerhaven, Tilsvarende gjelder innsatte som pågripes av nederlandske myndigheter
og overføres til et nederlandsk fengsel fordi de har begått nye straffbare forhold under
soning på nederlandsk territorium, Det er avtalt med Kriminalomsorgsdirektoratet at
Kripos skal håndtere slike eventuelle etterlysninger og videre oppfølgning av disse.

For å kunne etterlyse en person internasjonalt for pågripelse og utlevering mã
grunnvilkårene for slik etterlysning være oppfylt. For etterlysning for straff eforføl
må den straffbare handlingen etter norsk lov kunne medføre fengsel i mer enn 1

etterlysning for straffullbyrding er det i tillegg et vilkår at dommen må gå ut på
frihetsstraff i minst 4 måneder.
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For at Norge skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen med Nederland hva
gjelder etterlysning, må alle som overføres til straffegjennomføring i Nederland kunne
èiterlyses for pågripelse og utlevering dersom de skulle rømme eller blir pågrepet av
nederlandske myndigheter og overført til et nederlandsk fengsel,

En person som rømmer fra, eller tas ut av fengselet i Nederland, skal etterlyses for
straffullbyrding. Dette innebærer at alle som overføres til soning i Nederland må være
dømt for en handling som kan medføre straff av fengsel i mer enn 1 år, samt at de må
være dømt til fengselsstraff av minst 4 måneder.

Kripos antar at det antakeligvis er lite aktuelt å overføre personer til s-oning i Nederland
som ikke oppfyller grunnvilkårene for etterlysning, Vi vil likevel foreslå at det for ordens
skyld gjøres en tilføyelse i forskriften 5 4 annet ledd som ivaretar dette"
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Politidirektoratet støtter uttalelsen fra Kripos'

ilsen

dptlid
Smedsrud

avdelingsdirektør

Saksbehandler:
Maren Vaagan
June Kristin Bellika

Vedlegg:
- Uttalelse av 26.08.2015

fra PU med vedlegg
- E-post av 14.09.2015

fra PU

Uttalelse av 14.09.2015
fra Kripos
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HøRINGSSVAR - UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFøRING I
NEDERLAND

Politiets utlendingsenhet (PU) viser til e-post av 22. juli d.å. samt brev fra Justis- og
beredskapsdepartementet vedrørende utkast til forskrift om straffegjennomførlng I Nederland
av 3. juli d.å.

Det vises til at straffegjennomføringsloven $ 1 a om stmffegjennomføring i annen stat ble
vedtatt av Stortinget 15. junî 2015 og trådte i kraft 19. juni 2015. Videre vises det til at avtale
mellom Norge og Nederland om leie av Norgerhaven fengsel ble vedtatt av Stortinget 8. juni
2015. Departementet har nå utarbeidet utkast til forskrift om straffegjennomføring i

Nederland.

Forholdet til utlendingsloven
PU viser til vå¡t tidligere høringssvar av 11. februar d.å. vedrørende
straftegjennomføringsloven $ 1 a samt Politidirektoratets høringssvar datert 25, februar 2015,
se vedlagte dokumenter. Vl har merket oss departementets uttalelse om at
straffegJennomføringsloven $ I a annet ledd inneb¿erer at de rettigheter og plikter som følger
av utlendingsloven i utgangspunktet også skal gjelde for domfelte utlendinger som
gjennomfører straff i annen stat, jf. Prop.92 LS (2014-2015) pkt. 5.2,4. PU ser positivt på
dette. For øvrig vises det til vårt tidligere svar, herunder spørsmålet om jurisdiksjon i
forbindelse med bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven og vårt arbeid med hensyn til
avklaring av ldentitet mv.

Utkast til forskrift S 4 - vilkår for overførlng
Det følger av forslaget til forskriftsendringer at målgruppen for overføring til
straffegjennomføring i Nederland, er mannlige innsatte over 18 år som er dømt til ubetinget
fengselsstraff, jf. 6 4. Det følger videre av utkastet til forskriftsbestemmelsen at visse innsatte
lkke kan overføres. Dette gjelder blant annet domfelte "som er erklært som uønsket utlending
I Nederland eller registrert som en utlending som skal nektes lnnreise i Nederland", Jf. 5 4
annet ledd bokstav b.

Med utgangspunkt I en almlnnellg språkllg forståelse fremstår utkastet til
forskriftsbestemmelsen som uheldig utformet etter vår oppfatning. Det vises i den forbindelse
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tll at en svært stor andel I norske fengsler er utvist fra Norge, og I flertallet av sakene er
utlendlngen også lnnmeldt I 5I5 (Schengen lnformasjonssystem). Konsekvensen av
registreñng I tlS er at utlendlngãn vll bll nektet adgang tll alle land på Schengen-territoriet I

den gOen vedkommende er lnnmeldt I lnformasJonssystemet. Selv om det lkke er henslkten å

utelukke overførlnger av lnnsatte som er utvlst (og lnnmelrt I SIS), er vl llkevel av den
oppfatnlng at forskrlftsteksten bør fâ en annen uttormlng på dette punkt. Dette fordl en
utlendlng som er lnnmeldt I SIS per deflnlsjon også vll bll nektet lnnrelse I Nederland.

Med hllsen

lan Olav Frantsvold
avdelingsleder Håvard Sandum Antonsen

polltlfullmektlg
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Horingsuttelelsc - sttaffegicnnomføriog i nnnen stst

Ðet rises til c-post fra Poliridircktontet da¡crt 5. febn¡ar 2015 d.ô, samr horinçnobr fin
J*dï qg beredslcapsdeplrtemcntet om cnddnger i straffegiennornforingsbvJn
(straffcgicnnomforing i annen stat mv) daten 30. ianuar d.å,

Innlcdning
Poliúcts utlendingscnfret ftÐ hnr forclon cn giennomgang cv fotstrget, og vi lcan ikke se sr
den bcslûevne modellcn for bn¡lc ¡v utentsndslc fengselskrprsitet vilh noõn di¡clte
innvirlrning pi r'ârt ansr¡*sotnrâde. Vi fi¡¡ner lihcvcl gnrnn til i nevne enkcltc
problcmstillinger som l¡en ha inrercssc utover vô¡t ansvatsom¡äde,

Fost vil vi påpeke at horingsnot¡tet i litcn grad sier noe om hvo¡d¡n tmnsportcn mellom
Norqc--og Nederl¡nd slcal forcgå. Vi lcgger imidlcrtid til gtunn ar dettu cr ptoktirLc fo¡hold
som bli¡ avklart på ct sanerc tidspunkt

Rcttsþ gn¡ffi 14g for unde¡søkclser mv. i anncn st¡t
l"l ¿:l fremgir ar horingsnontet vil stmffbrrc forhold som bcgis i fcnçetct mâtte
behandles etter mo$¡kcrsüt¡ens stmffelov og stroffcproscss, forÀ strnffcfronnomforingcn
ekier pô- en ûonen st¡s tcnito¡ium. Þct vises til ot mott¡kercùsrcns reghrãm enerfotsËring,
pâgdpclsc,,varetcktsfcngslingog pädommelse den'cd vil gielde. t ri[rnytning ril
udendingsfclteç scr vi lt det lcan oppstâ cn dcl problcmstillinger i den-forbñdetse. Ðct vises
bl¡nt annet ¡il ar PU ofte a¡beider med lvklaring rv identitet mv. også p[ utlcndingcr som
giennomfore¡ saaff i

feng¡slcr, og sânn sett vil dct oppsÉ tilfcller ¿ðr Un¡k av tvnn[smidlcr i
hcnhold til utlcnding'sloven er aktuelç elcempelvis beshg av id,dotcumenær. I slikã
siruasioner oppstôr sporsmilct om hvorvidt $enestcmenn fn PU fton benyttc nodvendige
tvongsmidler i utlendingssaken pâ ncdedudsk tenitodum.

Yid:.::pf Ér poryqrålet om udcndingcns rettighcter og plihter i utlcndingssal¡en foreatt
9 Si.U* ¡ttt vises i dcn foùindelse ¡il utlendingslou.n $ ð, dc¡ dct fremgä,; at bven gietder
"for ril¡ct". Foþelþ cr !u av dcn oppfauring at saaffcgicnnomforing for cnkclte
utlendinger i Nedc¡l¡nd vil kunne mcdfore utfordringcr for vårt arbJd pâr
udcndingsomridct S[ langt dct tettslig sctt cr mulig,'Ècs det om 0r dcr blir tnn hensyn til
slike problcrnstillingcr,
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a,

Utvcksling av iaformasion
Som dct videre ftcmgår av horinçnotntct, er fengsclct i motmkerstaten teûkt bermnnct av

{cnestemcnn Êa Noryc og rnottaherstotcn. Tjcnestemcnncne fra Norge vil v¡ere tilsatt i
k¡iminalomsorgcn og ha uushctsplikt. T'ienestemcnn f¡a mott¡kcçt¡¡tcn vil derimot vrlrc
tilsatt i mottrke¡strtcn. Reglcr om tienestemcnns taushetsplikt frcmgir av fon'almingslovcn

$ t3. Ettcr forclagct vil imidlenid mottakerstltsns tienestemenn utforc ticncste ellcr ubeid
for norsk lsiminrlo¡nsorg slik at dct rd v¡rrc natwlþ ût ücnestemeon i mott¡kcrsntcn
undcrtcgncr taushetserldæring i hcnhold til norsk rcgelverlc Dette cr cn tilnrurming vi
stottcr. Vi vil likc frrllt benyne anledningpn dl ö undc¡st¡ekc viktighctcn rv nt ogsÍl

kti¡ninslomsorgsn gior ritt yttcrste for å formidle ¡clcvant informasion dersom den innsatte
dct gicldcr er utlcnding og det cr ulduhcter knyrtcr til vedkom¡ncndcs identitct mv.

Þct cr viktig nt overforing til scnffcgicnnomforing i udondct l¡un skicr cner cn konkrct
wrdcing. De*c giclder både utcnlandske innsattc og noreke statsborgere, men vi har særlig
intercsse av at utlendingcr som inngår som cn dcl sv denne losningcn forst vcþcs ut cttcr rt
idendtct i alle f¡ll cr rr¡¡dcru For dct tilfcller ot udendinger rncd ukicnt identitct ovcrfores til
slik straffegjennomfodng, vil dct v3trc cn frcmtidþ risiko for Noqe dcrsom vcdkommcode
fors¡'innc r frr s traffcgicnnom foringen.

Srksbch¡ndler
Hirurd Sudum
¡lntonrcn
Politifullncktig
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Håvard Sandum Antonsen
14. september 2015 12:38

Maren Vaagan
lan Eirik Thomassen;June Bellika; Jan Olav Frantsvold
SV: Høringsinnspill - utkast til forskrift om straffeg.jennomføring i Nederland

Vl er kJent med at det allerede forellgger varslingsrutlner i krimlnalomsorgen ved løslatelse fra fengsel.
Det vises I den forbindelse blant annet til retningslinJene tll straffegJennomføringsloven pkt. 3.45.2 at
dersom det foreligger en endelig beslutning om utvisnlng, skal leder av fengsel kontakte det
politidÍstriktet som har hatt utvisningssaken i god tid før løslatelse ellers skal skje, sllk at transporten
ut av landet kan iverksettes pä det tidspunkt løslatelsen skal finne sted i henhold til løslatelsesvedtaket
eller så raskt som mullg deretter. Videre fremgår det av rundskrlv RSF 2l2}t2 at for å sikre
effektuering av utvisningsvedtak og ivareta hensynet til å kunne samle opp personer som skal
uttransporteres til samme land, er det avgJørende at politiet raskest mullg varsles om tidspunkt for
løslatelse, For øvrig er det preslsert at Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsdirektoratet (UDI)
skal underrettes tllsva rende.

PU forutsetter at slike varslingsrutiner blir fulqt når lnnsatte tllbakeføres til Norge fra Nederland, både
med hensyn til prøveløslatelse og løslatelse pä endt tid, slik at uttransportering kan koordineres og
iverksettes ved løslatelse.

Arklvert: -1

Heil

Det vises til henvendelsen nedenfor.

Slik vl ser det vil det være av stor betydning at det forellgger gode varslingsrutiner når innsatte
tilbakeføres til Norge.

Med vennlig hllsen

Håvard Sandum Antonsen
Politifullmektig

Politiete utlendingsenhet (PU)
Juridlsk avdellng

Telefon: 470 35 269
Telefaksr 223537 Oz
E-post: haavard.sandum.antonsen@oolitiet.no
www.oollti.no

ffir National Police lmmigration Seruice
l{orway

Fra: MarenVaagan
SendB 4. september 2015 13:45
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Tll: Posbnottak PU

Kopl: Håvard Sandum Antonsen; Jan Elrik Thomassen; June Eelllka

Emne¡ Hørlngslnnspill - utkast tll forskrlfr om straffegJennomførlng I Nederland

Hel

Jeg viser til PUs hørlngslnnsplll tll utkast til forskrlft om straffegjennomførlng I Nederland.

Det fremgår av lustls- og beredskapsdepartementets hørlngsnotat (side 9) at

"I henhald til avtalen med Nederland skal alle lnnsatte tllbakeføres til Norge før løslatelse, og som
hovedregetsenest to mâneder før løstatelsestidspunktet. Dette gJenspetles I forskrlften I 70 første
ledd. Mange innsatte vit bli titbakeført lenge før dette tldspunktet, for eksempelfordl de skal ha
permlsJon Det kan gjøres unntak fra tomtânedersregelen ved at den innsatte tilbakeføres kortere tid
'før

løsiatelse. EtterãîAten med Nedertand skat tnnsatte som av ulike grunner gJennomfører ogsâ síste
del av straffen I Nederland, uansett titbakeføres tll norsk terrltortum før løslatelse. Defte kan I praksis

innebære at de tilbakeføres til et fengsel i Norge for â gJennomføre slste del av straffen der, eller det
kan bety at innsatte overføres til flyplass i Norge for direkte løslatelse eller for direkte uttransport tll
tred1eland dersom lnnsatte er utvist ved vedtak fra utlendingsmyndighetene. Forskriftsbestemmelsen
âpner tmtdlerttd ogst for at lnnsatte sam er besluttet utvtst fra Norge etter nærmere avtale med
Ñedertand kan transporteres dírekte til hJemlandet etter endt sonlng,"

Vi antar at det vil være behov for rutiner om varsling når utenlandske inns¿tte tilbakeføres til Norge, med

tanke på uttransportering ved løslatelse. Vi ber om at eventuelle kommentarer knyttet til dette oversendes

Politidirektoratet innen 14. september 2015.

Med hilsen

Maren Vaagan
senlorrtdglver
G rense- og utlendi ngsseksionen, Pol itifagavdetl ngen
Politidirektoratet

Telefon: 47 27 55 13
E-post: maren.vaaoan@politiet.no
WWw.osliti.no
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HøRIÍ{G - UTKAST TIL FORSKRIFT OM STRAFFEGJENNOMFøRING I
NEDERI-AND

Det vlses tll hørlngsbrev fta Justlsdepartementet av 3, Jull 2015 om utkãst tll forskrlfr om
straffegJennomførlng I Nederland og tllhørende e-posÈ fra Polltldlrekoratet av 22. Jult 2015
med svarfrlst tll dlrektoratet lnnen 7. september 2015. Krlpos er gJennom e-postutveksllng
med dlrektoratet gltt utsatt svarfrlst tll 14. september 2015.

Krlpos har I utgangspunktet bare én merknad tll forslaget tll forskrlft. Den knytter seg tll I4
Vllkâr for overførlng,

I forslaget tll 5 4 første ledd llstes grunnvllkårene for overførlng tll straffeglennomførlng I

Nederland opp, mens det I annet ledd llstes opp hvem som llkevel lkke kan overføres - selv
om grunnvllktrene I første ledd er opptylt.

Det følger av avtalen med Nederland at norske myndlgheter skal etterlyse lntemasJonalt for
pågrlpelse og utleverlng lnnsatte som rømmer fra fengselet Norgerhaven. Tllsvarende gjelder
lnnsatte som pågilpes av nederlandske myndlgheter og overføres tll et nederlandsk fengsel
fordl de har begått nye straffbare forhold under sonlng på nederlandsk terrltorlum. Det er
avtalt med Krlmlnalomsorgsdlrektoratet at Krlpos skal håndtere sllke eventuElle etterlysnlnger
og vldere oppfølgnlng av dlsse.

For å kunne etterlyse en person lnternasJonalt for pågilpelse og utleverlng må grunnülkårene
for sllk etterlysnlng være oppfylt. For etterlysnlng for straffeforfølgnlng må den straffbare
handllngen etter norsk lov kunne medføre fengsel I mer enn I år. For etterlysnlng for
straffrrllbyrdlng er det I tlllegg et vllkår at dommen må gå ut på fdheeshaff I mlnst 4 m$neder.

For at Norge skal kunne oppfylle slne forpllktelser etter avtalen med Nederland hva gJelder
etterlysnlng, må alle som overføres tll straffegJennomførlng I Nedertand kunne etterlyses for
pågrlpelse og utleverlng dersom de skulle rramme eller bllr pågrepet av nederlandske
myndlgheter og overført tll et nederlandsk fengsel. En person som rømmer fra, eller tas ut av
ftngselet I Nederland, skal etterlyses for straffullbyrdlng. Dette lnnebærer at alle som
overføres tll sonlng I Nederland må være dømt for en handllng som kan medføre straff av
fungsel t mer enn 1 år, samt at de må være dømt tll fengsetsstraff av mlnst 4 måneder.

Den nasjonale enhet frr beþempelse av organlsert og Tlf: 23 ¿o 80 00
annen alvorllg krlmlnalltet
Post: Po*boks 8163 Dep,0034 osLO Faks¡ 2:l 20 88 80
Besøk Fposu krlpos@polluehno

Org. nr.: 974760827

Glro:
www.pollU.no



Krlpos antar at det anlakellgvls er llte aktuelt å overføre personer tll sonlng I Nederland som
lkke oppfyller grunnvllkårene for etterlysnlng. Vl vll llkevel foreslå at det for ordens sþtd
gjøres en tllføyelse I forskrlfren S 4 annet ledd som lvaretar dette.

rÌo

t).
Antun

ass, sjef Krlpos

Saksbehandler:
Ellen-Sofle Terland
polltladvokat
Telefon: 23 20 88 94

Vedlegg:
Brev fra Krlpos tll PollHdlrektoratet av 16. februar 2015

Kopl:
Det nasJonale statsadvokatembetet
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Hsri¡gssvar om utkast d entlri.g i etraffegiennomføringeloven

Det vises tilJustis' og betcdsløpsdepartemeotets høriogpb¡ev av 30. juunr 2015 om utk¡st til
s¡d'i¡gi straffegiennomføtingsloveq og tilhoreode e-post f¡a Politidirclcto¡ûterw 5. febn¡a¡
2015 oed w*frist til direktoratet in¡cn 16. feb¡¡û 2015.

Fomålet mcd fonlagct til cndringet ü Å gr hiemmel til straffegienno6fsringi înneû strt
Nedcnfor foþet Kripos'mc¡kssdcr til fonlaget

Ad puokt 2.4.3: Taushctsplikt og ovcdoring av personlþe opplyeningc til udandet
Sttaffegieonomføriogsloven $ 7a omhandler opplysningsplikt ovedor lc¡imi¡alomsorgeo,
bvo¡ette¡ kdmioalomsotgen hor ffctt til Â inahcnto¡ opplysainger fta r¡likc aktø¡er, For det gis
opplysoiogcr som listcs opp ckal det søkes å oppnl medvirkniog ellcr samgkke f¡¡ den
opplysningen direkte gieldeor. Politi- og pâtalcmyndþhet e¡ ïl.Lc oevnt i dcn¡e opplistiqgen.

Det føþcr rv utkasteB punkt 2,4.3 et cn avale om gicnoomfæing ov stafri riltco ster
nødvcodþis vil fo¡ucette at þi¡'rinalomsorgeo mi utlwere enkelte petsonopplysníagc til
den alcn¡de myadighcten i mottakdstatea. Opplysningcr som dcrôcs er domnen,
stnffehisto'ikL, og sil*etbetsmcssþ fothold, Detlcgges tilgrmn atpoliti- og
påtalemyadþheteu i slike tilfelle¡rnuduet utlevering av aødvcs.tige og rclcvaate opplysni:rger
til l¡riminqlobsorger etter bestcmrnelsene i politiregist€dovcn med fo¡el¡rift.
l(riminelomsoqen må.pã selvstendþgnrnnlagvu¡derc hvilke opplysninger som kãn utlerercs
og ovetførcs til utcolandske myndþhcler Ëtter pe$otopplyaningplovcn.

Med hcnçfn til tilsattes tausbetsplilrt bemerke¡ dÊt at politiet cller påalemyndþhcteo kas gi
pålegg om aushetsplilt ettet politbegistedoven $ 35. Dct føþer cksplisitt av bcstemmelsea ar
(Vcdkoumeode myndþhet skal søtge for at Eusbetsplikten og staffctn¡ssclen blir kjcot for
dem de¡ gidd.¡, og kan heve skriftlþ crHffing om ât de kjennu og vil æspclctetc tcglcoor. I
slike tilfellcr mô således ù¡iminalom¡orgen sikæ ot opplysoingc¡e behmdles i ttid med det
rvt¡Ite.

Dca ru¡þnøh cnhtlor þeljenûús ay orgønìmt c¿ adncn alwú¿ kthñnattct
BryorrllÉcu 6,Psrtbols 8163 Dcp,0034 OSLO
TtÍ U¡ 20 80 00F¡ts 23 20 88 80
&posr Lripos@politictno Org.on 974760 82?
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Ad prrntc 2,4.6: Nætmerc om ínqholdet i atraffegiennomføringen
Det ftemgâr av fremstilliogen uoder punkt 2.4,6 nt hveo som skal kun¡e ovcrførcs til
stmffegiennomføring i en ¡socn stat beror pâ en konktet helhetsrn¡¡de'ing. I denoe

snnrmeoheog vil Ktipos bcmcrl¡c at dct kan være bebov for tiþaog til domfelte i forbindelse

n¡ed etterforskning og irettcforing av a¡d¡e saket og/eller persoñer. Dette vil primæn giclde
domfelte personer som norsk potiti og påtnlemyndþhet er godt tient med fra straffesaker

som er etterforsket og irettefort i Norge. Pô denne balcgnrnn rd det væte onskeþ med
roarsling til dct potitidistrilctet som h¡r båndte* st¡affesaken, eventuelt med fotespo¡sel om
uttalelse, fsr det treffcs beslutning om giennomforing av stmff i et arnet lîûd. pot¡¡gsrl¡g et
det tilsuelùclþ at en slik pralsis instru&sfestes.

Nå¡ det gjeldcr sporsmälet om lovvalg ved bruk av tvargsmidler legçt hodngsbrevet til
gruoû ût Norye antakeþis ikku Cp iutisdiksion utenfor akn¡elt fengsel i mottalccd¿ndct Ved
iongåelse av avtale om leie ev fengpelskepasiteg bør det avlda¡es i hvilken gnd mottekeda¡det
har bie"'tncl for bn¡h an tvang;smidler ved ¡smning fra slikc feugsler. Er detæ suaffba¡t i
mottakedandct, vil det forrreudþ h¡nne åpoe for bruk av straffcprosessuelle trangsmidler, I
slike tilfcller vil ogpâ ¡orsk suaffelovgil¡Eiog (straffcgicnnomfooi¡gploven $ 40 tttcndc ledd)

og strâffeprosess kuone komme til asvesdelse, if. straffelovcn $ 12 o¡. 3 boks¡¡v c) og nr. 4
bokst¡v b), if. straffeprosessloveo $ 1. Dersom ¡sm¡ing som ¡evüt ilr&e et straffbaft i
mott¿ke¡landet, vil bnrk av tvançmidler evhenge av oE la¡det hn¡ andrc hjernlcr, cn'cntuelt

urenfor strafferalissporct, som kao benyttes. I den grad nodveodþ hicml¡t for bnrk ev

trangsmidler ved tømning Êa oorslc lcid fengsel i utlandet mangle¡, bo¡ dette sokcs avhiulpet

Dette knn eceútuelt skie ved avtrle om nomk iruisdilsion i mottakedandct som ogpt omfattet
bn¡Ic av tvangsmidler utenfor fcugseleq eksempelvis avhcating etter stmffeprosesslovcn $ 461

astret ledd.

Vide¡e er det viktþ at nlle sider ved en evcahrell rcmtli.g, det være seg fta sclve fengplet ellet
uader trnns¡roÉi ruottn&eda¡det mellom flyplass og feogs4 ogs[ reguletes vcd inngÃelse av

avtale on leie av feogsclskepasitet i udnndeu Dette gielder sædþvarslingsptosedytet og hvcm
so¡u std ba ousv¡¡ for ettcdys"ing av deo tøEte, ssmtvidere oppføþing av cttÊ¡lysniogen

(eventuell udcvcringpsak mr). Det ant¡s ¡t det er tilstretkel¡g at ogsâ dette instnrlcsfestes.

ass. ¡jcfi{tiþs

Katir
Dct nrsionalc rtat¡¡dvok¡teobetct

Sùsbchrqdlm:
Ùhri HersorrgNedberg
pcrroumrnrâdgivcr
Tlû 23208628
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