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Høringsuttalelse - Omorganisering av kriminalomsorgen og endr¡nger i
straffegjen nomføringsloven m.v.

PST viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet av forslag til
endr¡ng i straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven som følge av
omorganisering av kriminalomsorgen, og forslag om utvidet
inngangskontroll og utvidet kommunikasjonskontroll i fengsler med høy
sikkerhet. Høringen har frist 25. september 2O15.

To forvaltningsnivåer i kriminalomsorgen
Departementet foreslår en enklere organiseringsmodell for
kriminalomsorgen, med to nivåer, med mål om å s¡kre sterkere og tydeligere
etatsledelse, effektiv ressursutnyttelse, likhet i saksbehandlingen og bedre
sammenheng i straffesakskjeden.

PST antar at en innføring av tonivåmodell vil kunne ha positive effekter for
kriminalomsorgen, og støtter forslaget uten ytterligere merknader.

Utvidet inngangskontroll og kommunikasjonskontroll i fengsler
Som ledd i arbeidet med økt samfunnssikkerhet og trygget i

kriminalomsorgen peker departementet på at det er viktig med en generell
skjerping av kontroll i fengselsavdelinger med høy sikkerhet.

PST er av den oppfatn;ng at forslaget innebærer viktige tiltak for å kunne
håndtere en mer krevende fangesammensetning og den
sikkerhetssituasjonen som har oppstått de senere år.

For PSTs forebyggende arbeid er det viktig at man har virkemidler som
hindrer domfelte i å opprettholde sin virksomhet fra fengselet, herunder
påvirke personer utenfor fengslet til videre aktiviteter. Man må også ha
mekanismer som reduserer risikoen for at personer som soner for brudd på
terrorlovgivningen kommer i posisjon til å drive radikalisering og
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ekstremistisk aktivitet fra fengselet. Brevkontroll kan være et sentralt
forebyggende virkemiddel i så måte.

Det er kun tre fengsler som i dag defineres som fengsler med særlig høy
sikkerhet Med bakgrunn i at over 60% av alle innsatte sitter i fengsel med
høy sikkerhet, vil de fleste av de personene som soner på bakgrunn av
brudd på det regelverket PST forvalter, befinne seg på avdelinger med høy
sikkerhet. De vil dermed per i dag også være utenfor virkeområdet til de
aktuelle kontrollhiemlene. En utvidelse av adgangen til å pålegge
korrespondanse på et språk som gjør at kriminalomsorgen har muligheten
for reell kontroll, anses som en viktig utvidelse av gjeldende rett, som vil
være av betydning også for PSTs forebyggende arbeid.

De samme hensyn taler for en utvidelse av adgangen til å undersøke
advokater m,v. Under forutsetning at dette ikke krenker retten til fortrolig
samtale som er nedfelt i dagens lovverk, vil det fortsatt opprettholdes en
balanse mellom inngrepets art og det økte behovet for denne type kontroll.
På denne måten sikrer man at de hensyn som begrunner brevkontroll ikke
uthules ved at den innsatte kan motta og sende korrespondanse via sin
advokat eller lignende.
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