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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i straffegjennomføringsloven mv
(kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av
domfelte/innsatte mv)

Vi viser til høringsnotat av 17. november 2011 med forslag til endringer i
straffegjennomføringsloven og straffeloven.

Ad forslag til ny § 3 a i straffegjennomføringsloven
Helsedirektoratet støtter forslaget til lovfesting av kriminalomsorgens ansvar for å
ivareta barn som pårørende av domfelte og innsatte i ny § 3 a i
straffegjennomføringsloven og med dette bidra til å fremheve barneperspektivet i
tilknytning til straffegjennomføringen.

Kriminalomsorgens barneansvarlige må være oppmerksom på om barna har behov for
oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten i kommunen, herunder fastlege,
helsestasjon og skolehelsetjeneste eller fra barnevernet. Disse tjenestene er ofte
ukjent med at barnet har foresatte i fengsel, fordi dette er sterkt tabubelagt. Forutsatt at
det er innhentet nødvendig samtykke, vil barneansvarlig kunne bistå med å etablere
kontakt med helse- og omsorgstjenesten i kommunen, eller de kan tilrå foresatte å ta
kontakt for videre oppfølging.

Opplæringsprogram og læremidler for ansatte for å gi økt kunnskap om
barneperspektivet i kriminalomsorgen må utarbeides av etater og personell med
nødvendig barnefaglig kompetanse.

Ad forslag til endring av § 16 annet ledd i straffegjennomføringsloven
Helsedirektoratet har ingen kommentarer til forslaget.

Ad forslag til endring av straffeloven § 53 nr. 6 annet punktum
Bestemmelsens ordlyd med departementets forslag til endringer i kursiv er følgende:
"Kongen kan gi nærmere regler om gjennomføringen av vilkårene. Kongen kan som en
prøveordning bestemme at det skal etableres narkotikaprogram med domstolskontroll
for  rusmiddelavhengige  som er dømt for  kriminalitet knyttet til deres
rusmiddelavhengighet.  Kongen gir nærmere bestemmelser om programmet, herunder
hvem det skal gjelde for, innholdet i og gjennomføringen av det. Kriminalomsorgen har
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ansvaret for å følge opp domfelte som gjennomfører narkotikaprogram med
domstolskontroll eller program mot ruspåvirket kjøring".

Ovennevnte presisering av målgruppe for narkotikaprogram vil være en fordel — selv
om dette innebærer en innsnevring av målgruppen — når dette innebærer større
muligheter for bedre resultater/bedre rehabiliteringsarbeid for de involverte. Det er i
seg selv ikke et mål å ha en bred målgruppe dersom det bidrar til å gjøre det samlede
tilbudet dårligere. MEN det vil vi ikke ha god nok kunnskap om før prosjektet er
evaluert. SIRUS har fått i oppdrag å foreta evaluering/oppfølgingsstudie av deltakerne.
Prosjektet er forlenget ut 2014.

Helsedirektoratet mener en eventuell endring i straffeloven bør avvente resultatet av
evalueringen.

I departementets forslag gjøres det også en endring i begrepsbruken fra
rusmiddelmisbrukere til rusmiddelavhengige. Forarbeidene til loven benyttet
rusmiddelmisbrukere, forskriften omhandler personer med rusmiddelproblemer. Dette
gjenspeiler en ureflektert språkbruk i departementene.

Rusmiddelavhengighet  er en diagnose etter DSM-IVN og ICD-10. Slike tiltak som
ND bør ikke begrenses til personer med denne eller andre medisinske diagnoser. Vi
foreslår at en i stedet bruker  personer med aivorlige rusmiddelproblemer,  eventuelt
personer med behandlingstrengende rusmiddelproblemer.

Helsedirektoratet foreslår følgende endringer i lovens ordlyd:

11  narkotikaprogram med domstolskontroll for  personer med alvorlige
rusmiddelproblemer  som er dømt for  rusmiddelrelatert kriminalitet".
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