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HØRINGSUTTALELSE FRA NARKOTIKAPROGRAM MED 
DOMSTOLSKONTROLL I OSLO 

Det vises til Justisdepartementets høringsdokument av 17.11.2011 om forslag til endringer i 
straffegjennomføingsloven mv. 
 
Narkotikaprogram med domstolskontroll i Oslo (Oslo ND-senter) har kun merknader til 
dokumentets punkt 5 Målgruppe for narkotikaprogram med domstolskontroll – straffeloven § 53 
nr. 6. 
 

Følgende er våre merknader. 
- Oslo ND-senter støtter den foreslåtte endring i straffeloven § 53 nr. 6 og den begrunnelse som 
ligger til grunn for forslaget.  
 
- Oslo ND-senter vil gi uttrykk for at det vil være ønskelig om departementet signaliserer 
begrensninger i bruken av deldommer, da særlig deldommer som medfører et lengre 
fengselsopphold etter domsavsigelse. I forkant av dom skriver ND-sentrene personundersøkelser 
hvor egnethet blir vurdert og hvor det beskrives forslag til tiltak/vilkår for en betinget dom. Til 
grunn for disse forslagene ligger det normalt konkrete avtaler med samarbeidene etater. Det er 
vanskelig for ND å opprettholde de foreslåtte vilkår hvis domfelte først skal en lengre periode i 
fengsel. Videre kan det være at en lengre periode i fengsel totalt vil forandre domfeltes situasjon 
i forhold til situasjonen på personundersøkelsesstadiet. Hvis den ubetingede delen av en 
fengselsstraff (i hovedsak) er avsonet i varetekt før domsavsigelse gjør ikke disse hensyn seg 
gjeldene på samme vis.  
 
- Oslo ND-senter vil videre finne det ønskelig om departementet kan understreke at prøvetiden 
normalt skal være 2 år, hvilket er lovens hovedregel. Vi har mottatt flere dommer hvor 
prøvetiden er satt til 3-4 år uten at det for ND er klart hva som er begrunnelsen for dette. I noen 
saker kan det fremstå som om det er gjort som en form for straffeskjerpelse (ift en prøvetid på 2 
år) og i andre saker kan det tenkes at retten har ment domfeltes behov tilsier lengre prøvetid. For 
ND er det litt uklart hvordan vi skal forholde oss til dette. Dessuten har ND som et mulig 
virkemiddel under gjennomføringen å sende begjæring til retten om forlenget prøvetid. Dette har 
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vært aktuelt ut fra individuelle hensyn i flere saker. Dette virkemiddelet bortfaller hvis 
prøvetiden er satt lang i utgangspunktet. 
 

 
Med hilsen 
 
 
 
 
 
Hans-Gunnar Stey 
kooordinator 
Oslo ND-senter 


