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HØRING —FORSLAG OM ENDRINGER I STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN MV.

Det vises til Justisdepartementets brev av 17. november 2011, vedlagt høringsnotat om
endringer i straffegjennomføringsloven.

Departementet foreslår 1) å lovfeste kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som
pårørende av domfelte/innsatte, 2) endringer i vilkårene for bruk av elektronisk kontroll ved
straffegjennomføring og 3) innsnevring av målgruppen for narkotikaprogram med
domstolskontroll. Det er først og fremst den sist nevnte endringen som angår
påtalemyndighetens arbeid.

Notatet har vært forelagt statsadvokatembetene som ble bedt om å forelegge forslaget til
politidistriktene for uttalelse. Hordaland statsadvokatembeter har sendt sitt høringsvar
direkte til departementet i brev av 15. februar d.å.

Riksadvokaten har gått gjennom høringsnotatet, og det er i utgangspunktet ikke negative
merknader til endringsforslagene. Hva gjelder punkt 1 om å lovfeste kriminalomsorgens
ansvar for å ivareta barn som er pårørende til domfelte/innsatte vises til Hordaland
statsadvokatembeters uttalelse. Riksadvokaten vil påpeke at det kan være en viss fare for at
en domfelt i større grad ville stille krav om ytterligere samvær, pennisjoner etc. knyttet til
forslaget om barnets rett til samvær, uten at dette nødvendigvis vil  være  til barnets beste.
Dertil påpekes at forholdet til barneloven og barnevernloven ikke er nærmere omtalt i
høringsnotatet, ei heller hvordan kriminalomsorgen skal forholde seg til andre offentlige
organ hva gjelder mulige problemer barn av innsatte/domfelte kan ha. Hvorvidt slike har
sammenheng med at foreldre blir fengslet eller andre årsaker kan være av avgjørende
betydning for oppfølgningen. Det antas at slike spørsmål bør utredes nærmere før forslaget
til ny straffegjennomføringslov § 3a eventuelt vedtas.

Til forslagets punkt 3) om innsnevring av målgruppen for narkotikaprogram med
domstolskontroll vises til Hordaland statsadvokatembeters uttalelse, vedlagt brev fra Bergen
politidistrikt om politiets og statsadvokatens erfaringer fra prøveprosjektet i Bergen. Det bør
vurderes om en innsnevring av målgruppen bør lovfestes som foreslått. Formålet med
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forslaget er at personer som domfelles for salg av større mengder narkotika, personer med
alvorlig psykisk lidelse og personer som domfelles for alvorlig voldskriminalitet og
sedelighetsforbrytelser, ikke skal kunne idømmes narkotikaprogram. Det antas at det
foreliggende forslaget til lovtekst ikke i tilstrekkelig grad innebærer en innsnevring mot for
eksempel personer som domfelles for salg av store mengder narkotika eller har alvorlig
psykisk sykdom. Ordlyden, slik den er foreslått, vil videre neppe innebære en klar
avgrensning mot at personer kan idømmes narkotikaprogram for alvorlige volds- og/eller
sedelighetsforbrytelser. Slike handlinger begås ofte i ruset tilstand, som kjent. Skal
departementet oppnå sitt formål bør lovendringen formuleres mer tydelig, eventuelt presisert
som unntak i lovteksten uten at en herfra har utarbeidet et alternativt forslag.
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