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Justis og Beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep.

0030 Oslo

Deres feferanse Vår ¡eferanse Dato

l6-184896ADM-STRO 21.12.2016

Høringssvar
Forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll

Vi viser til høringsbrev datert 31. oktober 2016. Sør-Trøndelag tingrett vil med dette avgi
høringsuttalelse.

Sør-Trøndelag tingrett er positive til regjeringens arbeid med å styrke innsatsen for personer
som sliter med rusproblemer, herunder strafformer som legger til rette for rusbehandling
under soning. Det er likevel nødvendig å kommentere enkelte deler av departementets forslag
til forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll.

Forslaget om dommerens rolle i oppfølgingen og gjennomføringen av programmet for den

enkelte domfelte bryter etter vår vurdering med norsk rettstradisjon. Norsk rettstradisjon
bygger på at det er domstolens oppgave äta stilling til om den tiltalte er skyldig og i tilfelle
utmåle straff. Det tilligger kriminalomsorgen å giennomføre straffereaksjoner på en måte som

er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Vi mener forslaget er
en prinsipielt uheldig rolleendring innenfor ett mer eller mindre tilfeldig valgt område.

Vi er også tvilende til departementets tiltro til at engasjement fra domstolens side vil bidra til
å styrke den autoritet som er nødvendig for å kunne gjennomføre programmet på en vellykket
måte. Vi har generelt liten tro på domstolens autoritet som et virkemiddel ved en

straffegjennomføring som har som formål å forebygge ny kriminalitet og fremme domfeltes
rehabilitering. Vi mener det er kriminalomsorgen som kan straffegjennomføring, og således at

de er bedre rustet enn dommere til å arbeide med utfordringer knyttet til denne typen
straffe gj ennomføring.

Domstolen er tiltenkt en rolle i forbindelse med oppstart, såkalte faseopprykk, ved brudd på

vilkårene og ved avslutning av narkotikaprogrammet. Vi oppfatter at det skal gjennomføres
rettsmøte ved faseopprykk og brudd, jf. forskriftens $ 10 (2) og $ 14. Oppstartsmøte og
avslutningsmøte giennomføres dersom retten bestemmer det, jf $ 13. Vi vil selvfølgelig
gjennomføre lovpålagte rettsmøter knyttet til faseoverganger og brudd. Vi vil imidlertid være

tilbakeholdne med å gjennomføre oppstartsmøte, avslutningsmøte og / eller andre mer
uformelle møter.
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Vi stiller spørsmål ved at departementet i forslaget til utvidelse og permanent etablering av
ordningen med narkotikaprogram med domstolskontroll uttaler at dette ikke har økonomiske
og administrative konsekvenser for domstolen. Sør-Trøndelag tingrett er en av 1 4 domstoler
som er tillagt ansvar for oppfølgingen av programmet, dvs at vi skal følge opp alle dommer
der det er idømt narkotikaprogram med domstolskontroll i Nord- og Sør-Trøndelag. Det kan
ikke være tvilsomt at dette innebærer enøkt belastning, som vi mener må hensyntas ved
tildeling av økonomiske ressurser til de aktuelle tingrettene. Forslaget føyer seg inn i rekken
av oppgaver som tillegges domstolen, uten at det tilføres ressurser (tvert imot).
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