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Høringssvar endringeri psykiskhelsevernloven- varslingav fomærmedeog
etterlattemm

Det visestildirektoratetsoversendelseav 19.november,med fristfor uttalelsetil 17.
desember.En kortercfristoversittelsebeklages,jf ogsåmailom dette.

Oslo politidistrikthar enkeltekommentarertil forslagetspkt. 7 om varslingav fornærmede
ellerdennesetterlatte,og 8 om besoksforbudog forslagom opplysningspliktfor faglig
ansvarligog unntak fra lovbestemttaushetsplikt.Vi har ingensynspunkterpå forslagetom
nattelåsingavrom.

1. Forslagetskapittel7 - varslingav fornærmedeellerdennes etterlatte
I horingsnotatetleggerdepartementetopp tilat det skalinnforesreglerom varslingav
fornærmedeog etterlattenårgjemingspersonenblirdømt til tvungentpsykiskhelsevem,og
fornærmedeelleretterlattehar behov for å vitehvor domfelteer. Det harværtepisoderder
etterlattehar stott på domfeltei sittegetnærområdeuten forutgåendekunnskapom at
vedkommendebefantsegder. De foreslåtteregleneer noksåparallelletilde reglenesomi
daggjelderfor kriminalomsorgensvarslingsplikti straffesaker.

Oslo politidistrikter enigi at det i fleretilfellervilværebehov for å varslefornærmedeog
etterlattedergjerningspersonenblirdømt til tvungentpsykiskhelsevernogvi er enigi at det
cr hensiktsmessigat det gisreglerom varsling.Vihar imidlertidogsåinnvendingertil
forslaget.

1.1Behowtforrarslins
1Oslo er de psykiatriskebehandlingsinstitusjonene—både medog utendognplasser—
plassertmidti boligstrok,hvoravflereavdem i ellernærsentrum.Dette innebærerat det
genereltvilværeen risikofor at fornærmedeelleretterlattevilstotepå domfelte.Samtidig
er Oslo en storby der sjansenfor at fornærmedeelleretterlatteog domfeltevilkjenne
hverandreigjen,vilværemindreenn på småsteder.Varslingkan dermedbidratil å skape
større fryktenn det egentliger grunnlagfor,ogbor kanskjeunnlateshvisfornærmedevar et
tilfeldigoffer.
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Hvisfornærmedeelleretterlattehar forutgåendekjennskaptil domfelte,kan dette fortone
segannerledes.Der domfeltehar drept en ellerflerenæreslektningerkanvarslingsbehovet
værestort I Oslopolitidistriktcr det pr i dagca.35 somer domt til tvungentpsykisk
helsevern,og med noen unntakbor allei Oslo elleri en nabokommune.I en avvåresaker
har det værtnødvendigå tilretteleggesærskiltfor at en domfek,som dreptcsin mor, skal
behandks et stykkeunna der den etterlattebor. I den sakenpåklagetpåtalemyndigheteni
2012en overforingtilen behandlingsinstitusjoni den etterlattesnabolag.På grunnav
sykehusstruktureni Oslo il det ikkeværemuligå gjennomforedette i allesaker.
Utgangspunktetvilderforværeat dersomfornærmedeelleretterlattecr fraOslo,vilde
måttepåregneå bevegescgi sammeområdesom den domfeke.Behovetfor varslingmå
vurderesi lysav dette.

Mulighetenfor hcvnaksjonmot den domfeltemå ikkeundervurderes.I Oslo ble det i 2011
begåttet drappå en psykiatriskinstitusjonsomgjengjeldelsefor et drap somavdodehaddc
begåtti psykotisktilstand.Avdodevar dømt til tvungentpsykiskhelsevern.Gjernings-
manneni 2011-sakenvar selvinnlagt.Han hat oppgittgjengjeldelsesom motivfor drapet.
Risikoenfor gjengjeldelsesaksjonerbor derfor rutinemessigvurderesforvarslingiverksettes.
Det er helsevesenctsansvarå ivaretasikkerhetenfor den domfelte,ogdette må inngåsom
et viktigelementi vurderingenavom varslingskaliverksettes.

1.2Ansvarliilor å vurdereog,gjennon!fonvarsling

Vier enigei at det cr fagligansvarligsomhar ansvaretfor å vurdereom det er grunnlagfor
varsling,og å gjennomforevarslingenav fornærmedeog etterlatte.Fagligansvarligmå
kunneinnhenteopplysningerfrapolitiog påtalemyndighetom hvemsomer fornærmet
elleretterlattsamtkontaktinformasjontildisse.I den gradpolitietellerpåtalemyndigheten
harkjennskaptil forholdsomgjordet utilrådeligå gjennomforevarsling,må ogsådette
formidlestil fagligansværlig.

Når det gjelderopphor av særreaksjonen,menervi at påtalemyndighetenskalværeansvarlig
for å varsle,se våremerknaderom dette nedenfor.

1.3 Omfaggetav varslingsplik1en
For det forsteforeslårdepartementetat varslingspliktenskalomfatteoverforingfra tvungen
behandlingmcddøgnoppholdtil tvungenbehandlinguten dognopphold.Dette er Oslo
politidistriktenigi Risikoenfor å støte på domfeltevilværeenda storrenår domfeltebor
for segselvog langtpå vei styrersitt egetlie.Overforingtil tvungenbehandlinguten
dognoppholdforutsetteroverforingsvedtak,jf psykiskhelsevernloven§4-10.

For det andre foreslårdepartementetat varslingspliktenogsåskalgjeldeoverforingfra(.11
dogninstitusjontilen annen,fordidet innebærergeografiskforfiyming.Dette er Oslo
politidistriktemgi Ogsåslikoverforingforutsetteret vedtaketter §4-10.

For det tredjeforeslårdepartementetat varslingspliktenskalgjeldeoverforingmellomulike
døgnoppholdi sammeinstitusjon,herundermellomåpen og lukketasrdeling.Slik
overforingutloserikkeplikttilå fattevedtaketter §4-10.Oslo politidistrikter skeptisktilå
lavarslingspliktenomfatteslikeendringer.Vi meneri utgangspunktetat varslingspliktenbor
knyttestilvedtakspliktenetter §4-10.Vedtakspliktenhar betydningfor når
påtalemyndighetenfår klageadgang.Varslingtil fornærmedeog etterlatteutoverdette,bor
bareskjedersomvedkommendehar et særligbehov for å blivarskt, ellerandre forhold
tilsierat varslingbor skje.Det vil derforværehensiktsmessigå knyttevarslingspliktentil
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vcdtaksplikten for å gi påtalemyndigheten mulighet til å påklage flyttingen,dersom hensynet
til fornærmedes sikkerhet tilsier at vedtaket bor påklages.

For det fjerde omfatter forslaget varsling av tidspunkt for enkeltpermisjoner. Dette er Oslo
politidistrikt uenig i. Det er en klar forutsetning for hele ordningen at utgang og permisjoner
er en viktig del av behandlingsforlopet. Påtalemyndigheten skal i utgangspunktet ikke
varslcs om dette. Dersom fagligansvarlig skal varsle fornærmede og etterlatte om
enkeltpermisjoner —formodentlig også utgang —kan dette innebære unodvendig
byråkratisering, unodig uro hos fomærmede og etterlatte og kan hende innskrenking av
muligheten til å gi utgang i et dynamisk behandlingsforlop. Oslo politidistrikt ser derimot
for seg at det i forbindelse med varsling om overforing som utloser overforingsvedtak, blir
opplyst om at utgang og permisjoner inngår som en del av ct naturlig behandlingsforlop og
må påregnes. Unntaksvis kan det være behov for varsUmgav cnkeltpermisjoner, for
eksempel dersom noen får pertnisjon fra Regional sikkerhetsavdeing.

For det fcmte omfatter forslaget varsling ved unndragelse. 1praksis er det ikke uvanlig at en
domfelt ikke kommer tilbake til fastsatt tid. I Oslo politidistrikt blir dette som regel meldt
inn som en savnetsak umiddelbart, og i noen tilfellerutloser det en omfattende politiinnsats.
Ofte kommer imidlertid domfelte tilbake på egen hånd etter et par timer. Oslo politidistrikt
mener det er nodvendig med en nærmere presisering av begrepet "unndragelse" i
tilknytning til varslingsplikten. Hvis domfelte blir borte over tid eller fysiskrommer, kan det
være storre grunn til å varsle, enn når vedkommende kommer for sent tilbake.

For det femte foreslår departementet at varslingsplikten skal omfatte opphør av
særreaksjonen. Dette er Oslo politidistrikt enig i, men vi stiller sporsmålstegn ved
formuletingen i § 5-6 c tredje ledd. Etter forslaget skal den fagligansvarligevarsle
fornærmede og etterlatte om tidspunktet for opphør på forhånd. Vi mener det er behov for
å varsle fornærmede og etterlatte om at en særreaksjon er opphort. Det er imidlertid
domstolen og påtalemyndigheten som har kompetanse til å avslutte en særreaksjon, ikke
fagligansvarlig.Det vil derfor være vanskelig for en fagligansvarlig å gi fornærmede og
etterlatte presis informasjon på forhånd. Oslo politidistrikt er derfor av den oppfatning at
det erpåtak,,yndigbetensom bor ha ansvaret for å varsle fomærmede eller etterlatte om at
særreaksjonen er opphort. Varselet bør som hovedregel gis når avgjørelsen er endelig.

Hvis fornærmede eller etterlatte blir varslet om endringer undervcis, er det åpenbart også
behov for varsling om at særreaksjonen opphorer. Også andre fornærmede og etterlattc kan
ha behov for informasjon om at særreaksjonen opphorer selv om de ikke har behov for å
bli varslet om endringer underveis. I og med at dom på tvungent psykisk helsevern er
tidsubestemt, vil behovet for å bli varslet om opphor være storre enn i de fleste straffesaker
med tidsbestemt straff.

2 Forslagetskap.8 besøksforbud
Oslo politidistrikt er enig med departementet i at det ikke er behov for egne regler om
besoksforbud i psykisk helsevernloven. Påtalemyndighetens adgang til å ilegge
besoksforbud er tilstrekkeligvid allercdc i dag. Vi er også enig i at fagligansvarlig uten
hinder av taushetsplikten må kunne gi politi og påtalemyndighet tilstrekkeliginformasjon til
å ta stilling til om besoksforbud skal nedlegges eller ikke.

Vi er imidlertid i tvil om det er nødvendig å lovfeste dette særskilt som ct tilleggtil § 5-6 a
forste ledd. Bestemmelsen hjemler allerede utstrakt infortnasjonsflyt fra fagligansvarlig til



påtalemyndigheten.Opplysningersomkangigrunnlagforbesoksforbud,antasogsåå være
nodvendigfor å vurdereom dom på tvungentpsykiskhelsevernskalopprettholdes.
Gjentakelsesfareer et helt sentraltvilkårfor opprettholdelseav sztreaksjonen,og atferd
som kan foranledigebesoksforbudvilnormaltogsåværerelevantforvurderingav om det
foreliggertilstrekkeliggjentakelscsfare.Vedå lovfesteadgangentilå gi opplysningersom er
nodvendigfor å vurdereom det skalleggesned besoksforbud,er det en farcfor at hele
bestemmelseni 5-6a førsteleddvilbli tolketinnskrenkende.Det er Oslopolitidistrikts
oppfatningat fagligansvarligbor rapportereallatferdsom kanutgjoreen risikofor andre
mennesker,tilpolitiog påtalemyndighet.1praksisgjoresdettegjennomde årlige
statusrapporteneellerdirektei forbindelsemeden hendelse.Dette er nødvendigfor at
påtalemyndighetenskalkunneivaretasinrolleundergjennomføringenav særreaksjonen.

Vivil ogsåpåpekeat besoksforbudvilha begrensetbetydningfordidet i litengradkan
folgesopp av sanksjoner.Overtredelseav besoksforbuder straffbart.Dersomen som er
dømt til trungent psykiskhelsevemovertreret besoksforbud,vilsporsmåletom
vedkommendevar psykotiskellerikkepå gjerningstidspunktetnaturlignok stå sentralt.Det
vurderessomlitehensiktsmessigå gjennomforeen nyrettspsykiatriskundersokelseav
domfeltefor å belysedet sporsmålet.Dersomdomfeltepå gjerningstidspunktetåpenbart
ikkelengercr psykotisk,kommersporsmåletom vedkommendekanstraffedommesog om
straffenkan fullbyrdesmensvedkommendeer undergittdom på tvungentpsykisk
helsevern.Vikan ikkese at dette sporsmåletcr omtalti horingsnotatet.

Mankan selvsagtikkese bort fraat ct besoksforbudkanha preventivbetydningselvom
straffesanksjoneringikkeer praktiskgjennomforbart.Og brudd på besoksforbudkanogså
ledetiladministrativinnskjerpingundergjennomforingen.Politietvil likevelpåpekeat
besoksforbudi de flestetilfellerbor væreunødvendig.Samfunnsvemetskalivaretasav
behandlingsapparatet,og politictleggertilgrunnat mulighetenfor å reageremot plagsom,
krenkendeellerstraffbaratferdmot andrepersonerogsåi dager til stedeinnenforrammene
av någjeldendepsykiskhelsevernlov.
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