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Svar på høring  -  Utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner
for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet

Vi viser til brev fra Justis- og politidepartementet av 22. oktober 2010, vedlagt høring
om utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for uffiregnelige som
begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet.

Vi merker oss at forslag til ny § 39 k i straffeloven innebærer at helseprsonell som
behandler en dornfelt vil kunne kreve inn taushetsbelagte opplysninger fra NAV-
kontoret.

Personer som utfører tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen er i utgangspunktet pålagt en streng taushetsplikt. Unntaket
fremgår av § 44 tredje ledd i loven, og gjelder når det er nødvendig for å fremme
kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningens oppgaver, eller for å forebygge
vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på noens helse.

Formuleringen "opPlysninger om domfeltes sosiale situasjon og andre forhold som er
nødvendig for å utrede domfelte og for å utarbeide plan for behandling og oppfølgning av
domfelte etter endt opphold" er videre enn bestemmelsen i straffegjennomføringsloven
§ 7a som har vært mønster for forslaget. Fortnuleringen innebærer også at NAV-
kontoret vil måtte gi opplysninger ut over det som er regulert i lov om sosiale
tjenester i NAV § 44.

Det fremgår ikke om det er behandlende helsepersonell elier NAV-kontoret
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som skal ta stilling til hva som er "nødvendig". Det vil etter vår oppfatning være
nødvendig med presiseringer i forarbeidene her, med sikte på klargjøring av grenser
og ansvar, og for å ivareta fillitsforholdet mellom NAV-kontoret og den enkelte
tjenestemottaker.

Tilsvarende problemstillinger vll kunne oppstå i forhold til taushetsplikten etter
arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7.
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