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Utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner: høringsuttalelse

Vi viser til høringsbrev av 22.10.2010 og 20.12.2010, samt høringsnotatet fra oktober 2010. Vi har
følgende kommentarer til høringsnotatet:

4.2: Hvor skal tidsbegrenset tvunget opphold gjennomføres?
Vi mener det er avgjørende at særreaksjonen gjennomføres ved en enhet som har nødvendig
kompetanse i henhold til det som er hensikten med særreaksjonen, og som har nødvendige
forutsetninger for å bygge opp ny kompetanse på området. Erfaringsoverføringen bør stå sentralt. Vi
mener derfor at de regionale sikkerhetsavdelingene fremstår som best egnet — sannsynligvis både på
kort og lang sikt. Det relativt beskjedne antall saker mener vi taler imot å gjennomføre særreaksjonen
på flere ulike steder.

4.3: Hva innebærer tidsbegrenset tvunget opphold?
Vi støtter forslaget om betydningen av å utarbeide en plan for oppfølging etter endt utredning. Selve
utredningen vil ha liten betydning dersom den ikke følges opp. Vi støtter forslaget om en koordinator
som leder arbeidet, og at den faglig ansvarlige har ansvar for initiativ til at planen utarbeides.

4.4:  Nærmere om innhenting av informasjon og kartlegging
Erfaringsoverføring og kompetanseoppbygging knyttet til gruppen er sentralt i særreaksjonen. Dette
innebærer nødvendigvis at det må innhentes opplysninger som i utgangspunktet er taushetsbelagt.
Ettersom en vanskelig kan tenke seg at domfelte vil samtykke til at opplysninger utleveres, er det
viktig at loven endres slik at dette blir mulig. Uten en slik endring vil selve særreaksjonen miste sin
betydning, da utredningen av den domfelte og plan videre nettopp skal bygge på tidligere erfaringer
mht psykisk lidelse, straffbare handlinger med mer. Vi mener i likhet med departementet at det er
viktig at bare de opplysninger som er nødvendig for utredning og videre planlegging skal innhentes.

7. Evaluering av den nye særreaksjonen "tidsbegrenset tvunget opphold"
Det er avgjørende å evaluere hvorvidt særreaksjonen lykkes iht målet om å redusere gjentatt
kriminalitet begått av målgruppen. Det er derfor viktig å etablere et system slik at en får oversikt over
domfelte, og vi støtter forslaget om en nasjonal koordineringsenhet som ansvarlig for oppgaven. Vi
mener evaluering etter 5 år synes rimelig — gitt at det er relativt få saker det er snakk om. En kan
eventuelt vurdere en noe kortere periode slike at kursen kan justeres på et tidligere tidspunkt dersom
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dette er nødvendig. En kan tenke seg milepæler satt opp iht hva som bør evalueres etter for eksempel
3 og 5 år.
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