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SVAR PÅ HØRINGSNOTAT

"Utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår
vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet" Snr.201009890

Indre Østfold fengsel har følgende bemerkninger:

Len den å særreaks'on:
I høringsnotatet er 6 mnd lengden på reaksjonen. Vår erfaring er at innsatte i denne kategorien
vanskelig nyttiggjør seg av tilbudet åpen avdeling har med bakgrunn i deres atferd og ofte blir
overført til lukket anstalt. Det blir dermed en utfordring om en innsatt i denne kategorien vil
kunne nyttiggjøre seg av et tilbud med en tidsbegrensing på 6 mnd.

0 1 snin sinnhentin
I høringsnotatet står det at det skal innhentes opplysninger som er omfattende. På tross av
hjemmel i lov til å kunne pålegge andre instanser å gi ut slike opplysninger mener vi vil ta mye
tid å forklare dette for ulike fagfolk som er underlagt taushetsplikt. Utfordringene for
saksbehandlerne i disse sakene bør ha utfyllende veiledning i forhold til
informasjonsinnhentingen, utover det som står omtalt i notatet. I forhold til dette blir det
nærliggende og sammenligne med oppslag i den senere tid i media, der det fremkommer at
saksbehandlingstiden i blant annet yrkesskade erstatninger hos NAV har tatt inntil 4 år.
Barnevern har en undersøkelses tid på 3 år og har store avvik i forhold til dette.

For denne gruppen innsatte er en enkel faktor som bostedskommune vanskelig utredbare da
denne gruppen ofte oppholder seg på ulike steder og pågripes ulike steder. Dette vanskelig-gjør
arbeidet med å finne ut hvilken kommune de tilhører og skal gi dem hjelp.

Avrusnin /stabiliserin

Avrusning i institusjon kan vise seg vanskelig dersom det ikke blir hjemlet i lov ulike
kontroltiltak som visitering og urinprøver.
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