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HØRING - UTVIDELSE VIRKEOMRÅDE FOR STRAFFERETTSLIGE
SÆRREAKSJONER FOR UTILREGNELIGE SOM BEGÅR
VEDVARENDE OG SAMFUNNSSKADELIG KRIMINALITET

Vi viser til høringsbrevet av 22.10.2010 angående utvidelse av virkeområdet for strafferettslige
særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet.

Region nordøst har sendt høringsbrevet til alle sine underliggende instanser, men det er kun
Akershus friomsorgskontor som har hatt noen kommentarer vedrørende høringi.sbrevet.

Region nordøst vil bemerke at det synes noe uklart hva som skal være kriminalomsorgens rolle i
det foreslåtte forslaget. Det vises til uttalelsen fra Akershus friomsorgskontor, i det regionen
slutter seg til denne.

Vi r fo i7ri ingen merknader til forslaget.

Vedlegg : Høringsuttalelse fra Akershus friornsorgskontor.

Besøkadresse: Telefon: 64 84 71 50
Skedsmogt 5 Telefaks: 64 84 71 99

Org.nr: 982349214
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dgVer
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Egeland Oven (Region nordøst)

Fra: Bjørkli Johnny (Kif Lillestrøm)

Sendt:  1. februar 2011 10:59

Til: Egeland Oven (Region nordøst)

Kopi: Raaum Alf (Region Nordøst)

Emne:  Høring vedr. utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår
vedvarende og samfunnsskadelig kriminlitet

Hei-

Jeg viser til samtaler om høringen. Mine innledende merknader til friomsorgens rolle i dette er i
stikkordsform:

- Jeg forstår det slik at etter endt institusjonsopphold skal friomsorgen ha en kontroll- og
oppfølgningsfunksjon. Denne framstår som utydelig og bør presiseres nærmere. Det gjelder særlig mht
oppfølgningstetthet, kontrollrutiner og sanksjonsmuligheter ved brudd, spesielt knyttet til manglende
oppmøte, rus- og andre situasjoner hvor sikkerheten til ansatte kan trues. Med den aktuelle målgruppen
anses det å være en stor risiko for at uregelmessigheter vil oppstå. Jeg viser til at den foreslåtte
særreaksjonen tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern er ment å skulle omfatte personer
som er utilregnelige som følge av en alvorlig psykisk lidelse.

- Det bør være klar hjemmel for sanksjoner ved brudd og de bør være forutsigbare både for domfelte og
for de som skal følge opp.

- Det synes videre å være noe uklart hvilken rolle friomsorgen tenkes å ha vedrørende utarbeidelse og
eierskap til den skisserte oppfølgningsplanen for oppfølgning av domfelte etter endt utredning. Her bør
friomsorgen gis en langt tydelige rolle. Friomsorgen har lang erfaring med å utarbeide og gjennomføre
aktuelle oppfølgningstiltak som motivasjonsarbeid, individuelle kriminalitetsforebyggende samtaler,
botiltak, støttetiltak opp mot NAV og skolesektoren for arbeid, studier eller bidrag til kontakt med
lokalmiljøet for annen meningsfull aktivitet (idrettslag, frivillge organisasjoner med mer).

Det vises til at friomsorgen allerede i dag har gode erfaringer med
behandlingsintitusjoner, bl a ved deltakelse i ansvarsgrupper.

Endelig bemerkes at det kan synes som om 6 måneder er for kort
kriminalitetsforebyggende tiltak som det legges opp til.

Johnny Bjørkli
friomsorgsleder

Kriminalomsorgen Akershus friomsorgskontor
Postboks 286, Brøtergt 1, 2000 Lillestrøm
Sentralbord 67 21 14 00
Mobiltlf 40 03 61 01
Telefaks 63 89 98 04

tett samarbeid med helseforetakene og

tid til til å iverksette og gjennomføre


