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HØRING  -  UTVIDELSE  AV  VIRKEOMRÅDET FOR
STRAFFERETTSLIGE SÆRREAKSJONER

Dato:
31.01.2011

Vi viser til Justisdepartementets brev av 22.10.2010, som er videresendt samtlige
friomsorgskontor og flere fengsler i regionen. Det er kun Troms friomsorgskontor som har uttalt
seg, og deres høringssvar følger vedlagt.

Vi forstår at opplysninger fra friomsorgskontoret ofte kan ha relevans i arbeidet med en
oppfølgingsplan, men det ansvaret som friomsorgen er tiltenkt etter endt opphold i institusjon
fremstår for oss som noe vagt. Det forutsettes at friomsorgskontorene ikke er ment å ha en aktiv
rolle i oppfølgingen av planene rundt de enkelte domfelte.

Videre mener vi at det kan stilles spørsmål ved om en periode på 6 måneder er tilstrekkelig til å
gjennomføre nødvendige tiltak rundt domfelte, blant annet med tanke på kapasiteten i det
psykiske helsevernet. Et annet spørsmål er om en særreaksjon uten hjemmel for sanksjoner ved
brudd på oppfølgingsplanen, vil bli tilstrekkelig effektiv. Etter forslaget kan det heller ikke
idømmes tidsbegrenset tvungent opphold flere ganger, med mindre det er konstatert nye forhold
ved domfeltes tilstand. Det er dermed opp til domfelte om han vil motta bistand i henhold til
oppfølgingsplanen, og dersom han fortsetter å begå nye kriminelle handlinger vil det være en
høy terskel for å idømme tvungent opphold på nytt.

Med hilsen

Kaia Strandjord
ass regiondirektør

Vedlegg

Helge Hansen
seniorrådgiver
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Med hilsen

Jens E. Holand
Friomsorgsleder

Dato:
15.12.2010

Viser til oversendelse av høringsbrev mottatt her 15.11.10.

Troms friomsorgskontor er i all hovedsak enig i det som skisseres i høringsbrevet.

Kriminalomsorgen nevnes som en av flere relevante samarbeidsinstanser som - "... forutsettes
rutinemessig å delta i utredningsarbeidet.." - uten at man beskriver nærmere hva dette innebærer
(s. 9 siste avsnitt). Dette bør klargjøres i det endelige regelverket.

En må videre sørge for at behandlende instans får en klar hjemmel i regelverket mht. å innhente
nødvendge opplysninger i aktuelle saker.
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