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Høring utvidelse av  virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige
som  begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet

Vi viser til departementets høringsbrev av 22. oktober 2010 med høringsfrist 1. februar
2011. Departementet har senere gitt utsatt høringsfrist til 14. februar 2011.

Høringsbrevet med vedlegg har vært sendt samtlige politidistrikter til uttalelse. Det har
kommet innspill fra til sammen syv distrikter, politimestrene i Agder, Asker og Bærum,
Hordaland (sendt direkte til departementet), Rogaland, Gudbmndsdal, Troms og Oslo.
Samtlige uttalelser følger som vedlegg til dette brev.

Så vel direktoratet som de politidistrikter som har avgitc. uttalelse3er et åpenbart behov for
virkemidler som kan beskytte samfunnet mot gjentatte og plagsomme straffbare handlinger
utført av utilregnelige. Alle politidistrikter peker i sine uttalelser på at de har en eller flere
personer som faller mnenfor den kategori lovbrytere som ikke kan straffes for sine ofte
svært plagsomme og gjentatte lovbrudd.

Vi vil i det følgende kommentere enkelte av punktene i høringsbrevet.

Pkt 2 Gjeldende rett
I høringsbrevet er det innledningsvis vist til at det norske prinsippet om at personer som på
handlingstiden var psykotiske eller bevisstløse ikke kan straffes, bygger på det medisinske
prinsipp, og at straffbare handlinger derfor blir straffrie uavhengig av sammenheng mellom
sykdomrnen og den straffbare handling.

Oslo politidistrikt skriver om dette:

"Denne, nærmest særnorske, stmffefritaksbestemmelsen innebærer at strafferettslig
utilregnelighet (stmffrihet) utelukkende er avhengig av diagnosen og
sykdomsgraden av en psykose. Det innebærer derfor intet krav til en
årsakssammenheng mellom tilstanden og den stmffbare handlingen. Begrunnelsen
for det medisinske prinsipp har vært at så vidt markerte psykiske avvik som
sirmssykdom og psykisk utviklingshemming påvirker så store deler av
personligheten at man nærmest automatisk forutsatte at det vil være
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årsakssammenheng mellom gjerningspersonens tilstand og lovbrudd. Vår erfaring
erat dette åpenbart i stor grad ikke stemmer for denne gruppen utilregnelige. Det er
et klart behov for å revurdere dette prinsippet. Det strider mot den allmenne
rettsfølelse når personer etter nøye planlegging og overveielse gjennomfører
gjentatte stmffbare handlinger, uten at dette får noen konsekvenser verken i form
av en strafferettslig reaksjon eller behandling."

Pkt 3 Vilkårene for å idømme  tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevem
I dette kapitlet redegjøres det nærmere for vilkårene for idømmelse av den foreslåtte
særreaksjon. Ingen av politidistriktene har bemerkninger til at terskelen skal være høy for å
idømme en slik reaksjon. Flere har imidlertid tatt til orde for at det må åpnes for at andre,
mindre grove lovbrudd kan gi grunnlag for slik reaksjon dersom det samlede omfanger
betydelig. Oppregningen av hvilke lovbrudd som kan danne gnmnlag for reaksjonen bør
derfor ikke være uttømmende.

Ro aland olitidistrikt om dette:

"Departementet foreslår at den aktuelle bestemmelsen bør angi hvilke kategorier
lovbrudd som kan gi grunnlag for å bli idømt tidsbegrenset tvungent opphold i
psykisk helsevem, og at de mest aktuelle kategorier lovbrudd bør nevnes eksplisitt.

En har herfra ingen merknader til de forhold som er foreslått tatt med, men ønsker
at det i tillegg nevnes integritetskrenkelser som rettes mot en eller flere bestemte
personer. Vi tenker særlig på krenkelse av besøksforbud ilagt i medhold av
straffelovens (strl.)§342 b) samt skremmende og plagsom opptreden etter strl.
§390a. Den siste bestemmelsen har som kjent en strafferamme på2 år og
representerer etter vår oppfatning ofte grovere lovbrudd enn bestemmelsens
plassering som forseelse indikerer. Ofte er dette forhold som gjentar seg hyppig
og/eller med stor intensitet, samt at forholdene ofte har et klart preg av trusler uten
at handlingene kan subsumeres under strl.§227.

Rogaland politidistrikt har gjennom flere år hatt betydelige utfordringer i forhold til
en utilregnelig som hyppig og vedvarende har krenket besøksforbud ilagt ham.
Besøksforbudene har blitt ilagt ham i forhold til en bestemt familie. Krenkelsene
har skjedd gjennom flere år og i perioder flere ganger i uken - ofte også flere ganger
daglig.

Denne familien lever med konstant frykt for at den utihegnelig skal oppsøke dem.
Enkeltvis fremstår ikke bruddene på besøksforbudet som veldig alvorlige, men
hyppigheten og uvissheten de lever med hver dag kan medføre sykemeldinger og at
medlemmer av familien må flytte fra regionen i perioder. Det bør derfor ikke kreves
at de enkekstående krenkelsene er særlig alvorligehver for segså lenge lovbruddene
går over tid og rammer de samme personene. Det er intensiteten som bør være
avgjørende.

Generelt mener vi derfor at det ikke bør gis spesifikk angivelse av lovbruddstyper.
Derimot kvalifiseringskrav i forhold til intensitet og hyppighet av de lovbrudd som
begås."
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Pkt 4 I nnholde t i tids be gre nset tvunge nt opphold
Både direktoratet ogdedistrikter som har uttalt seg om dette er enige i de generelle
synspunktene som er fremholdt i pkt 4.1. (innledningen).

Det er også enighet om at de regionale helseforetak i domfeltes bostedsregion vil være best
egnet til å gjennomføre oppholdet (pkt 4.2.).

Når det gjelder pkt 4.3 "Hva innebærer tidsbegrenset tvungent opphold?" skriver Oslo
politidistrikt i sin høringsuttalelse:

"Et element i forslaget er at det foreslås å inneholde tre faser, hhy.
avrusning/stabilisering, psykiatrisk- og nevropsykologisk utredning, samt samarbeid
med relevante instanser for utarbeidelse av en oppfølgingspian. Oslo politidistrikt har
ingen bemerkninger til innholdet, men ønsker å fremheve at alle disse fasene hver for
seg vil ta tid, og derfor er det viktig at tiden skal og må bli brukt.

Oslo politidistrikt er også av den oppfatning at det er den helsefaglige ansvarlige for
domfelte som også skal ha ansvaret for at en samarbeidsgruppe med tanke påvidere
planer og oppfølging blir igangsatt og gjennomført.

Videre er Oslo politidistrikt av den oppfatning at avrusning og utredning bør være
selvstendige faser som inntas i lovteksten, og at det skal gjennomføres i en bestemt
rekkefølge."

Når det gjelder innhenting av informasjon om den domfelte (pkt 4.4.) er direktoratet enig i
at det, for å unngå utilsiktede problemer angående mulig brudd på taushetsplikt, er
nødvendig å ha regler som klart fritar aktuelle etater fra taushetsplikt. Også Asker og Bærum
politidistrikt viser under pkt 3 i sin uttalelse til at hensynet til personvernet må vike når det
gjelder utredning og utarbeidelse av oppfølgningsplan til hjelp for den domfelte. Ut fra dette
hensynet er direktoratet enig i at lovteksten så presist som mulig må angi hva slags
opplysninger helsepersonell som utreder domfelte skal ha rett til å få uavhengig av
taushetsplikten. Videreervi enige i at unntaket fra taushetsplikt bare skal gjelde for
opplysninger som "er nalzen4e for å utwde denfeltes ps)kiske helse cgfor å utadride plan... ,
forslaget til 39 k

Av siste avsnitt på side 9 i høringsbrevet fremgår det at "(a)lle instanser famtsett s å delta i det
oppleigende arbeidet i tråd nrd sitt arzszar".Politidirektoratet reiser på denne bakgrunn spørsmål
om ikke bestemmelsen i 39 k bør utvides slik at taushetsbelagt informasjon uten hinder av
taushetsplikt kan gis videre til representanter fra andre instanser som samarbeider om det
oppfølgende arbeid.

Til pkt 4.5 Varighet og opphør
De fleste av politidistriktene som har avgitt uttalelse bemrer dette punkt i høringsbrevet.
Eksempelvis skriver olitimesteren i Asker og Bærum følgende:

"Politidistriktet slutter seg til at lengstetiden bør være på 6 måneder, menerav den
oppfatning at 3 uker som minstetid synes kort tatt i betraktning den høye terskel det
er lagt opp til for bruk av tidsbegrenset tvungent opphold. De personer man ser for
seg vil  fylle vilkårene for slik reaksjon vil nærmest uten unntak ha et sammensatt og
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komplekst sykdomsbilde og livssituasjon. Når det først idømmes en slik
særreaksjon er det viktig at gjennomføringstiden ikke settes for kort, og ved å øke
minstetiden vil man redusere faren for at domstolen idømmer for kort
gjennomføringstid. Det foreslås på denne bakgrunn at minstetiden settes til6 uker."

Ro aland olitidistrikt skriver følgende om den foreslåtte tidsbegrensning:

Departementet foreslår at domfelte skal kunne utredes i inntil seks måneder i
institusjon, det uttales blant annet at "under ingen omstendighet skal særreaksjonen
vare utover seks måneder".

En finner ingen konkret begrunnelse i høringsnotatet for hvorfor akkurat seks
måneder er valgt som ytre tidsmmme.

Herfra anføres det at mange av demdissetiltakeneerment rettet mot har vært
rusmisbrukere i lengre tid, de har ikke vært mottagelige for hjelp og vil ofte heller
ikke ha det. En delhar også vært ut og inn av psykiatrien lenge og har hatt
omfattende andre tiltak mndt seg over tid uten at dette har hatt den ønskede effekt.

Som departementet selv påpeker så har det psykiske helsevem i praksis små
muligheter til å endre atferd hos mennesker som ikke er motiverte for dette.

Sett på denne bakgrunn er det viktig at en gir hjelpeapparatet den nødvendige tid til å
foreta utredningen.

Helt sentralt vil det her være å få gjennomført avrusning, noe som vil kunne ta flere
måneder. Det vises til overlege Randi Rosenqvists uttalelser om rusutløste psykoser i
Rt 2008 side549(side555):

Det antas herfra at det først er etter at avrusning er foretatt at det foreslåtte
utredningsarbeidet kan bli gjennomført.

Siden departementet i høringsnotatet i utgangspunktet kun gir åpning for å idømme
denne reaksjonen en gang er det desto viktigere at det settes av tilstrekkelig tid. En er
derfor herfra av den oppfatning at maksimumstiden for utredning bør settes til ett år.

Det synes også å være en gjennomgående bekymring at man ikke må gå for langt i
inngrep mot utilregnelige av hensyn til samfunnsvern og/eller særlig plagsom adferd.
Vi har forståelse for at det finnes skranker i internasjonale konvensjoner, men på den
annen side synes disse å være tolket for innskrenkende. Vi synes også det er betimelig
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"Det er vår og andres kliniske erfaring at psykoser utløst av intoksikasjonstilstander
kan vare i flere dager. Dersom man har et blandingsmisbruk eller langvarig misbruk, vil
de psykotiske symptomene kunne være til stede i noen tid etter at stoffet er gått ut av
kroppen. I ICD-10 beskriver man at slike psykoser « forsvinner, i det minste delvis innen
en måned, og fullstendig  innen6 måneder ». Det skal her bemerkes at fettløselige
rusmidler som hasj kan lagres i kroppen i mange uker etter siste inntak dersom man har
ruset seg over tid. Andre rusmidler har ulik utskillelsestid. Utskillelsestiden kan forlenges
ved blandingsrus. Det kan være vanskelig å beregne når alt stoff er ute av kroppen.



i den aktueIle problemstilling å diskutere om hensynet til den utilregnelige selv i noen
grad også underbygger behovet for inngrep ved tvang. Deterneppe bestridt at
mange av de aktuelle personene lever et liv preget av rus og annen personlig og sosial
problernatikk Vår erfaring er også at mange har manglende selvinnsikt og ikke
sjelden en klar bevissthet om at de "kan gjøre som de vil" i den forstand at de ikke
kan straffes. Slik vi ser det lever mange beklageligvis et liv som i tillegg til å påføre
andre plager, også over tid vil virke nedbrytende for deres egen velferd og heIse.
Alene dette hensynet taler med styrke for forslaget."

Også Oslo politidistrikt drøfter varigheten i sin uttalelse:

"Vi ser at forslaget på dom på overføring til psykisk tidsbegrenset tvungent
opphold innebærer en utredningsperiode med en maksimumstid på 6 måneder og
en minirnumstid på 3 uker.

Vier skeptisk til at behandlingsinstitusjonen alene skal kunne utskrive en slik
person allerede etter tre uker. Begrunnelsen for denne skepsis er nettopp at
personene i denne gruppen i utgangspunktet ikkeermotivert verken for behandling
ellerendring i atferd, de har ofte flere kortvarige innleggelser bak seg fra før og
tidligere behandlingsforsøk innen spesialisthelsetjenesten har ofte ikke ført frem. Vi
mener derfor at lengden på oppholdet er avgjørende for å kunne gi en
tilfredsstillende utredning av domfelte samt tilby adekvat behandling og
oppfølgning. Videre mener vi også at betydningenav samfunnsvemet må
poengteres og vektlegges i sterkere grad enn Departementet synes å gjøre. Oslo
politidistrikt ser for seg at en eventuell utredningstid med døgnopphold må kunne
settes lik den tiden man ellers ville fått i en ubetinget fengselsstraff, og ikke kortere
enn 6 måneder, og altså at helseforetaket ikke skal kunne skrive ut pasienten før
hele perioden er gått. For denne gruppen pasienter må et hovedpoeng være at
lengden på oppholdet vil være avgjørende for at heiseforetaket skal kunne foreta en
grundig nok vurdering. I tillegg er tidsaspektet avgjørende for hvorvidt dornfelte
evner å motta adekvat behandling og oppfølging.

Det må være fornuftig, shk det ligger i forslaget, at domfelte ikke skal kunne
begjære en opphevelse av det tvungne opphold (fordi dette er en tidsbegrenset
reaksjon). Derimot gis domfelte og påtalemyndigheten klageadgang til
kontroilkornmisjonen på eventuelt vedtak om overføring til opphold i annen
institusjon (psykisk helsevernloy § 5-4)."

For direktorateterdet uklart hva som er begrunnelsen for den foreslåtte øvre og nedre
ramme. Vi har ikke grunnlag for å mene noe spesielt om dette og viser derfor til det som
politidistriktene har uttalt. Det kan derfor synes som om så vel minstetiden som
rnaksirnumstiden bør vurderes hevet, anslagsvis til hhv6 uker og 12 måneder.

4,6. han dom på tidsbegtenset tvungent opphold idømmes flere ganger?
Også dette punkt er kommentert av flere av politidistriktene som alle stiller seg kritiske til
en slik begrensning. Eksempelvis skriver litimesteren i Troms:

"I høringsnotatet heter det at "[..1 gjentatt plagsom kriminalitet i utgangspunktet
ikke skal føre til ny dom på tidsbegrenset tvunget opphold, med mindre nye forhold
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tilsier det.{....] Med nye forhold siktes det til endringer i lovbryterens psykiske
tilstand som kan gjøre ny utredning nødvendig."

Gjennom eksemplifiseringen som gis senere i det aktuelle avsnitt synes det som om
departementet mener at eventuell ny dom på tvunget opphold kun kan gis hvis det
inntrer wdiagnoser eller tilstander hos vedkommende som har begått straffbare
forhold. Gitt av dette er riktig oppfattet er  politimesteren uenig i en slik vesentlig
begrensning. Vår erfaring er at den helsemessige situasjonen til personer som er i
målgruppen for forslaget går i "bølgedaler". De kin fungere godt og avstå fra å
utøve kriminelle handlinger, for så å komme inn i  en  dårligere periode der
kriminalitetsutøvelsen øker kraftig. Dette selv onzzedkonnrnde ikke får noen ny diagnos
nrn k un en forzening av en tk4gere cliagnestiswps)kisk

Vi er av den oppfatning at vil det være svært uheldig hvis ikke personer med en
allerede diagnostisert lidelse, som igjen begår kriminalitet av en type som i
utgangspunktet kvalifiserer for tidsbegrenset tvungent opphold, ikke skal kunne
dømmes på nytt under henvisning til at slikt opphold tidligere er idømt og at
vedkommendes diagnose er den samme som tidligere.

Etter Troms politidistrikts mening bør det således være adgang til å idømme
tidsbegrenset tvunget opphold på nytt dersom en person igjen begår gjentatt
samfunnskadelig kriminalitet av en type og omfang som ellers ville kvalifisert for
dom på tvunget opphold."

Politimesteren i Oslo formulerer sitt syn slik

"Oslo politidistrikt er sterkt uenig i departementets forslag om at slik reaksjon
ikke kan idømmes flere ganger. Vi viser til at dennegruppen oftest har flere og
sammensatte psykiske problemer i tillegg til langvarig og omfattende
rusmisbruk. Dermed vil faren for tilbakefall være totalt avhengig av hvorvidt
den domfelte velger å motta den helse- og sosialhjelpen han har krav på etter at
tvungent oppholder opphørt. Vi påpeker at hensynet til samfunnets vem også
må veie tungt. I tillegg er vi av den oppfatning at mennesker med rusproblemer
i kombinasjon med psykiske problemer, som ofte er tilfellet for denne gruppen,
trenger mange og gjentatte oppfølginger for å kunne oppta en mer lovlydig
livsførsel og til å  evne og motta den hjelpen de faktisk har behov for."

Avslutningsvis viser vi til hva olitimesteren i Ro aland skriver om problemstillingen.

"Til sist skal det anføres at høringsnotatet synes å sette for snevre grenser for
idømmelse av tvungent opphold mer enn en gang. Politiet erfarer dessverre som
nevnt ovenfor at enkelte utilregnelige er seg bevisst at de er utilregnelige og i møte
med politiet gir uttrykk for at de ikke bryr seg om for eksempel besøksforbud fordi
de vet at de ikke kan straffes.

Dersom loven formuleres på en slik måte at tvungent opphold kun kan idømmes
en  gang, vil en risikere på samme måte å bli møtt av den utilregnelige med at
tvungent opphold som reaksjonsform nå  er "oppbrukt", så å si.
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Politidirektoratet slutter seg til ovennevnte synspunkter og mener det vil være av helt
vesentlig betydning at tvungent opphold kan bli benyttet når vilkårene er til stede, uten
hensyn til om tvungent opphold tidligere er  idømt.

Med hilsen

Særlig ser en dette som viktig idet høringsnotatet ikke gir noen anvisning på hva
som kan gjøres dersom tvungent opphold ikke fører til de ønskede resultater. Her
mådet legges betydelig vekt på hensynet til de fomænnede som utsettes for den
utilregneliges kriminalitet når dette regelmessig er  de  samme personer.

Vi er i tvil om hvorvidt en gangs tvungent opphold med tilhørende planlegging av
videre oppfølging skal løse problemet som er utgangspunktet for forslaget, nemlig
at enkelte ikke tilregelige har "frikort" til å begå straffbare handlinger. Dette gjelder
særlig opp mot at den etterfølgende hjelpen som sital tilbys er en frivillig sak, jfr.
pkt. 4.7. Vi tror at kjemen i problemet er at målgruppen ofte ikke er mottagelige for
hjelp på frivillig basis."

(.1
Vidar Rfefvik»
ass. politidnktor

Saksbehandien
Erna Gjesvold
Tlf: 23 36 42 28

temar Ta
sciesjonssj«
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Horing - utvidelse av virkeområdet for strafferettslige sxneaksjoner for
utilregnelige som begår vedvatende og samfunnskadelig kriminalitet

Det visestil Deres mail av 25.oktober 2010 vedlagt justisdepattementets høringsbrev av
22.oktober s.å. m / vedlegg og med høringsftist 15.januar s.å.

Behovet for å utvide virkeområdet for strafferettslige sxneaksjoner for utilregnelige som
begår vedvarendeog samfunnsskadelig kriminaliteterklart til stede. Denne gruppen faller
gjerne mellom to stoler, jfr. høringsnotatet s 4.

Vierstort sett enig i de foreslåtte vilkår for å idømme et tidsbegrenset tvungent opphold
psykisk helsevern,slik det fremgår av høringsnotatet side4 —5.Og terskelen for å idømme
en slik reaksjon btåri utgangspunktet være høy.

De foreslåtte vilkår fra justisdepartementet som er strengereennde som er foreslått fra
ikkelandgmppen, vil medføre at ordningen bare vil omfatte et svætt lite antall personer,
samtidigsom ordingen kan medføre relativt betydelige kostnader. Dette kan vxre en
svakhetmed forslaget som muligensbørrevunleres.

Org. nr.: 974  761 955
Bankgim: 7694.05.05255
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Horing  -  utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige
som begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet

Det vises til brev av 22.11.10 og Justisdepartementets horingsbrev av 22.10.10.

Politimesteren i Agder stiller seg positiv til departementets forslag for utvidelser av
virkeomradet for strafferettslige særreaksjoner. Agder politidistrikt har over tid hatt en
rekke saker mot personer i den omtalte kategorien hvor det foreslås tidsbegrenset
særreaksjon for de som har begått gjentatt og omfattende kriminalitet. Vi har hatt
tilsvarende utviklingstrekk nar det gjelder saker med integritetskrenkelser som har karakter
av systematisk forfolgelse overfor enkeltpersoner. Begge kategoriene har skapt betydelige
utfordringer og frustrasjoner både i politiet og hos de som rammes siden verken politi eller
hjelpeapparat har hatt adekvate virkemidler å sette inn for å hindre nve gjentatte
overtrecielser.

Nar det gjelder det arten av overtredelser omtalt under forslaget for den tidsbegrensede
utvidelsen, kan vi slutte oss til at det ofte dreier seg om gjentatt vinningskrirninalitet og
skadeverk i disse sakene. Men også trusler, truende oppforsel, gjentatte overtredelser av
narkotikalovgivningen og vegtrafikkovertredelser (herunder kjoringer i ruspåvirket tilstand)
gar ofte igjen.

Vi srotter ogsa forslaget om at et tidsbegrenset wunget opphold bor gjennomfores i regi av
det lokale helseforetak i tilknytning til de regionale sikkerhetsavdelingene som de
disponerer. For samarbeidet som må etableres i disse sakene mellom politi- og
patalemyndighet og de ansvarlige i helseforetaket, vil en da kunne nyttiggjore seg de nære
samarbeidsrutinene som allerede er etablert i vår håndtering av særreaksjoner.

Vi gir ogsa var tilslutning til departementets forslag om det skal utarbeides en plan for
oppfolging av domfelte etter endt utredning hvor de involverte instanser, herunder
aktivt trekkes inn i oppfolingsarbeidet. Det er etter vår mening også nodvendig at den som
utvelges som fagansvarlig koordinator for dette planarbeidet må innhente uttalelser fra
politiet nar gjentagelsesfaren for den domfelte skal vurderes.

Agder politidistrikt



Politimesteren i Agder vil ellers vise td at kriminalomsorgen i dag (v/Koordineringsenheten
for dom til behandling) har ansvaret for innplasseringen i helseforetak av personer som har
fått dom pa overforing til n,unget psykisk helsevern. Vi kan ikke se at det verken er
hensiktsmessig eller at det av andre grunner skal være behov for å erldre på dette
ansvarsforholdet ved en eventuell utvidelse av ordningen. Vi har i dag i et mcget
velfungerende samarbeid med kriminalomsorgen i håndteringen av særreaksjoner, og dette
samarbeidet kan enkelt utvikles til a omfatte dc begrensede urvidelsene omtalt i
horingsbrevet.

Agder politidistrikt

Kirsten lindeberg

Arne Pedersen
sjef felles kriminalenhet
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Floring - utvidelse av virkeomddetforstrafferettslige særreaksjoner for utliregnelige
som begår vedvarende og sarnfunnskadelig kriminalitet

Innledning.

-Arkri
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Vi har gjennom årene hatt en del erfaring med problemstillingene knyttet til utilregnelige
som begar vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet. Derfor er vi meget positive til
forslagene, selv om vi på noen punkter reiser spørsmål rundt forslagene.

Til nå har politiets muligheter i disse tilfellene begrenset seg til å oppfylle plikten til åstanse
lovbrudd og bringe vedkommende gjemingsperson til legehjelp eller annen omsorg. Lenger
rekker ikke stansingsplikten.

Det har vært fremhevet i den offentlige debatten at politiet også i disse tilfellene - har
plikt til åffirbygg> lovbrudd. Det er riktig, men effektiv forebygging i disse tilfellene er gjeme

ha oversikt over hvor enkeltmennesker til enhver til befinner seg. Det innebærer i
realiteten et redskap som det ikke er aktuelt for politiet å bruke.

Lovenelringen vil bidra til så vel samfunnsbeskyttelse som hjelp og behandling til
vedkommende gjerningsperson,

Til høringsnotatets punkt 3 - om  vilkårene for å idømmes tidsbegrenset tvungent
opphold

Departementet foreslår at den aktuelle bestemmelsen bør angi hvilke kategorier lovbrudd
som kan gi grunnlag for å bli idømt tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern, og
at de mest aktuelle kategorier lovbrudd bør nevnes eksplisitt.

En har herfra ingen merlmader til de forhold som er foreslått tatt med, men ønsker at det i
tilleggnevnes integritetskrenkelser som rettes mot denellerflere bestemte personer. Vi
tenker sxdig p krenkelse av besoksforbud ilagt i medhold av straffelovens (stri.)§342b)

Rogaland politidistrikt

C
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samt skrt mmende og plagsom opptreden ener strl. §390a. Den siste bestemmelsen har som
kjent en strafteramme på2 år og representerer etter vår oppfatning ofte grovere lovbrudd
enn  bestemmelsens plassering som forseelse indikerer. Ofte er dette forhold som gjentar
seg hyppig og/eller med stor imensitet, samt at forholdene ofte har et klart preg av trusler
uten at handlingene kan subsumeres under strl. §227.

Rogaland politklistrikt har gjennom flere ar hatt betydelige utfordringer i forhold til en
utilregnelig som hyppig og  vedvarende har krenket besoksforbud ilagt ham.
&søksforbudene har blitt ilagt ham i forhold til en bestemt familie. Krenkelsene har skjedd
gjennom flere år og i perioder flere ganger i uken — ofte også flere ganger daglig.

.Denne familien lever med konstant fr4tt for at den utilregnelig skal oppsøke dem. Enkeltvis
fremstår ikke bruddene på besøksforbudet som veldig alvorlige, men hyppigheten og
trvissheten de lever med hver daer

L'km medføre sykemeldinger og at medlemmer av familienmå flytte fra regionen i perioder.Det bør derfor ikke kreves at de enkekstående krenkelsene
er særlig alvorlige hver for seg så lenge lovbruddene går over tid og rammer de saname
personene. Det er intensiteten som bør være avgjørende.

Generelt

Generelt mener vi derfor at det ikke bør gis spesifikk angivelse av lovbruddstyper. Derimot
kvalifiseringsknw i forhold til intensitet og hyppighet av de lovbrudd som begås.

Til horingsnotatets punkt 4  — om innholdet i tidsbegrenset tvungent opphold

Departementet foreslar at domfelte skal kunne utredes i mmii seks mtineder i institusjon,
det uttales blant annet at "under ingen omstendighet skal særteaksjonen vare utover seks
måneder".

En finner ingen konkret begrunnelse i høringsnotatet for hvorfor akkurat seks måneder er
valgt som ylre tidsramme.

flerfra anfores det at mange av dem disse tiltakene er ment rettet mot har vært
nistutsbrukere i lengre tid, de har ikke vært mottagelige for hjelp og vil ofte heller ikke ha
det. En del har også vært ut og inn av psykiatrien lenge og har hatt omfattende andre tikak
rundt seg over tid uten at dette har hatt den ønskede effekt.

Som departementet selv påpeker så har det psykiske helsevern i praksis små muligheter til å
endre atferd hos rmunesker som ikke er motiverte for dette.

Sett på denne ba
utrodningen.

runner det viktig at en gir hjelpeapparatet den nødvendige tid til å foreta

Helt sentralt vil det her være å få gjennomfort avrusning, noe som vil kunne ta flere
maneder. Det vises til overlege Randi Rosenqvists uttalelser om rusutløste psykoser i Rt
2005 side 549 (side555):



"Det er vår og andres kliniske erfaring at psykoser utløst av intoksikasjonstilstander
kan varei flere dagen Dersom man har et blandingsmisbruk eller langvarig misbruk,
de psykotiske symptomene kunne va-re tilstedei noen tid etter at stoffet er gått ut av
kroppen. I 1(1)-10 beskriver man at slike psykoser forsvinner, i det minste delvis
innen en måned, og fullstendig innen6 trdneder ». Det skal her bernerkes at
fettløselige rusmidler som hasj kan lagres i kroppen i mange uker etter siste inntak
dersom man har ruset seg over tid. Andre rusmder har ulik utskillelsestid.
Utskillelsestiden kan forlenges ved blandingsrus. Det kan vxm vanskelig å beregne når
alt stofferute av kroppen.

Det antas herfra at det forst er etter at avrusning er foretatt at det foreslåtte
utredningsarbeidet kan bli gjennomført.

Siden departementet i høringsnotatet i utgangspunktet kun gir åpning for å idømme
denne reaksjonen en gang er det desto viktigere at det settes av tilstrekkelig tid. En er
derfor herfra av den oppfatning at maksimumstiden for utredning bor settes til ett år.

Det synes også å være en gjennomgående bekymring at man ikke må gå for langt i
inngrep mot utilregnelige av hensyn til samfunnsvern og/eller særlig plagsomadferd. Vi
har forståelse for at det finnes skranker i internasjonale konvensjoner, men på den annen
side synes disse å være tolket for innskrenkende. Vi synes også det er betimelig i den
aktuelle problemstilling å diskutere om hensynet til den utilregnelige selv i noen grad
også underbygger behovet for inngrep ved tvang. Det er neppe bestridt at mange av de
aktuelle personene lever et liv preget av rus og annen personlig og sosial problematikk.
Vår erfaring er også at mange har manglende selvinnsikt og ikke sjelden en klar
bevissthet om at de "kan gjøre som de vil" i den forstand at de ikke kan stralfes. Slik vi
ser det lever mange beklageligvis et liv som i tillegg til å påføre andre plager, også over
tid vil virke nedbrytende for deresegen velferd og helse. Alene dette hensynet taler med
styrke for forslaget.

Til unkt 4.6 ou 4.7.

Til sist skal det anfores at horingsnotatet synes å sette for snevre grenser for idommelse
av tvungent opphold mer enn en gang. Politiet erfarer dessverre som nevnt ovenfor at
enkelte utilregnelige er seg bevisst at de er utilregnelige og i mete med politiet gir
uttrykk for at de ikke bryr seg om for eksempel besøksforbud fordi de vet at de ikke kan
straffes.

Dersom loven formuleres på en slik måte at tvungent opphold ktm kan idømmes en
gang, vil en risikere på samme måte å bli møtt av den utilregnelige med at tvungent
opphold som reaksjonsform nå er "oppbrukt", så å si.

Særlig ser en dette som viktig idet horingsnotatet ikke gir noen anvisning på hva som
kan gjøres dersom tvungent opphold ikke forer til de onskede resultater. Her må det
legges betydelig vekt på hensynet til de tOrnærmede som utsettes for den utilregneliges
kriminalitet når dette regelmessig erde samme personer.

Vi er i tvil om hvorvidt ca gani;s tvungent opphold med tdhorende planiegginu av videre
oppfolgint.; skal lose problemet som er utgangspunktet for forslaget, nemlig at enkelte
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ikke tilregelige har "frikort" til å begå straftbare handlinger. Dette gjelder særlig opp
mot at den etterfolgende hjelpen som skal tilbys er en frivillig sak, jfr. pkt. 4.7. Vi tror at
kjemen i problemet er at malgruppen ofte ikke er mottagelige for hjelp på frivillig basis.

For ovrig er vi kjent ined hovedinnhoklet i uttalelse gitt av Politijuristene og kan i det
vesentlilte støtte denne.

I ns yjk,
Kst
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Horing  — utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner
for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnsskadelig
kriminalitet.

Vi viser til horingsnotat av september 2010 vedr. overnevnte, med frist for uttalelse til
departementet I. februar 2011.

I-Iovedproblemet er, slik vi ser det, at en del mennesker har et hoyt kriminelt aktivitetsnivå,
men har en diagnose som gjor at de etter våre rettsregler ikke kan straffes, og at samfunnet
heller ikke på andre mater kan beskytte seg mot disse. De sies populært å ha "frikort" i
forhold til sin kriminalitet. Enkelte av disse forårsaker i Oslo skader for flere millioner
halvårlig. De har et meget bevisst forhold til sitt "frikort", og handler tilsynelatende på alle
mater rasjonelt sett ut fra sin egen synsvinkel. Men de kan ikke tas i forvaring, og de kan
ikke tvangsinnlegges.

Det forslaget som na foreligger loser i liten grad dette egentlige problemet.

Ad pkt 2: Det medisinske prinsipp
Denne, nærmest særnorske, straffefritaksbestemmelsen innebærer at strafferettslig
utilregnelighet (straffrihet) utelukkende er avhengig av diagnosen og sykdomsgraden av en
psykose. Det innebærer derfor intet krav til en årsakssammenheng mellom tilstanden og den
straffbare handlingen. Begrunnelsen for det medisinske prinsipp har vært at så vidt markerte
psykiske avvik som sinnssykdom og psykisk utviklingshemming påvirker så store deler av
personfigheten at man nærmest automatisk forutsatte at det vil være årsakssammenheng
mellom gjerningspersonens tilstand og lovbrudd. Vår erfaring er at dette åpenbart i stor
grad ikke stemme for denne gruppen utilregnelige. Det er et klart behov for å revurdere
dette prinsippet. Det strider mot den allmenne rettsfolelse når personer etter noye
planleming og overveielse gjennomforer gjentatte straftbare handlinger, uten at dette får
noen konsekvenser verken i form av en strafferettslig reaks)on eller behandling.

Oslo politidistrikt
200 Uddse - Kriminah  besPk: Cmnlamislebrt 44,
0190 OSII.)
Post: Posiboks 8101 Dep, 0032 ( iSLO
Uf: 22 66 90 50 Faks: 22 66 87 37

Org. nr.: 961398142
Postgiro: 7694.05.08319



Ad pkt. 3: Vilkårene for a idommes tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk
helsevern

Utgangspunktet i forslaget er at terskelen for å bli idømt tidsbegrenset tvungent opphold
i psykisk helsevern skal være svært høy. Det vil ifig. Departementet ikke være aktuelt
eller ønskelig å reagere i form av en strafferettslig særreaksjon overfor alle som befinner
seg i gruppen "som faller mellom to stoler". Vi påpeker at dette naturligvis i tilsvarende
grad vil redusere forslagets betydning i forhold tit samfunnets problem. Utover dette har
vi ingen bemerkninger til dette.

Ad pkt 4.3: Hva innebærer tidsbegrenset tvungent opphold?
Et element i forslaget er at det foreslås å inneholde tre faser, hhv. avrusning/stabilisering,
psykiatrisk- og nevropsykologisk utredning, samt samarbeid med relevante instanser for
utarbeidelse av en oppfolgingsplan. Osio politidistrikt har ingen bemerkninger til
innholdet, men onsker å fremheve at alle disse fasene hver for seg vil ta tid, og derfor er
det viktig at tiden skal og må bli brukt.

Oslo politidistrikt er også av den oppfatning at det er den helsefaglige ansvarlige for
domfelte som også skal ha ansvaret for at en samarbeidsgruppe med tanke på videre
planer og oppfølging blir igangsatt og gjennomfort.

Videre er Oslo politidistrikt av den oppfatning at avrusning og utredning bør være
selvstendige faser som inntas i lovteksten, og at det skal gjennomfores i en bestemt
rekkefolge.

Ad pkt 4.5: Varighet og opphor av tidsbegrenset tvungent opphold
Vi ser at forstaget på dom på overføring til psykisk tidsbegrenset tvungent opphold
innebærer en utredningsperiode med en maksimumstid på 6 måneder og en minimumstid
på 3 uker.

Vi er skeptisk til at behandlingsinsMusjonen alene skal kunne utskrive en slik person
allerede etter tre uker. Begrunnelsen for denne skepsis er nettopp at personene i denne
gruppen i utgangspunktet ikke  er  motivert verken for behandling eller endring i atferd, de
har ofte flere kortvarige innleggelser bak  seg  fra for og tidligere behandlingsforsok innen
spesialisthelsetjenesten har ofte ikke fort frem. Vi mener derfor at lengden på oppholdet cr
avgjorende for å kunne gi en tilfredsstillende utredning av domfelte samt tilbv adekvat
behandling og oppfolgning. Videre mener vi også at betydningen av samfunnsvernet må
poengteres og vektlegges i sterkere grad enn Departementet synes å gjore. Oslo politidistrikt
ser for seg at en eventuell utredningstid med dognopphold må kunne settes lik den tiden
man ellers ville fatt i  en  ubetinget fengselsstraff, og ikke kortere enn 6 maneder, og altså at
helseforetaket ikke skal kunne skrive ut pasienten for hele perioden er gått. For denne
gruppen pasienter mii et hovedpoeng være at lengden på oppholdet vil være avgjorende for
at helseforetaket skal kunne forcta en grundig nok vurdering. I tillegg er tidsaspektet
avgjorende for hvorvidt domfelte  evner å  motta adekvat behandling og oppfolging.

Det må være fornuftig, slik det ligger i forslaget, at domfelte ikke skal kunne begjære en
opphevelse av det tvungne opphold (fordi dette er en tidsbegrenset reaksjon). Derimot
gis domfelte og påtalemyndigheten klageadgang til kontrollkommisjonen på eventuelt
vedtak om overforing til opphold i annen institusjon (psykisk helsevernlov § 5-4).



4.6 Kan dom på tidsbegrenset tvungent opphold idommesflere ganger?
Oslo politidistrikt er sterkt uenig i departementets forslag om at slik reaksjon ikke kan
idommes flere ganger. Vi viser til at denne gruppen oftest har flere og sammensatte
psykiske problemer i tillegg til langvarig og omfattende rusmisbruk. Dermed vil faren for
tilbakefall være totalt avhengig av hvorvidt den domfehe velger å motta den helse- og
sosialhjelpen han har krav på etter at tvungent opphold er opphort. Vi papeker at hensynet
ril samfunnets vern også må vcie tungt. I tillegg er vi av den oppfatning at mennesker med
rusproblemer i kombinasjon mcd psykiske problemer, som ofte er tilfellet for denne
gruppen, trenger mange og gjentatte oppfolginger for å kunne oppta en mer lovlvdig
livsforsel og nI i evne og motta den hjelpen de faktisk har behov for.

Med hilsen

Hans Halvorsen
ristpoiiiimester

Saksbehandler:
Pi Bence Gerner
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lloringsollaleke fra Asker og literum politidistrikt vedrorende forslag om utvidelse
av virkeomrkkt for stnifferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår
vedvareode og  samfunnsskaddig kriminalitet

poiindistrikt  sluner seg til forslaget tnu at det er et behov for a utvide
oinradet ror strafferenslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og
samfonkadelig krirninalitet.

lk t har pa naværende ndspunkt 2 personer som man mener det vil kunne være
ttkaneh en hk reaksion ,tverfor hvis de tOrtsetter i bega straffbare

itvmkcr er av den opptauting at de foreslatte vilkarene (or idommes tidsbegrenset
opph( dd i psykisk helsevern og forstagene til innhold i denne i hovedsak er gode

f't Jt Vi vil imidkalad konunentere folgende temaet særskilt: 1) Om vilkarene
dultlIne tidsbegrenser tt ungetu opphold i psykisk helsevern kan være s:Itt for Sllevert.

tidsbegrenset tvungem ‘Jpphold skal gjennomfores. Rehovet fOr utlevert
ruad yplysninger. Varigheten av tidsbegrenset tvungent opphold.

poltridistrikt er enig i at bowdregelennar uffiregnelige personer begar en
straffbar handling ma vtere at de ikke motes med noen reaksjon med mindre vilk'arenefor
adultotratty tvungent psykisk helsevern er tilstede. Vi er ogsa enig i at det bor være slik at
det skai n e ttl for i bli donat ni ridsbegrenset tvungent oppht tld i psykisk helsevern. Vi er
uttkfletaid den ttppfatning at terskelen for kunne bli domt tti tidsbegrenset tvungent

psJ,-losk helsevern kau være foreskatt satt for hoyUt fra de vilkarene som er
kan det være en fare for at anvendelsesområdet fot tidsbegreaset tvuagent opphold
itelsevern svært snevert. Dette vil bli en rty reakstonsforrn g med de strenge

viik tr foreslatt satt for brak denue reakstritutfortn er det mulig at domstokne vil
.domme Cii stik reakston,
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Det triskelig j-tt fiJrband i torutse enhver type sak ilg sttuasjon hvor det N'll vture aktuelt
slik reakston, og politidistriktet er derfor 3v den oppfaming at det er viktig at

det Ikke rjy ett uttommende angtvelse av hvilke konkrete lovbrudd som kan gi guttnnlag for
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bruk a ridsbegrenset txuagent (ppholdv i er ;ty den opptatning ar dette er avgjorende for
ar an  endelsesomrader for reaksjonen ikke skal bli for snevert.

PolindIstrikter slutter seg ril at der nei oppsnlks vilkar om at de aktatelle lovbrudd er av
sterhg samfunnskadelig eller plagsom karakter" og ti det oppstilles

nodvendighe skriterie.

Polindistriktet er as den i ppfaming at det i motivene til lovforslaget bor gis utfyllende
eksempler pa hvilke ryper saker og tilfeller man ser for seg at det kan idommes en slik
reaksjon. Vi er av den oppfaming at dette ogsa   il være viktig for at anvendelsesområdet for
reaksjonen ikke skal bli snevrere enn tillenkt fra lovgivers side.

2) 1)et er i htiringsnotater reist sporsinal om hvor ndsbegrenset tvungent opphold skal
gjennomfores. Polindisrrikter er ay den oppfatning at slik gjennomforing bor 6nne sted pa
sa t steder som mulig da der et viktig for å samle kompetansen pa dette området. Ut fra de
ski.:serte   ilkar for i kunne idotnme tidsbegrenser rvungent opphold i psykisk helsevern vil
der være personer som blir idomt slik reaksjon. Det er imidlertid en reaksjonsform som
setter store krav til den som skal utrede den domfelte, og for å få hov kvalitet på der
arberder som gjores er der viktig at kompetansen samles. I Ivis man sprer de som skal gjore
urredningsarbeidet og gjennomforingen av reaksjonen på mange steder, er vi bekymtet
for at der kan urvikle seg cii uensarter praksis for gjennomforingen av denne formen for
reaksion. Nlan er ogsa overbeyist om at kvaliteten på arbeidet blir bedre hvis den samles på
en mindre gruppe utredere og andre fagpersoner som skal være ansvarlig for
gjenn<>mforingen.

Polindistrikter ser ;it det er behov for nærhet til domfeltes lokalmiljo, men er av den
oppfaming it bensyner ril boy kvalitet og likearter gjennomforing av reaksjonen må gå
toran. i )er ma derfor stilles krav om at de lokale instanser, som NAV, sosialtjenesten mv.,
Ina samarbeide med institusjonen hvor den domfelte oppholder seg.

Pa denne bakgrunn er vi av den oppfaming at det blir for sårbart å legge gjennomforingen
til konlmune og vil frarade en slik ordning.

Politidistriktet vil ut fra denne begrunnelse anbefale at de regionale sikkerhetsavdelingene
star for gjennomforingen av dom pa ridsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern.

man oppna en balansegang mellom hoy kvaltret, hkeensarret praksis og en viss
nærhet n1 domfeltes

Det er i horingsnotater frenitOrt at det er behov for en bestemmelse som gir den som
utreder en retr til a fa utlevert nodvendige opplvsninger om domfelte fra andre instanser for

kunne foreta en forsvarlig utredning og utarbeide en oppfolgingsplan.

Politidismkret er av den oppfaming ar en slik bestemmelse er helt avgjorende og nodvendig
for a kurme oppfylle formalet med den nve særreaksjonen. Hensynet til personvernet må
her tke til fordel for liensvnet ril samfunnet og for å kunne hjelpe den domfelte til en bedre
til‘ xrelse.

4) Der er i horingsnotatel forslau at tiden for gjennomforing av ndsbegrenser tvungenr
opph: tid i psvkisk helsevern skal fastsetres til mellom 3 uker til 6 maneder.
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l'tirulisrike t slutter seg til at lengstetiden bor være på 6 maneder, men Cr av den
oppfatning at 3 uker  sum  minstettd svues kort tan i betraktning den bove terskel det er la t

(Or bruk av tidsbegreaset tvungent opphold. De personer man ser for seg vil fylle
e  for slik reaksjon vil na:rmest uten unntak ha et sammensatt og komplekst

:tykdomsbilde og livssituasion. Nar det forst tdommes en slik sa:rreaksjon er det vikrig at
gjeattomfonngstiden ikke settes for kort, og ved å oke minstetiden noe vil man redusere
fareu tor  11:domstolen idommer kort gjennotnforingsrid. Der foreslas Ni denne
bakgrtum at minsteriden settes il 6 uker.

in4 farboc.'
SøndeNn)(1

Torodd Veldingl
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Horing - Særreaksjoner for utilregnelige

I) er llenvises ril det ursendte horingsnotatet, Vi vi1 gi var nisluming til at det innfores en
særreak:,i()n for a fange  pp utilregnehge som til na har fah utenfor. Seiv om "malgruppen"

den nve ;a:.rreaksionen antas a v'xre relativt få personer. vil en puengtere at behovet for
uodvendEg samfunnsvem er Stort,

ar det glekler de ka,nkrete forslag til lovendring har en ikke spesielle merknader. F rslaget
s\ nes dekkende og adekvat i forbold dl formalet.
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rMg - tuvidelse av virkeointàdet for  strafferettsfige særreaksjoner for utfiregnclige
otat begas vedvarende og samfunnskaddig krimiwditet

I )et v e ni I)ercs horingsnotat vedlagt horingsbrev datert 22, oktober 2010 vedrorende
ovettn,Jvnte.

ftain polittehstrikt Ivar i vart brev datert 17, ntars 2009 (boring til Nliehmdgruppens
raoport) gitt var fulle ulslutning t.tl en utvidelse av virkeomrade for strafferettslige
-,:t.reaksjoner for utalregnelige som begar vedvarende kominalitet, •Froms politidistrikt sliter,

likhet med de tk.-ste politichstrikt i landet, med et Ine antall unlregneltge som begar
kruninaltret av samfunnskadelig katakter .

et ifigangspunkt finner Troms pobridistrikt 5 kunne gi sin tilslutning til departementets
ing Det vil likevel knettes kommentarer til srerlig ett punkt i horingsnotatet.

Uoringsnotatcts punkt 4.6  Kan dom pil tvungent opphold idommes fiete ganger?

1 horingsnoratet beter det at j gjentatt plitgsom krnmnahter i utgangspunktet ikke skal
fore til ny dom pa tidsbegrenset tyunget opphold, med mindre nve forhold tilsier det.
'. led nye forbold ttiktes det ni endonger i lovbrvterens psddske tilstand som kan gjore ny
utrednIng nodvendig."

;tennotn eksemplinsertngen SUM gis senere i det aktuelle avsnnt synes det som orn
depatt(Orternet mener at eventuell ny dom pii tvunget oppbold kun kan gis bvis det inntrer

tagni)ser eller ttisLinder hos vedkommende som bar begatt straffbare forhokl.
( tItt av dette er riktig oppfattet er politimesteren uenig i en slik vesendig begrensning.

Frtai ng er at den helsemessige situasjonen ni petsoner som er i rnalgruppen for
roL;I:tger gir i "bolgedaler". 1)e kan fungere godt og avsta fra i utove kriminelle handhager,

komme inn i en darligere pertode der kritninaketsutovelsen oker kraftig. neile seln
-;en(je npen duipiofe, men r':,-nn enbli ti n, en 11d,ligen, piykisk,

,ms pollticlistrikt

(Ir0Enf:2/.

32, '''.7 11 TRONt:-./0
.Naks, (,1  f),1 (,)1
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Vi er av den oppfaming at vil det være svært uhektig hvis ikke personer med en allerede
diagni stisert hdelse, som igjen begar kriminaliter av en type som i urgangspunktet
kvaimserer for fidsbegrenset tvungent opphold, ikke skal kunne donunes pi nytt under
henv;sning til ar slikt opphold tidhgere er idomt og at vedkommendes diagnose er den
samme ;,C,11) rldhgcrc .

btter I roma politidistrikts merung bor det salcdes være adgang til A idomme tidsbegrenser
o-unget opphold pa nytt dersom en person igjen begar gjentatt sarnfunnskadelig kriminaliter

type  ogomfang som ellers ville kvalifisert for dom pa rvunget opphoki.

Linar Sparboe Lysnes
po/Millipekter
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I. T)ring - rapport "Etterkonu-oll av reglene orn  trafferettslig utilregnelighet  -
s-irafferettslige sterreaksjoner og forvaring"

Det vises til Deres honngsnotat vedlagt horingshrev av 15. desember 2008 vedrorende
oeennevnte.

I ulgangspunkt fmner 'froms politidistrikt å kunne gi sin tilslutning til Justisekpartementets
forslag som i stor grad baserer seg på utredningsgruppen vurderinger  og  forslag.

noen av punktene har likevel Politimesteren enkelte kommentarer

lovbrytere li,rv3ring

Der registreres at utredningsgroppen konkluderer med at det forelopig ikke eksisterer
tilfredsstillende tilbud, i forbindelse med overgang til frihet, for forvanngsdomte som er
slutten av forvaringsperioden.

konne le ni grunn at overgang til losl:nelse fra forvaring er en kritisk fase hvor
det er svtert fordelakdg med gradvis progresjon og overgang. Som papekt representerer
eakelte forvanngsdomte sikkerhetsmessige urfordringer.
Polinmesteren gir sin tilslutning ni at det må uthygges en eller flere utslusningsenheter i
tilkuvining til Ila. Man er imidlerud i mer tvil om hvorvidt det er behov for slike egne
enheter ved alle de seks kriminalomsorgsregionene. Slike enheter vil kreve ressurstilforsel
cv ikke ubervdelig rnengde og dette må vurderes opp mot mengende Inrvaringsdomte i hver
regton samt erfaring med den enkeltes onske om "bjemkomst" nI regionen.
Allertrativt ni seks utslusnbgsenheter vil kunne være utbegging av en slik enhet ved Ila samt
evr.guelt prnveprosjekt i annen region.

(1)ppl3sninget fra helsepersonell  reglet m tausbetsplikt

SL':V  om det ma legges til grunn at helsepersonells taushetsplikt,Ikke er til hinder for at
påtalemyndigheten gis de opplysninger som er nodvendig for å vurdere opphor eller
oppretfholdelse av s':urreaksj(.,n, er politimesteren enig i at det foreligger behov for egen
bestemmelse som rastslår dette. Dette fot ci unnga ulik praksis samt at man unntaksvis vil

Troms politidistrikt
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kunne stote pa helsepersonell med en avvikende oppfitning av innholdet i taushetspliktcn.
Man g,is i hovedsak som cilslutning til den forslåtte ordlvs, dog slik at man ikke ser
nocivendigheten av å forhandsinformerc den domfelte.

Ruskontroll

Polindistriktet er enig med departementet at psykisk helsevemloven 4-7 allerede med
dagens ordlys ma forestås slik at vedtak om unnprove fra den faghg ansvarlige, også
omfauer adgang ni treffe vedtak om gjenratte/regelmessige prover i e behandlingsforlop.
Del burde saledes ikke vare behov for lovendring, men utredningsgruppens anforsler
ar dette bor avklares i rundskriv eller annet fra departementer

Utvidelse 3 V virketunriidet for  særreaksloner for utilregnelige

Troms polindistrikter har gjennom år slitt betydelig mcd cnkelte utilregneligc som begår
regelmesstg og en hetydelig mengde kriminalitet, men hvor lovbruddcts art ikke er
tiltrekkelig alvorhg til i domme særreaksjon.
Sely om antallet personer i denne gruppen er relartyt få, er den aktivher som utoves svært
samfunnskadclig og plagsom for de som rammes. Man har erfaring mcd enkelte
fornærmede, herunder naringsdrivende, regelmessig utsettes for slike hvor politi og
påtalemvudigher fremstar som makteslose.
Pc)itimesteren i Troms ir saledes sin tilsutning til ar virkeornradet for særreaksionene
utvides som foreslart. Mati har ingen sterskilte merknader til ordlvden i 39 nr. 3 som er
t-orelått.

Med hilsen

Truls Fvhn

;-,aksbehAndk.r Kopi
liina Sparboc 1..yrws Politiditt.ktoraiet, Po,lboks 8(61 Dep,
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Kinar Sparboc Lysrmes
politiinspektor


