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Hedmark fengsel viser til tilsendt høring og kommer med følgende kommentarer til disse
punktene.

Kapittel 5 — Kriminalomsorgens tilgang til taushetsbelagte opplysninger om hemmelig
telefonnummer mv.

Det er tungvindt at vi i dag må søke i hvert enkelt tilfelle for å innhente opplysninger i fra Nav
registrene. Dette resulterer i at man unnlater å innhente slik informasjon og heller anmoder
politiet om bistand til forkynning av for eksempel innkalling til soning.

Vi ser det også som en stor fordel for Kriminalomsorgen om vi kunne få anledning til å ringe
pårørende, slik politiet har. Dette for å få kontaktinformasjon om bøtelagte / domfelte. Hadde vi
hatt en slik mulighet hadde vi kunne redusert antall anmodninger om bistand til forkynning til
politiet betraktelig. Hele 23,5 % av alle innkallinger til soning må vi i dag anmode politiet om
bistand til å få forkynt.

Kapittel 6  — Utvidet bruk av overgangsbolig

Vi synes at overgangsboligene bør rekruttere personer i fra de åpne avdelingene. Dette da det
kan være vanskelig å vurdere om domfelte er egnet ved en direkte innsettelse i overgangsbolig.
Ved å ta personer i fra åpen avdeling vil vi kjenne de domfelte og bedre kunne uttale oss om
personen er egnet til soning ved en slik enhet. De innsatte som er motiverte til å gjøre noe med
egen livsstil vil kunne ha som mål ved soningen å kunne bli overført til en overgangsbolig på
slutten av soningen.

Frigang i fra dag en, ser vi på som positivt. Dette bør kunne gjennomføres ved soning i åpne
anstalter og bør også gjelde ved § 12 soning.
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Kapittel 7  — Overføring mellom gjennomføringsformer

§ 14 (1) c  

Vi mener at alternativ 1 er den beste løsningen. Da fordelene er større enn ulempene. Dette
alternativet er også lettere å dokumentere.
Praksis i dag er at man snakker med innsatte samtidlig som man gir en skriftlig advarsel.

14 (1) ny f

Vi mener at denne ikke skal være snever som departementet foreslår. Vi må alltid ha mulighet til
å ivareta den ansatte foran innsatte. Det vil være større konsekvenser for den ansatte å måtte
bytte tjenestested enn det er for den innsatte å bytte soningsted.

14 (1) ny g

At departementet foreslår at man kan tvangsoverføre innsatte til et annet fengsel hvis dette er
nødvendig for å sikre en hensiktsmessig fangesammensetning synes vi er bra.

14 n tt 2.1edd

Vi synes at det er bra at dette blir lovfestet, da det er en allerede innarbeidet praksis.

Kapittel 12  — Hvilke straffegjennomføringsregler gjelder for varetektsinnsatte mv.

Vi synes det er underlig om departementet mener at det ikke skal være straffbart å unndra seg
varetekt og andre reaksjoner.

Med hilsen

Geir Bakkestuen
Ass. fengselsleder


