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Det vises til Justisdepartementets høringsbrev av 16.1.2012, hvor departementet ber om uttalelse
til forslagene om endring i straffegjennomføringsloven mv.

Høringsbrevet har vært forelagt enhetene på lokalt nivå i region sørvest for kommentarer.

Regiondirektøren har følgende synspunkter og bemerkninger til forslagene i rapporten:

Pkt. 4  — Myndighet til å beslutte fullbyrding av dom på gjeninnsettelse av reststraff  —
straffeprosessloven  §  455

I følge bestemmelsen (jf Lovdata) skal endringen foretas i straffeprosessloven § 455 første ledd
f erde unktum?

Pkt. 6 — Direkte innsettelse i overgangsbolig

Regiondirektøren støtter forslaget om adgang til å vurdere direkte innsettelse i overgangsbolig,
men mener at det som hovedre el skal gjelde for idømte fengselsstraffer på inntil 1 år. Etter en
konkret vurdering bør også domfelte med lengre dommer kunne vurderes for direkte innsettelse
dersom det foreligger særlige grunner.

Pkt. 7  — Overføring mellom gjennomføringsformer  — straffegjennomføringsloven  §  14
bokstav c

Regiondirektøren støtter alternativ 2, at det skal gjennomføres en atferdssamtale med innsatte.
En slik samtale kan gjennomføres på samme måte som en innskjerpingssamtale for domfelte
som gjennomfører samfunnsstraff. Innsatte får forklare seg om hendelsen(e), kravene til
oppførsel blir innskjerpet og innsatte blir orientert om konsekvensene ved fortsatt dårlig
oppførsel.

Pkt. 7  — Overføring mellom gjennomføringsformer  — straffegjennomføringsloven  §  14
bokstav f

Regiondirektøren støtter en slik hjemmel. Det bør vurderes om hjemmelen skal utvides til også å
omfatte tidligere straffesaker mot innsatte, og ikke kun referere seg til den aktuelle straffesaken.
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En tidligere straffesak trenger ikke ligge lagt tilbake i tid og de beskrevne problemstillingene kan
være like aktuelle når det gjelder forhold knyttet til en tidligere straffesak. Hvor langt tilbake i
tid straffesaken ligger kan eventuelt være et moment i totalvurderingen.

Regiondirektøren støtter videre forslaget om at avgjørelsesmyndigheten i disse sakene blir lagt til
lokalt nivå.

Når det gjelder de øvrige forslagene, slutter regiondirektøren seg til de foreslåtte endringene.

Med hilsen

Gu m Siri I. Kalvatn
regiondii'ekifr seniorrådgiver
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