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HØRING- TILREGNELIGHETSUTV ALGETS UTREDNING NOU 2014:10 
SKYLDEVNE, SAKKYNDIGHET OG SAMFUNNSVERN 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 25.11.14 med svarfrist 27.03.15 
og KDT's mail av 19.03.15. 

Høringen har vært forelagt alle enheter i region sør, men vi har kun mottatt uttalelse fra 
Buskerud friomsorgskontor, se vedlagte høringssvar av 15.03.15. 

At ikke flere har uttalt seg er etter vår vurdering naturlig. Det fordi det er svært lite i utredningen 
som direkte berører kriminalomsorgens saksbehandling. Av den grunn har vi kun uttalt oss om 
den delen av utredningen som berører vår saksbehandling og ansvar. 

Av ressursmessige årsaker er vår uttalelse gitt kun på bakgrunn av sammendraget i kapittel l. 

Overføring fra tvungen psykisk helsevern til anstalt under Kriminalomsorgen. 
Det følger av psykisk helsevernloven § 5-6 at en domfelt kan overføres fra tvungen psykisk 
helsevern til en anstalt under kriminalomsorgen når særlige grunner taler for det. 

Etter vår vurdering bør ovennevnte bestemmelse avskaffes. Det fordi skyldfrie personer ikke bør 
plasseres innenfor kriminalomsorgen. Vi viser i den forbindelse til mindretallets begrunnelse, se 
sammendraget side 23. 

Vi registrerer at flertallet går inn for å videreføre dagens regelverk .... "inntil det psykiske 
helsevern har institusjoner og rammer som gjør det mulig å ta hånd om disse vaskelige 
pasientene på en tilfredsstillende måte." I tillegg forutsettes det bl.a. at .... "det i 
kriminalomsorgens regi allerede er etablert et særskilt behandlingsopplegg for domfelte, som er 
uten et straffende preg og som klart skiller seg fra det tilbud som ordinært gis de straffedømte." 

Hvis flertallets forslag gjennomføres, er det en hvis risiko for at det vil kunne virke som en 
"sovepute" for helsevesenet. I tillegg må kriminalomsorgen etablere en eller flere nye anstalter. 
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Ettersom begge fraksjonene i realiteten ønsker å avvikle § 5·6, bør avviklingen gjennomføres nå 
slik at denne pasientgruppen får et forsvarlig opphold i helseinstitusjoner så raskt som mulig. 

Med hilsen 

Eling Fæste 
assisterende regiondirektør 

Anders Kirkhus 
seniorrådgiver 

Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur. 

Vedlegg: Buskerud friomsorgskontors uttalelse av 15.03.15 


