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Høring- NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern 

Viser til høringsbrev av 25.11.2014. 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er en menneskerettighetsorganisasjon 

som både arbeider for full deltakelse og likeverd, og mot diskriminering. NFU skal 

ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning og deres familier ovenfor 

sentrale, regionale og lokale myndigheter. NFU har 8000 medlemmer. 

Vi har noen merknader knyttet til følgende punkter: 

Punkt 8.6.5.3 Om begrepet «psykisk utviklingshemmet i høy grad» 

Utvalget drøfter her hvorvidt det vil være hensiktsmessig å knytte utilregnelighet 

alternativene opp mot medisinske diagnoser. Vi er enig i utvalgets vurdering om at IQ

målinger ikke er presise og at man i vurderingen også må se hen til vedkommendes 

funksjonsevne og sosiale funksjon. Vi støtter derfor utvalgets forslag til tilføyelsen «eller 

tilsvarende svekket». 
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Punkt 8.7 Er forslaget til utilregnelighetsregel diskriminerende? 

Vi støtter utvalgets syn på dette. Vi vil imidlertid bemerke at vi i likhet med Sentral fagenhet 

for tvungen omsorg ved St. Olavs Hospital ser at det er forskjeller når det gjelder 

kompetanse og tjenestetilbud for personer med utviklingshemning, både i 

spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen, og i de enkelte kommuner. Vi ser derfor grunn 

til å stille spørsmål ved hvorvidt regelverket praktiseres diskriminerende, og da særlig på 

bakgrunn av manglende/liten kunnskap om utviklingshemning i hele straffesakskjeden. 

Eksempelvis vil det kreve kompetanse hos politiet for å henvise en person til Barnehuset for 

avhør, Barnehuset vil trenge kompetanse på avhør av voksne med utviklingshemning, og den 

rettsoppnevnte sakkyndige vil i sin tur behøve kompetanse på utviklingshemning og/eller 

andre tilleggsdiagnoser. Dette vil være viktige faktorer for å ivareta den enkeltes 

rettssikkerhet, og en problemstilling vi tror vil bli enda mer aktuell ved tilføyelsen «eller 

tilsvarende svekket» i punkt 8.6.3. 

Med vennlig hilsen, 

Jens Petter Gitlesen (sign) 
Forbundsleder Kristine Vierli (sign) 

juridisk rådgiver 
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