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VEDR HØRINGSSAK - PRØVELØSLATELSE AV UTENLANDSKE
INNSATTE MED FORBEHOLD OM EFFEKTUERING AV
UTVISNINGSVEDTAK — GJENINNSETTELSE VED ULOVLIG RETUR -
KOMMENTAR FRA RINGERIKE FENGSEL

Vi viser til ekspedisjon 28.06.2011 fra region sør vedlagt høringsbrev 17.06.2011 fra
Justisdepartementet vedrørende høringsforslag om prøveløslatelse av utenlandske innsatte som
utvises med varig innreiseforbud, og gjeninnsetting av utenlandske innsatte på resttid ved ulovlig
retur.

Vedr. halvtidsløslatelse for utenlandske innsatte med innreiseforbud

Forslaget innebærer at domsinnsatte som er varig utvist kan prøveløslates når halvparten av
straffen og minst 2 måneder er gjennomført. Ordningen gjelder ikke de mest alvorlige
forbrytelsene og heller ikke innsatte med soningstid over 1 år og som etter gjeldende regelverk
kan overføres til fortsatt soning i hjemlandet.

Det er foreslått at endringen tas inn i ny § 42 a.

Vi har føl ende kommentarer:

Vår ref:
201008116-16

Dato:
22.08.2011

Muligheten for halvtidsløslatelse for utenlandske innsatte vil ryktes fort, og vi tviler derfor på at
ordningen vil ha den ønskede effekt. Nordmenn og innsatte uten utvisningsvedtak som også
kunne oppfatte ordningen som urimelig forskjellsbehandling.

"Mest alvorli e forbr telser". Det bør konkretiseres nærmere hvilke grupper ordningen ikke bør
gjelde for, utover at de ikke skal omfatte "de mest alvorlige forbrytelser".

Vi slutter oss til forslaget om at kompetansekravet heves til regionalt nivå for å innvilge
prøveløslatelse i medhold av § 43 a) for de med lengre dommer. Vi foreslår at § 43 a tilføyes i §
6 annet ledd forskriften § 2-1 slik at regionalt nivå har kompetanse til å innvilge prøveløslatelse
for dommer over 10 år, men at lokalt nivå kan avslå uavhengig av dommens lengde. Etter vår
oppfatning bør kompetansen til å treffe vedtak være den samme enten man skal avgjøre
prøveløslatelse i medhold av § 42 eller § 43 a.
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Vi mener at de alminnelige prinsipper for prøveløslatelse uansett vil måtte legges til grunn, og
viser til retningslinjene pkt 1.8 hvor det står følgende: "For domfelte som er domt for alvorlige
kriminelle handlinger, må sikkerhetsvurderingene være særdeles grundige". Hensynet til den
alminnelige rettsbevissthet må også vurderes, men det bør konkretiseres i retningslinjene om
dette skal veie like tungt for utlendinger som skal returnere til hjemlandet.

Departementet foreslår dessuten at prøveløslatelse skal nektes dersom løslatelsen samlet sett vil
virke "urimelig eller stotende". Tenker man seg at terskelen for å avslå søknader etter § 43 a er
lavere enn etter § 42 5.1edd?

Utlendin er med sonin stid over ett år som kan overføres til h'emlandet: Forslaget kan slå
urimelig ut, i det svært mange utenlandske statsborgere sitter såpass lenge i varetekt før de
mottar rettskraftig dom at de allikevel ikke kan overføres fordi gjenstående straffetid er for kort
til å starte sak om soningsoverføring. Vi foreslår at ordningen ikke skal gjelde for innsatte med
gjenstående soningstid på over ett år regnet fra tids unkt for åbe nt soning.

Varig utvist: Etter vår oppfatning bør ordningen ikke bare omfatte innsatte som er varig utvist,
men også utenlandske statsborgere hvor det er fattet utvisningsvedtak med tidsbegrenset
innreiseforbud.

Foreslår derfor at ordningen ikke bare omfatter prøveløslatte utenlandske statsborgere som er
varig utvist, men også hvor innreiseforbudet strekker se utover røvetidens utlø /tids unkt for
bere net endt tid.

Gjeninnsettelse av utenlandske innsatte på reststraff ved ulovlig retur

Departementet foreslår at strgjfl. § 43 endres slik at straffegjennomføringsloven gir adgang til
gjeninnsettelse av utenlandske innsatte på reststraff ved ulovlig retur. Vi slutter oss til
forslaget.

Vi forslår i den forbindelse at strgjf1. § 44 også endres slik at ulovlig retur innebærer at
gjennomføringen av straffen avbrytes automatisk fra tidspunkt for ulovlig innreise, og ikke som
ellers, fra det tidspunkt begjæring om gjeninnsettelse bringes inn for retten.
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