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HØRING VALGFRI PROTOKOLL TIL FNS TORTURKONVENSJONKRIMINALOMSORGEN REGION ØST
Kriminalomsorgen region øst viser til Justisdepartementets brev av 20.6.2012., men først mottatt
her som vedlegg til mail av 21.9.2012. På grunn av at det bare ble gitt en ukes frist for komme
med uttalelse, har det ikke vært tid til å sende forslaget til uttalelse hos de underliggende enheter.
Av samme grunn har det heller ikke vært mulig å foreta en grundig gjennomgang av de foreslåtte
tiltakene ved regionen.
Region øst har ingen prinsipielle innvendinger mot FN- protokoll mot tortur og annen grusom,
umennesklig eller nedverdigende behandling eller straff. Formålet er å etablere underkomite av
FNs torturkomitè som skal foreta regelmessige besøk ved enheter som berøver personer friheten.
Vi har heller ingen innvendinger mot at det etableres nasjonale forebyggende mekanismer som
skal forebygge tortur på nasjonalt plan.
Vi viser dog til at FNs underkomitè langt på vei tilsvarer den europeiske torturkomitè (CPT) som
er opprettet av Europarådet, og hvor denne komitèen har avlagt flere besøk ved våre fengsler. Vi
er derfor opptatt av at det ikke genererer dobbeltarbeid ved at det nå opprettes en ny komitè, og
vi viser til at det er intensjonen at disse organene skal rådføre seg med hverandre og samarbeide
nettopp for å unngå dobbeltarbeid.
For fengslenes vedkommende har vi også tilsynsråd-ordningen, og det kan i denne forbindelse
være gunstig å se på deres rolle opp mot de internasjonale ordningene og den foreslåtte nasjonale
forebyggende mekanisme, og om det kan være grunn til å gjøre endringer her, jf tidligere
diskujsoner rundt tilsynsrådsordningen. Vi har ingen tro på at tilsynet blir bedre eller grundigere
hvis det opprettes for mange tilsynsordninger.
Når det gjelder etableringen av nasjonale forebyggende mekanismer, er det etter vårt syn viktig
at det kun etableres èn mekanisme, og at det synes gunstig at det for Norges vedkommende som
arbeidsgruppen foreslår blir Sivilombudsmannen som skal forestå dette.
Sivilombudsmanne fremstår klarest som uavhengig i forhold til forvaltningen og derved mest
uavhengig. Vi er enige i at dette bør befestes ved at det tas inn endringer i
sivilombudsmannsloven. Det er imidlertid viktig at Siviombudsmannen tilføres kompetanse
innenfor straffegjennomføring i fengsler og helse-/psykiatri- og rusmiddelkunnskap.
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