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HØRING - VALGFRI PROTOKOLL TIL FNS TORTURKONVENSJON 

Det vises til høringsbrev datert 20.6.2012 og e-post datert 21.9.2012 der det bes om regionenes 
syn på forslaget der Sivilombudsmannen utpekes som nasjonal forebyggende mekanisme. 

På grunn av den korte fristen har høringsbrevet ikke vært forelagt enhetene på lokalt nivå.  

Regiondirektøren har følgende synspunkter og bemerkninger til forslaget: 

Regiondirektøren støtter arbeidsgruppens forslag om at Sivilombudsmannen utpekes som 
nasjonal forebyggende mekanisme ved eventuell norsk ratifikasjon av OPCAT.  

Regiondirektøren vektlegger i denne sammenheng særlig Sivilombudsmannens rolle pr i dag 
som overvåker av forvaltningens virksomhet, herunder på steder der personer er frihetsberøvet, 
og tilliten Sivilombudsmannen allerede har i samfunnet og forvaltningen.    

Regiondirektøren mener at det også er relevant å se hen til ordningen som er valgt når det gjelder 
nasjonal forebyggende mekanisme i Danmark og Sverige, og det som er foreslått av den finske 
arbeidsgruppen.  

Formålet med protokollen er å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff gjennom regelmessige besøk, og kompetansen til de 
nasjonale forebyggende mekanismene er å gi anbefalinger til myndighetene med sikte på å bedre 
behandlingen av og forholdene for personer som er berøvet friheten. Regiondirektøren kan ikke 
se at dette vil komme i konflikt med Sivilombudsmannens rolle i dag. De nasjonale 
forebyggende mekanismene skal innlede dialog med myndighetene om mulige tiltak, men kan 
ikke gi pålegg om å gjennomføre anbefalingene, tilsvarende som Sivilombudsmannens uttalelser 
ikke vil være bindende for forvaltningen. 

Regiondirektøren støtter forslaget om at det utpekes ett organ som nasjonal forebyggende 
mekanisme. Det er relevant å se hen til at de fleste av dagens konvensjonsparter har gjort dette. 
Regiondirektøren er enig i forslaget om at Sivilombudsmannen utpekes som den nasjonale 
forebyggende mekanisme alene, og ikke sammen med eksisterende tilsynsorganer. Dette 
vurderes som viktig av hensyn til kravet om den nasjonale forebyggende mekanismens 
uavhengighet, og for å unngå sammenblanding med oppgaver som allerede tilligger disse 
tilsynsorganene. Det fremstår også mer oversiktlig og tydelig dersom det etableres kun én 
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nasjonal forebyggende mekanisme uavhengig av hvilke steder /områder personer er 
frihetsberøvet. Det vil gjelde for alle som vil ha interesse for eller skal samarbeide med den 
nasjonale forebyggende mekanisme - samfunnet, media, andre lands forebyggende mekanismer 
og Underkomiteen for forebygging. Regiondirektøren ser også at denne ordningen vil være 
enklere å administrere enn om dette gjøres sammen med allerede aksisterende tilsynsorganer 
eller som en koalisjonsmodell som foreslått av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter 
(SMR/NI).   

Avslutningsvis vil regiondirektøren understreke viktigheten av at den nasjonale forebyggende 
mekanismen tilføres tilstrekkelig faglig bredde, enten ved at det ansettes personer med 
nødvendig faglig ekspertise eller ved andre former for samarbeid med aktuelle fagmiljøer.  

 

Med hilsen 
 
 
Agnes Inderhaug      Tove Askeland Fosså 
ass. regiondirektør     seniorrådgiver 
 


