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Høring  -  Etterkontroll av utvidelsen av fremstillingsfristen for fengsling

Vi viser til Justisdepartementets brev datert 01.12.2010 med vedlegg av høringsnotat.

Formålet med utvidelsen av fengslingsfristen som trådte i kraft 1. juni 2006 var å redusere
behovet for varetektsfengsling og derved redusere den samlede tid siktede personer sitter i
varetekt under etterforskningen. I Hedmark politidistrikt har antall varetektsfengslinger og
forlengelser i perioden 2006 til 2010 økt fra 104 i 2006 til 209 i 2010.

Ut i fra utviklingen nevnt ovenfor skulle en tro at lovendringen ikke har hatt den tilsiktede
virkning Våre vurderinger og analyser tilsier at slik er det imidlertid ikke. De fleste
fengslinger skjer i dag på bakgrunn av gjentagelsesfare og unndragelsesfare. Det siste i større
og større grad rettet mot mobile vinningskriminelle ofte med utenlandsk bakgrunn som i
perioden etter lovendringen har blitt et betydelig større problem enn tidligere. I lys av
Hedmarks lange grense med til sammen 36 helårs grenseoverganger er ikke utviklingen
overraskende.

Antall fengslinger grunnet i gjentagelsesfare har i stor grad vært rettet mot gjengangere.
Dette har slik vi ser det medvirket til en betydelig nedgang i antall forbrytelsessaker og i
særdeleshet vinningssaker. Antall vinningssaker har bare fra 2009 til 2010 blitt redusert med
11,4 %. Bedre tid til å samle/innhente saker fra egne driftsenheter og fra andre
politidistrikter (grenseoverskridende kriminalitet) har her vært av avgjørende betydning for
dette resultat. Selv om dette ikke var forutsatt eller tiltenkt ved reformen må redusert
kriminalitet samfunnsmessig være en betydelig gevinst vel verdt å ta vare på. Kortere
fremstillingsfrist vil medføre betydelig reduserte muligheter til å samle saker som beskrevet
med den konsekvens at gjengangerne fortsatt vil være ute og fortsatt være gjengangere. Det
er også her å bemerke at bedre tid til etterforskning som regel gir bedre saksopplysninger og
derigjennom grunnlag for flere fengslinger. For vårt vedkommende gjelder dette som regel
kriminalitet begått av gjengangerne og mobile vinningskriminelle med den effekt som nevnt
ovenfor.

Hedmark politidistrikt



I forarbeidene til reformen var det anfort at behovet for fengslinger grunnet
bevisforspillelsesfare skulle kunne reduseres gjennom bedre tid til etterforskning. Til det er å
bemerke at antall fengslingsbegjæringer grunnet bevisforspillelsesfare stadig blir redusert
nettopp fordi sakene er bedre opplyst enn tidligere. Med andre ord har man redusert
behovet for slike fengslinger som følge av bedre tid til etterforskning. Kortere
fremstillingsfrist vil bringe oss tilbake til tiden før lovendringen hvor svært mange
fengslinger var begrunnet i bevisforspillelsesfare. Slik sett har reformen ldart hatt en
rettssikkerhetsmessig gevinst.

At det er for få varetektsplasser, det være seg i forhold til de som blir sittende over 48 timer
eller personer som blir sittende i politiarrestene etter varetektsfengsling, er et separat
problem som må loses uavhengig av fremstillingsfristen.

Konklusjon:
Hedmark politidistrikt ønsker at gjeldende rett med frist for fremstilling snarest mulig og
senest den tredje dagen etter pågripelsen videreføres.
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