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Det vises til høring - etterkontroll av utvidelsen av fremstillingsfristen for fengsling.

Våre enheter ble bedt om å uttale seg i saken og tilbakemelding er gitt av to fengsler. Deres synspunkter er vedlagt
mailen her.

Kriminalomsorgen region nordøst finner på samme måte som fengselsleder ved Kongsvinger og Ullersmo fengsel at
dagens ordning bør fortsette. Regionkontoret viser således til høringsuttalelsen fra Ullersmo fensel og dens
begrunnelse, idet denne i det vesentlige tiltres herfra.

Med hilsen

Oven Egeland
underdirektør
Krim.oms.reg.nordøst

Vedlegg: Uttalelser fra fengselsleder ved Kongsvinger fengsel og Ullersmo fengsel.
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Deres ref:

Kriminalomsor en
Ullersmo fengsel

Regionkontor nordøst

Vår ref: Dato:
201028554-7 15.02.2011

HØRINGSUTTALELSE - ETTERKONTROLL AV UTVIDELSEN AV
FREMSTILLINGSFRISTEN FOR FENGSLING

Ullersmo fengsel viser til brev av 31.12.10, hvor det vises til invitasjon til høring fra Justisdepartementet
vedrørende etterkontroll av utvidelsen av fremstillingsfristen for fengsling, og bes om eventuelle
tilbakemeldinger fra enhetene i regionen i anledning høringen.

Ullersmo fen sel har føl ende bemerknin er til det oversendte hørin snotat:

I medhold av straffegjennomføringsloven (herunder strgjfl.)§ 47, jf. forskriften § 4-1 skal
varetektsinnsatte og pågrepne overføres til ordinær fengselscelle snarest mulig og senest innen to døgn
etter innsettelse i politiarrest. Etter å ha gått gjennom vedlagte høring anser Ullersmo fengsel at en
videreføring av "gjeldende rett med frist for fremstilling snarest mulig og senest den tredje dagen etter
pågripelsen", jf. høringsnotatets pkt. 1. s. 24, vil være det mest hensiktsmessige.

Målet med utvidelsen av fremstillingsfristen (0t.prp.nr 66 2001-2002) var å redusere den samlede bruken
av frihetsberøvelse (varetektsfengsling) i forbindelse med etterforskningen av straffbare forhold(s. 5).
Ved at den pågrepne kunne sitte lenger uten varetektskjennelse regnet man med at man i større grad
kunne sile ut dem som det av ulike årsaker ikke var grunnlag for å fremstille retten for varetektsfengsling
(s. 14). Det viser seg at det i de siste to år har vært en stor økning i bruk av politiarrest utover 24 t (s. 19
og s. 25). Imidlertid har samtidig antall korte varetekter under 15 døgn blitt redusert (s. 19).

Bruken av varetektsfengsling har totalt sett økt de siste to år. Høringen antyder at grunnen til dette er
faktorer som bla. økt etterforskningsaktivitet og en betydelig økning i antallet omreisende utenlandske
vinningskriminelle (s. 5).

Ved å opprettholde dagens ordning vil man etter fengselets syn oppnå flere ting, herunder at domstolene
vil unngå en ytterligere økt arbeidsbelastning i en allerede hardt presset arbeidssituasjon. Videre gir
dagens ordning en større fleksibilitet for politiets håndtering av de pågrepne, og medfører mindre
belastning på systemet med hensyn til antall varetektsinnsettelser i fengslene.

Fengselet bemerker imidlertid at en anbefalelse av opprettholdelse av adgangen må forutsette at politi- og
påtalemyndighet faktisk benytter seg av de muligheter utvidelsen representerer, idet man anser at en
videreføring uten dette forbeholdet synes mindre hensiktsmessig. Den tidsramme som foreligger p.t.,
forutsettes således benyttet til å innhente opplysninger og avklare faktiske forhold mv. som eventuelt skal
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danne grunnlag for innsettelse i fengsel. Ved dette formoder fengselet at man kan unngå enkelte
unødvendige innsettelesr, ved at innsettelsesgrunnlaget etter en avklaring av faktiske forhold i enkelte
tilfeller kan bortfalle. Ut fra dette vil en effektiv utnyttelse av nåværende tidsramme formodes å virke
ressursbesparende for politi så vel som kriminalomsorg.

Saksbehandlere:
- Avdelingsleder R. Lilletofte
- Rådgiver G. Staverløkk

Med hilsen

Tom A. Enger
Fengselsieder
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HØRING - ETTERKONTROLL AV UTVIDELSEN AV
FREMSTILLINGSFRISTEN FOR FENGSLING

Besøkadresse:
Vardåsvn, 190

Dato:
17.01.2011

Har gått gjennom høringsvedlegget og finner det vanskelig å ha noen bastant mening fra mitt
ståsted.

Jeg vil anta at dess kortere frist politiet har for å få varetektsinnsatte ut av politiarrest vil slå ut i
fengslene. Dette fordi mange blir løslatt i løpet av de første dagene etter avhør og eventuelt
sjekket ut av saken.

Vil derfor tro at dagens frist er fornufting da det gir politiet/påtalemakte noe spillerom.

Med hilsen

Svein Arne Tvedt

Fengselsleder
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