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Høring - frigang fm første dag

Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 17.06.2011 om ovennevnte. Vi beklager
oversittelsen av høringsfristen.

Politidirektoratet har forelagt høringen for utvalgte politidistrikt. Vi har innen fristen
mottatt svar fra Oslo olitidistrikt, som følger vedlagt. Oslo poliddistrikt er kritisk til en
endring av soningsvilkårene som foreslått.

Etter gjeldende rett kan frigang først påbegynnes etter en sammenhengende
frihetsberøvelse på minst fire måneder, og domfelte må i tillegg ha gjennomført minst 1/3
av straffetiden. Endringsforslaget innebærer at frigang kan innvilges allerede fm første dag
av soning i tilfeller hvor den idømte fengselsstraffen ikke overstiger ett år.

Politidirektoratet antar, i likhet med Oslo olitidistrikt, at det her kun er snakk om ubetinget
fengsel i mindre enn ett år, og ikke de tilfellene hvor det er gitt deldom. Vi har videre
merket oss at de samme vurderingene skal ligge til grunn for beslutningen om frigang (hhy.
"sviktfarevurdering", "hensiktsmessighetsvurdering" og "sikkerheten") og at
kontrollrutinene opprettholdes under frigangssoningen.

Politidirektoratet slutter seg til departementets forslag til endringer i hhv.
straffegjennomføringsloven S 20, straffegjennomføringsforskriften 3-14 og 3-15, og
tilhørende retningslinjer. En vurdering av frigang på et tidligere tidspunkt begrenset etter
domslengde vil kunne bidra til å styrke tilbakeføringsarbeidet, særlig for unge innsatte.

Oslo olitidistrikt uttaler at forslaget om at domfelte kan få frigang for å arbeide i egen
virksomhet eller i selskaper hvor han har betydelige eierinteresser er uheldig, og viser til at
dette vil kunne få den konsekvens at innsatte er dømt for økonomisk kriminalitet i egen
virksomhet eller mot andre vil kunne fortsette i den samme virksomheten under soningen.
Politidirektomtet forutsetter at dette vil være relevante hensyn i den vurderingen som skal
foretas av kriminalomsorgen i forkant av beslutningen. Vi ber likevel departementet vurdere
hvorvidt det bør tas inn en eksplisitt reservasjon for slike tilfeller.
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I retningslinjenes punkt " S cerlig om utenlandske innsatte"fremgår det at " Innsatte uten norsk
statsborgerskap somer beshatet utzist eller somhar nutati forhåndszarsel omutzisningska4 som
howdregel ikke innzil g e s fiigang."

Av hensyn til faren for unndragelse i forbindelse med iverksettelse av uttransportering
foreslår Politidirektoratet at det her tas inn en tilføyelse om at:

"Innsatte fra land Norge har iringått sonings wrføinaztale rrec‘ eller fra hjeniand hzur retur er
praktisk gjennorn~, skal ikke üvzilfiigan'.
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