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Presiserende merknader til forslaget i høringsnotatet om utvidelse av virkeområdet
for strafferetûslige særeaksjoner for utilregnelige som begar vedvarende og
samfunnskadelig kriminalitet

Vi viser til høring om ovenne\mte 22.10.20L0. Departementet har mottatt spørsmål om den
foreslåtte særreaksjonen tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern vil gjelde
personer som er utilregnelige som fiølge av psykisk utviklingshemming. For ordens sþld vil vi
presisere at den foreslåtte særreaksjonen tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern
kun er ment å skulle omfatte personer som er utilregnelige som fiølge av en alvorlig psykisk
lidelse. Det tas ikke sikte på å foreslå en tilsvarende særreaksjon for personer som er
utilregnelig som følge av psykisk utviklingshemming.

Samtidig viser vi til høringsnotatets punkt 1, siste avsnitt hvor det ûølger at departementet i
tillegg til den foreslåtte særreaksjonen tidsbegrenset tvungent opphold i psykisk helsevern "tar
... sikte på en snever utvidelse av gjeldende særreaksjoner overføring til tvungent psykisk
helsevern og tvungen omsorg for kriminalitet som har karakter av integritetskrenkelser og som
gientatt rammer samme person på en slik måte at det har karakter av systematisk forfølgelse".
Slike integritetskrenkelser utgiør bare en liten andel av den kriminalitet som omtales som
"plagsom" eller'Tedvarende og samfunnskadelig kriminalitef'. Denne snevre utvidelsen av
gjeldende regelverk gjelder begge særreaksjonene og vil således omfatte både personer som er
utilregnelig som følge av en alvorlig psykisk lidelse og personer som er utilregnelige som følge
av psykisk utviklingshemming. Den nye særreaksjonen tidsbegrenset tvungent opphold i
psykisk helsevern som høringsinstansene er bedt om å uttale seg om, kommer således i tillegg
til denne svært snevre utvidelsen.
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