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Det henvises  til departementets  høringsbrev av 15.12.2008.

Når det gjelder de forhold som departementet nå fremmer i høringsrunden, ser en spørsmålet om

utvidelse av virkeområdet for særreaksjoner for utilregnelige som det viktigste.

En er i hovedsak enig i de konklusjoner som utredningsgruppen her trekker, og vil derfor fremheve
nødvendigheten av nærmere å vurdere rammene for hvilke personer som skal trekkes inn i denne

særreaksjonsformen, og hva dette i praksis vil måtte kreve av konkrete gjennomføringstiltak. En

gjennomføring av den utvidelsen som utredningsgruppen foreslår, reiser en rekke til dels kompliserte
spørsmål med hensyn til hvorledes dette konkret bør gjennomføres. Det synes derfor nødvendig med
ytterligere utredninger om selve gjennomføringen, og en vil derfor gi sin tilslutning til også dette forslaget

fra utredningsgruppen.

Når det gjelder forslaget om en nasjonal koordineringsenhet med hensyn til oversikt over de som er dømt
til tvungent psykisk helsevern, vil en tiltre forslaget. En slik etablering vil bidra til en langt bedre oversikt
og en mer enhetlig oppfølgning av denne særreaksjonsformen. De foreliggende forslag om å forankre
dette lovmessig i Lov om psykisk helsevern synes tjenlige. Det er imidlertid påpekt at påtalemyndigheten

- som en del av helheten - vil måtte pålegges konkrete innberetnings- eller informasjonsoppgaver. Selv
om dette reguleres i Psykisk helsevernloven, bør en vurdere å supplere dette med en adekvat
legalitetsforankring også i Påtaleinstruksen.

l:4 et gjelder de øvrige forslag som nå fremmes har en ikke spesielle bemerkninger. De foreslåtte

en niger synes adekvate og dekkende for sine formål.
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