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HØRING  - RAPPORT "ETTERKONTROLL AV REGLENE OM
STRAFFERETTSLIG  UTILREGNELIGHET, STRAFFERETTSLIGE
SÆRREAKSJONER OG FORVARING"

Det vises til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember 2008 med frist for uttalelse 1.
april  2009.

Justisdepartementets forslag er i all hovedsak basert på utredningsgruppens forslag. I
forbindelse med utredningsgruppens arbeid har statsadvokatene mottatt henvendelser fra
utredningsgruppen og har fått anledning til å uttale seg til enkelte av de problemstillinger som
tas opp. I utgangspunktet har Hordaland statsadvokatembeter ikke noe å bemerke til
forslagene utover å gi sin tilslutning til utredningsgruppens forslag. På et par punkter har vi
allikevel noen begrensede merknader.

1.1 Pro res* on i straffe 'ennomførin en:
Overgangen fra lukket forvaring til prøveløslatelse er en kritisk fase i forvaringsperioden og
av største betydning for at prøveløslatelsen skal bli vellykket. Utslusing via en åpen anstalt vil
være et viktig supplement til dagens ordning. Vi finner imidlertid grunn til å bemerke at
erfaringene fra vår region er at flere av de forvaringsdømte gjennom forvaringsoppholdet får
en tilknytning til den region Ila tilhører og ofte også for å komme vekk fra miljøet på
hjemstedet, ikke ønsker å flytte tilbake til Hordaland. Det er på dette grunnlag vanskelig å
anslå hvor stort behovet for slike enheter vil være i den enkelte kriminalomsorgsregion. Slike
regionale enheter vil kreve tilførsel av store ressurser for å kunne gi et tilfredsstillende tilbud
til de forvaringsdømte i overgangsfasen. Etter vår oppfatning bør det i første omgang
utbygges en utslusingsenhet ved Ila fengsel. På bakgrunn av de erfaringer man der vil gjøre,
vil det så være naturlig å nærmere vurdere om en slik ordning bør etablerers i de andre
kriminalomsorgsregionene.

4. Utvidelse av virkeområdet for særreaks'oner for utilre neli e:
Vår erfaring er at det er et meget begrenset antall kriminelle som det vil være aktuelt å utvide
virkeområdet for. På den annen side er de kriminelle dette gjelder ofte så plagsomme for
samfunnet og de fornærmede som rammes at det fremstår som riktig og påkrevet å utvide
virkeområdet for begge særreaksjonene for utilregnelige. Vi har ikke noe å bemerke til det
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foreslåtte innhold i straffeloven § 39 nr 3. Vi deler utredningsgruppens syn på at
kriminalomsorgen bør ha en rolle ved gjennomføringen av disse særreaksjonene.

Utover forannevnte har vi ikke ytterligere merknader.

HORDALAND STATSADVOKATEMBETER

Walter Wangberg
Førstestatsadvokat

Gjenpart sendes Riksadvokaten, Pb 8002 Dep, 0030 Oslo
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