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

Vi viser til Justisdepartementets brev av 20.01.09, med anmodning om høringsuttalelse til
rapport om etterkontroll av reglene om etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet,
strafferettslige særreaksjoner og forvaring. Videre vises til kontakt per mail med Sissel Kofoed,
angående en utsettelse av fristen. For ordens skyld opplyses at departementets brev er
videresendt alle enheter i regionen. Vi har imidlertid ikke mottatt uttalelser fra disse.

Progresjon i straffegjennomføringen

Vi er sterkt i tvil om behovet for egne utslusingsenheter, om vi forstår departementet riktig når vi
oppfatter forslaget dithen at det foreslås opprettet nye enheter forbeholdt forvaringsdømte. I
region nord måtte man, for å ivareta det nærhetshensyn som ligger til grunn for forslaget, ha
minst to slike enheter, og ut fra avstandene helst tre (i Trondheim, Bodø og Tromsø - vi har da
ikke tatt hensyn til reisetid og avstand fra Tromsø til Øst-Finnmark). Det vil være høyst usikkert
hvor mange forvaringsdømte som til enhver tid vil være aktuelle for overføring til disse
enhetene. I perioder ville man kanskje ikke noen kandidater for overføring til for eksempel
Tromsø, mens den tilsvarende enheten i Trondheim ville kunne ha sprengt kapasiteten. Det vi ser
er at utviklingen i tiden etter at rapporten ble fremlagt går i retning av en større vilje hos
regionene til å ta i mot forvaringsdømte ved de åpne anstaltene, hvilket også er lagt til grunn av
Asker og Bærum tingrett i en nylig avsagt dom. Det er videre satt i gang et arbeid med å
avtalefeste et samarbeid om dette mellom regionene.

Men for at de ordinære åpne avdelingene skal kunne gi forvaringsdømte et tilfredsstillende
tilbud, mener vi at det er behov for å styrke disse når det gjelder bemanning. I denne forbindelse
er det viktig å ikke kun fokusere på en økning av antall tjenestemenn i sikkerheten. Trolig vil en
tilførsel av stillinger der det kreves sosialfaglig kompetanse være like viktig, ut fra det bidrag
medarbeidere med slik kompetanse kan gi i arbeidet frem mot prøveløslatelse. Erfaringsmessig
vil dette by på større utfordringer når det gjelder en forvaringsdømt enn andre som løslates fra
åpne anstalter. Det vil selvsagt også være nødvendig å styrke de aktuelle åpne avdelingene med
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miljøarbeiderstillinger. Det kan også tenkes at det er på sin plass med visse regelendringer når
det gjelder vedtaksmyndighet. Det vises til vårt brev av 09.02.09 til KSF om dette.

Når det gjelder forslaget om en etablering av en utslusingsavdeling under Ila, støtter vi likevel
dette. Vi ser at den kontinuiteten i soningsforløpet dette vil innebære for domfelte, vil kunne
virke fordelaktig. For eksempel vil man ved en slik avdeling kunne sluttføre behandling som er
påbegynt ved Ila, og den kompetansen på den enkelte forvaringsdømtes problematikk som er
bygget opp gjennom oppholdet ved Ila vil lettere kunne videreføres enn om domfelte overføres
til en annen anstalt. Man kan tenke seg en ordning der denne avdelingen er et første trinn, med
frigang til gartneriet ved Ila, eller andre aktiviseringstilbud som ikke fordrer at domfelte må rett
ut i samfunnet fra lukket avdeling, og at vedkommende deretter kan overføres til for eksempel en
overgangsbolig i nærheten av hjemstedet, og derfra gå ut i det ordinære arbeidsliv eller
utdanning. Det skal også nevnes her at vår erfaring fra en rekke saker angående prøveløslatelse
fra forvaring, viser at mange forvaringsdømte opplever å være stigmatisert i sine
hjemkommuner, og ikke ønsker å vende tilbake dit. Disse vil ofte ønske å etablere seg på
Østlandet, og dette vil bidra til et behov for flere åpne plasser for forvaringsdømte i denne
regionen i årene fremover.

Godtgjørelse til juridisk bistand ved begjæringer om prøveløslatelse

Det forhold at de forvaringsdømte utgjør en gruppe med en overrepresentasjon når det gjelder
psykiatriske problemer, sett i sammenheng med graden av inngripen i domfeltes liv som de
aktuelle beslutninger innebærer, taler etter vår mening for at det hjemles dekning for utgifter til
juridisk bistand.

Utvidelse  av virkeområdet for særreaksjoner for utilregnelige

Vi støtter forslaget om en utvidelse av virkeområdet for særreaksjonene for utilregnelige, men er
av den oppfatning at en utvikling av dagens regelverk med sikte på å omfatte den aktuelle
gruppen utilregnelige og deres behov, er en mer hensiktsmessig løsning enn den skissen som er
fremlagt. Man vil da kunne utnytte de strukturer og rammer som allerede ligger der, i stedet for å
måtte opprette et helt nytt system.

Vi stiller oss noe skeptisk til utredningsgruppens forslag om at friomsorgen skal tillegges en
sentral rolle i disse sakene. Utredningsgruppen beskriver den aktuelle gruppen slik: "...som har
lav egen motivasjon for behandling, de ruser seg, vil ikke ta foreskrevne medikamenter, møter
ikke til polikliniske timer og er kanskje ikke å finne ved forsøk på ambulant oppfølging"
(rapporten side 209). Det dreier seg altså om meget ressurskrevende saker, som fordrer en tett
oppfølging og stor grad av kompetanse på området.

Slik friomsorgen er organisert, med en til to enheter i hvert fylke, vil det by på store
vanskeligheter for friomsorgen å skulle foreta en slik tett kontroll og oppfølging som vil være
nødvendig i de aktuelle sakene. Det er vesentlig å få frem at friomsorgen i store deler av landet
faktisk er avhengig av fly for å kunne gjennomføre en samtale med domfelte. Sannsynligvis vil
friomsorgen derfor i mange tilfeller uansett måtte overlate ansvaret for jevnlige oppmøter i
kontrolløyemed, samt ruskontroll til lokale instanser, for eksempel den lokale psykiatritjenesten.

Friomsorgen besi tter heller ikke noen formell kompetanse innen psykiatri. Vi er  innforstått med
at friomsorgen etter utredningsgruppens forslag kun er tiltenkt et ansvar for oppfølging av
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pålagte vilkår, men friomsorgen vil ut fra sin kompetanse heller ikke være den mest nærliggende
instans til å vurdere hvilke konsekvenser vilkårsbrudd skal få. Dette vil være vurderinger som
må tas av psykiatrisk sakkyndige. Ut fra disse momentene anser vi det som den mest
hensiktsmessige løsning at ansvaret for oppfølgingen legges til de instanser som har
kompetansen på området, og som ellers har ansvar for den aktuelle gruppen: Den kommunale
helse- og sosialtjenesten, rusomsorgen og lokal psykiatritjeneste, og at et ansvar for koordinering
tillegges psykiatrien.

Hvordan fungerer refusjonsordningen?

Det vi ser er at den gruppen som forarbeidene peker på som den primære målgruppen for
ordningen - de lettere psykisk utviklingshemmede - sjelden vil kunne svare på de kriteriene som
forarbeidene stiller opp. Forarbeidene krever at  "det må foreligge en reell mulighet for at den
forvaringsdømte i løpet av prøvetiden kan mestre et liv i frihet for at et slikt
prøveloslatelsesopplegg kan være aktuelt",  og at "innen prøvetidens slutt må den løslatte ha hatt
mulighet til å bevege seg fritt." På den annen side tilsier all erfaring at endringspotensialet for en
psykisk utviklingshemmet, typisk med en pedofilidiagnose og med flere domfellelser for
overgrep mot barn, ofte kan være meget lite. Fra psykiatrisk sakkyndig hold vil man i disse
tilfellene som hovedregel få opplyst at den domfelte ut fra sine kognitive evner ikke kan
forventes å profittere på eksempelvis samtaleterapi, og funksjonsnivået kan være så vidt lavt at
det arbeidet som gjøres i tiltaket ofte vil dreie seg kun om å opprettholde domfeltes kompetanse
når det gjelder ADL-ferdigheter.

For at bildet skal bli komplett, er det samtidig viktig å få frem et forhold som ikke er nevnt av
utredningsgruppen; at vi fra de to siste år har to eksempler på at forvaringen har opphørt, selv om
de aktuelle domfelte tilhørte denne gruppen (lettere psykisk utviklingshemmede diagnostisert
som pedofile). I den ene saken gjennomgikk vedkommende behandling hos sexolog ved den
lokale habiliteringstjenesten, og han ble etablert i en kommunal psykiatribolig med oppfølging
av det kommunale hjelpeapparatet. I den andre saken ble det satt inn tilsvarende tiltak med sikte
på å bygge opp et kommunalt apparat rundt domfelte etter opphør av forvaringen, men der har
domfelte etter det vi forstår ikke ønsket videre oppfølging. Dette viser etter vår vurdering at
ordningen kan fungere slik den er tenkt, men at det endelige resultatet uansett hviler på den
enkelte domfeltes vilje - og ikke minst evne - til å nyttiggjøre seg de tilbud som gis. Dersom
domfelte viser seg uvillig til å samarbeide med hjelpeapparatet etter at de strafferettslige
rammene er fjernet, ser det for oss ut til at de sivilrettslige hjemlene for inngripen i
vedkommendes livsførsel ikke er tilstrekkelige til å foreta en slik oppfølging som er ønskelig ut
fra en faglig vurdering.

Det gjenstår nå fire saker som vi antar omfattes av den kritikken mot praktiseringen av instituttet
som utredningsgruppen kommer med .  Det vi ser er at dette er spesielt vanskelige saker,  der man
ut fra hensynet til samfunnsbeskyttelsen er avhengig av døgnkontinuerlig tilsyn, og der det er
vanskelig å spore noen som helst endring i de domfeltes adferdsmønster og holdninger . Vi vil,
både i egenskap av besluttende myndighet og som et rådgivende organ i de sakene som hører inn
under andre regioners myndighet ,  forsøke å bevirke at det forekommer en progresjon, at
relevante behandlingstiltak settes inn, og at det arbeides frem mot en løsning der forvaringen kan
avløses av et tiltak som utelukkende er hjemlet i helse- og sosiallovgivningen .  I en av disse
sakene, der domfelte er hjemmehørende innenfor regionens område, har dette arbeidet nylig
medført  en overføring fra enetiltak og over i et kommunalt bofellesskap .  Tanken bak dette har
vært å etablere et opplegg som kan videreføres av kommunen etter utløpet av lengtetiden.
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