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

Vi viser til brev fra Justisdepartementet v/Kriminalomsorgsavdelingen datert 20.01.09 i
anledning den ovenfor nevnte sak. Videre viser vi til brev fra Justisdepartementet v/Lov-
avdelingen datert 15.12.08 i samme sak.

Saken har vært forelagt enhetene i vår region. Vi har etter dette mottatt uttalelser fra
Kriminalomsorgen Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt, Kriminalomsorgen Hedmark og
Oppland friomsorgskontor og Kriminalomsorgen Akershus friomsorgskontor. Gjenparter av de
disse uttalelsene  vedlegges dette brevet.

Vi presiserer at særlig pkt. 1 og 2 nedenfor er utformet med bakgrunn i vårt kontors kjennskap til
forvaringsordningen slik den fungerer ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.

Det bemerkes for ordens skyld at vårt kontor, etter kontakt med Justisdepartementet over telefon,
er blitt innvilget en kort forlengelse av fristen for å fremme en uttalelse overfor departementet.

Kriminalomsorgen re ion nordøst vil bemerke føl ende i sakens anlednin :

1. Forvaringens innhold.

Det har vært rettet kritikk mot innholdsarbeidet på Ila fengsel, forvaringa- og sikringsanstalt
fra enkelte hold, da man har ment at det ikke i stor nok grad er noe annet enn et "vanlig"
fengselsopphold, jf. endrings-formålet i forvaringsstraffen. Forvaringsanstaltens tilbud og
faglige opplegg vedr. påvirkning og endring av de forvaringsdømte skiller seg etter region-
kontorets oppfatning totalt sett fra det som finnes i ordinær straffegjennomføring.

Imidlertid må det framheves hvor faglig utfordrende og vanskelig det er å endre menneskers
atferd, og -ikke minst- personlighet. Slike endringer er i hvert fall vanskelig å oppnå gjennom
de tilbud og metoder som et fengsel kan disponere. Et fengsel blir aldri en behandlings-
institusjon, og skal ikke være det. Forvaringsdømte er heller ikke dømt til behandling.
Likevel skal den innsatte gis mulighet til å forandre seg, og kriminalomsorgen skal legge til
rette for det, og dette skal kunne påvises. I tillegg til disse iboende vanskelighetene kommer
at forvaringsanstalten aldri  fikk tilført de personalressurser som var bebudet for å kunne
bygge opp et kvalitativt annet tilbud. Regionkontoret er av den oppfatning at man må ha
realistiske forventninger til hva et forvaringsopphold kan medføre av endringer, også sett hen
til at en rekke av forvaringsdommene er korte.
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Særlig er utfordringen stor når det gjelder forvaringsdømte med klar psykopatisk legning,
som spesielt finnes i enkelte lovbruddstyper og som muligens ikke skulle hatt forvaring pga.
endringsforventningen. Ikke noe sted finner man det man vil kalle "effektive" behandlings-
metoder for psykopater.

2. Progresjon i straffegjennomføringen.

Det har ikke vært enkelt å etablere en progresjon ut av forvaringsanstalten med utslusing til
ordinære fengsler, særlig til enheter med lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger. Både
forvaringsanstalten og regionkontoret har i lengre tid arbeidet for å sikre forutsigbare veier ut
av lukket forvaring til mindre restriktive rammer og suksessivt nærere den enkeltes
løslatelseskommune. Vi er enig i at hvis ikke dette fungerer vil det bli en opphopning av
forvaringsløslatte til Oslo/det sentrale østlandet, hvilket er uheldig.

Regionkontoret har nå fått andre regioner til å definere hvilke(n) enhet eller avdeling som
spesielt skal forberedes på å ta i mot forvaringsdømte og der fortsette arbeidet mot en
kvalitativ god prøveløslatelse. Dette bør være den ordinære veien ut fra forvaring. En
forutsetning for at dette skal lykkes vil imidlertid være at det følger tilstrekkelige midler med
den forvaringsdømte gjennom systemet, da disse gjennom hele straffegjennomføringen vil
medføre ekstra oppfølging.

I tillegg bør det, som forvaringsanstalten sterkt framhever, etableres en egen åpen
avdeling/enhet i nærheten av anstalten. Denne avdelingen/enheten vil kunne ta imot
forvaringsdømte som vil ha ekstra store problemer med å integreres i en vanlig innsatt-
populasjon, som et stoppested for videre ordinær utslusing. Dette vil særlig  gjelde en del av
de sedelighetsdømte.

3. Uttalelser fra behandlere.

Vi viser til uttalelsen fra Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt i sakens anledning, annet
avsnitt under pkt. 2.2 på side 6, om "forvaringsdømte som ikke vil oppheve behandleres-
/helsepersonalets taushetsplikt eller at behandlere velger å ikke gi informasjon, selv om den
forvaringsdømte har opphevet taushetsplikten". Vi vedlegger i denne forbindelse en gjenpart
av brev vedrørende anmodning om uttalelse datert 10.01.08 fra Sykehuset Asker og Bærum
til forvaringsanstalten.

Vi vil anta -og finner det derfor betimelig å bemerke- at manglende uttalelse fra behandler
kan få konsekvenser for beslutninger vedrørende ulike typer av utganger under forvarings-
oppholdet og/eller for forvaringsdømtes muligheter for å få innvilget administrativ prøve-
løslatelse.

4. Prøveløslatelse med vilkår om opphold i institusjon/kommunal boenhet.

I utredningsgruppens rapport er det gjengitt på side 122 at målgruppen for slik prøve-
løslatelse "først og fremst... (er)  ...  tilregnelige forvaringsdømte med psykisk utviklings-
hemming, men også andre kan komme i betraktning, for eksempel forvaringsdømte med
rusmisbruk eller lettere psykiske lidelser".

Vi finner det betimelig å presisere formålstjenligheten av at også "andre" kan komme i
betraktning for slik prøveløslatelse, og at vårt kontor har positiv erfaring i så måte. Dette
med bakgrunn i forekomsten av særlig sammensatt problematikk hos enkelte forvarings-
dømte.
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5. Ordinær prøveløslatelse.

Vi viser til utredningsgruppens rapport på side 125-126 om diverse utfordringer i denne
forbindelse. Herunder vil vi særlig peke på de utfordringer som kan oppstå dersom
løslatelsesopplegget på forhånd er uferdig og retten beslutter prøveløslatelse ,  med en svært
kort forberedelses -/løslatelsesfrist .  Lignende bemerkninger følger også av uttalelsen  fra
Akershus friomsorgskontor ,  annet avsnitt under pkt.  1 på side 1.

Vi vil peke på den utfordring som oppstår som følge av kravet om orientering til privat
utleier om forvaringsdommen i medhold av retningslinjene om  gjennomføring  av forvaring,
side 28 .  Forvaringsdommen kan ha en stigmatiserende effekt som kan gjøre det vanskelig for
domfelte å oppnå leiekontrakt.  Vi presiserer i denne forbindelse at disse retningslinjene antas
å komme til anvendelse også ved eventuell bytte av bolig i prøvetiden ,  fra offentlig
(kommunal)  bolig til privat utleiebolig.

Vi viser til vedlagte gjenpart av vår mail av 20.11.08  (vår ref. 200826931 - 1) vedrørende
regelverket for varsling av fornærmede eller etterlatte ved prøveløslatelse  fra forvaring. Vi
vil benytte anledningen til også å reise spørsmålet om det burde forefinnes en hjemmel for
slik varsling ved midlertidige endringer av oppholds -  eller bosted ,  jf. retningslinjene om
gjennomføring av forvaring side 27 siste avsnitt og side 28 tredje avsnitt.

6. Godtgjørelse til juridisk bistand ved begjæringer om prøveløslatelse.

På bakgrunn av sakenes kompleksitet vil vi støtte opprettelsen/klargjøringen av en rett for
forvaringsdømte som begjærer seg prøveløslatt til å anmode om dekning av godtgjørelse til
juridisk bistand. Vi vil  vise til straffeprosessloven § 100  annet ledd som mulig fremgangs-
måte for gjennomføringen av dette.

7. Brudd på vilkår for prøveløslatelse.

Vi viser til vårt kontors brev til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning datert  25.11.08 (vår
ref. 2007/1 5 1 97-22) og 18.02.09 (vår ref. 2007/15197-28). Vi hitsetter følgende fra innholdet
i de nevnte brev:

"Vi vil be KSF vurdere den mulige signaleffekten påtalemyndighetens oppfølging av
kriminalomsorgens  bruddmeldinger kan ha. "

Vi vedlegger for ordens skyld en gjenpart av brevet av 18.02.09.

8. Alvorlige sinnslidende forvaringsdømte.

Vi viser til uttalelsen fra Ila fengsel ,  forvarings-  og sikringsanstalt i sakens anledning, pkt. 2
på side 4-6 .  Vårt kontor er kjent med problemet med "alvorlig sinnslidende innsatte og
manglende behandlingstilbud"  som anført  av forvaringsanstalten.

Erfaringer fra den senere tid viser at det må tilrettelegges for bedre utrednings-/behandlings-
muligheter for forvaringsdømte som har eller får alvorlige sinnslidelser, innen det ordinære
psykiske helsevesenet .  Særreaksjons-systemene for tilregnelige og utilregnelige lovbrytere
bør imidlertid etter vår oppfatning holdes adskilt.

9. Kriminalomsorgens systemer for registrering/dokumentasjon i forhold til
forvaringsdømte.

Ila fengsel ,  forvaringa-  og sikringsanstalt foreslår på side 6 i sin uttalelse at det opprettes et
eget forvaringsregister.  Regionkontoret antar at dette er et spørsmål om tilrettelegging/opp-
gradering av de registrerings-  og informasjonssystemer  som KITT  har ansvaret for i
kriminalomsorgen.
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10. Utvidelse av virkeområdet for særreaksjoner for utilregnelige.

Vi viser til annet avsnitt under pkt. 4.3.2 på side 13 i høringsnotatet, vedrørende "prinsippet
om at kriminalomsorgen som er en straffegjennomføringsetat, ikke skal ha ansvaret for
utilregnelige personer". Vi er av den oppfatning at dette prinsippet bør fastholdes, slik at
kriminalomsorgen ikke bør ha noen oppgaver ved en eventuell slik utvidelse av anvendelses-
området for særreaksjoner.

11. Utilregnelige i varetekt.

Vi viser til første avsnitt under "Utredningsgruppens anbefaling" på side 239 i utrednings-
gruppens rapport. Vi vil tiltre at det søkes å unngå anbringelse av alvorlig sinnslidende
(psykotiske) siktede i fengsel.

Med hilsen

lj iade uplI I I i eyi
assisterende igiondirektø

Kopi:
Enhetene i Kriminalomsorgen region nordøst.



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

Vi viser til Kriminalomsorgen region nordøsts brev av 22 .12.08 til alle enheter i regionen om
ovennevnte sak, brev fra Justisdepartementet av 15.12.08 med vedlagt adresseliste og
høringsnotat,  Kriminalomsorgen region nordøsts e-post av 22 .01.09 med forkortet høringsfrist,
vedlagt brev  fra Justisdepartementet av 20.01.09 med forkortet høringsfrist.

Vi vil innledningsvis bemerke at vi finner det underlig at Ila fengsel,  forvarings- og
sikringsanstalt ikke er oppført  som egen høringsinstans i adresselisten på lik linje med Bredtveit
fengsel, forvarings-  og sikringsanstalt og de innsattes kontaktutvalg på Ila.  Vi antar at  anstalten
ved en inkurie har blitt  uteglemt ved føring av adresselisten og vi ber om at  has  svar blir tillagt
vekt selv om vi befinner oss i sekkeposten "berørte underliggende organer".

I brev av 15.12.08 sender Justisdepartementet hele rapporten  "Etterkontroll av reglene om
strafferettslig utilregnelighet,  strafferettslige særreaksjoner og forvaring" på høring.  I tillegg har
departementet funnet grunn til å supplere rapporten på enkelte punkter samt foreslå enkelte
regelendringer i forlengelsen av rapporten.  Dette supplementet fremkommer i vedlagt
høringsnotat av desember 2008, saksnr.  200807883 ,  utarbeidet av Justisdepartementet i
samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.

I det vedlagte høringsnotatet stiller departementet spørsmål og kommer med konkrete forslag. Vi
ønsker å svare på både høringsnotatet og rapporten under ett.

1.1 Progresjon i straffegjennomføringen

Utredningsgruppen mener at tilbudet for forvaringsdømte i sluttfasen ikke er godt nok.

Departementet bemerker at en gradvis progresjon og utslusing er viktig for at forvaringsdømte
skal kunne løslates på en human og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, og nevner dessuten at de
forvaringsdømte bør sluses ut nær det stedet hvor de skal bosette seg etter løslatelsen,  og i nært
samarbeid med det lokale hjelpeapparatet.

Departementet overveier om det bør opprettes enheter i hver kriminalomsorgsregion som er
egnet for utslusing av forvaringsdømte.  Enhetene vurderes etablert  i samarbeid med Ila.

Kriminalomso  en  re  lon nordøst
Postadresse:  Besøkadresse: Telefon: 67 16 10 00 Saksbehandler:
Postboks 150 Jøssingveien 33 Telefaks: 67 14 98 40 Jan Arne Hansen
1332 Østerås Org.nr: 982 349 214
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Ila har i vedlegg til rapporten redegjort  for de problemer vi har  møtt i forbindelse med overføring
av forvaringsdømte til åpne enheter/overgangsboliger i kriminalomsorgen.  Ila foreslår i
vedlegget å opprette en åpen avdeling i egen regi spesielt tilrettelagt for utslusing av
forvaringsdømte.  Dette forslaget far tilslutning  fra de fleste høringsinstanser med unntak av en.
Under oppsummeringen i utredningsgruppens rapport  (s. 121) heter det: "Kompetansesenteret,
Brøset er,  som den eneste  (bidragsyter),  helt uenig i at dette  (en gradvis progresjon)  fordrer en
egen utslusingsavdeling underlagt Ila". Kompetansesenteret, Brøset benytter i sitt bidrag bl.a.
formuleringer som "komplett unødvendig"  om en åpen avdeling i regi av Ila.  Dette innspillet
virker i våre øyne noe unyansert  fordi vi betrakter en utslusingsenhet i Ilas regi som et
supplement til de tilbud Ila bør ha til forvaringsdømte som skal utsluses i Østlandsområdet. Og
selv om en utslusingsavdeling i Ilas regi skulle være det eneste tilbudet om progresjon for
forvaringsdømte,  noe vi ikke ønsker, så vil et slikt tilbud likevel ikke være  " komplett
unødvendig"  for forvaringsdømte.  Ila stiller seg noe undrende til Kompetansesenteret,  Brøset sitt
innspill i denne saken.  Egen åpen avdeling for utslusing av forvaringsdømte vil kunne bidra til
en bedre helhet i sonings-  og utslusingstilbudet til de forvaringsdømte.

Ilas syn:

Prøveløslatelse direkte fra  lia  etter mange  års lukket soning er ikke noen god løsning .  Ila ser
positivt på departementets forslag om å opprette enheter egnet for utslusing av forvaringsdømte i
regionene.  Imidlertid må det faktum tas i betraktning at 60 % av de forvaringsdømte som hittil er
prøveløslatt,  er løslatt  til Oslo eller det sentrale Østlandsområdet.  Mange forvaringsdømte ønsker
seg ikke tilbake til hjemkommune/ansvarlig kommune ved løslatelse og flere velger å bosette seg
i Oslo.

Det er også verdt å merke seg at rundt halvparten av de forvaringsdømte som sitter på Ila er dømt
for seksuelle overgrep.  Av de forvaringsdømte som hittil er prøveløslatt, er 2/3 av retten ilagt
vilkår om fortsatt  behandling.  Ila har i samarbeid med Institutt  for klinisk sexologi og terapi
(IKST)  i Oslo, etablert  et behandlingstilbud til de forvaringsdømte både på Ila og ved instituttet i
Oslo. Ila gjennomfører et kognitivt program rettet mot forvaringsdømte seksualovergripere
(ROS) i samarbeid med Kompetansesenter for sikkerhets-,  fengsels- og rettspsykiatri  i Oslo.
Individualterapi knyttet til dette programmet ivaretas av behandlere fra IKST.  Veiledning av
avdelingspersonell og programmedarbeidere gjennomføres bl.a. av behandlere  fra IKST. Under
utslusing og etter prøveløslatelse kan  IKST fortsette behandling av domfelte og veiledning av
ansatte. For at IKST skal kunne følge opp behandlingen,  må utslusingen skje i Oslo eller sentralt
i Østlandsområdet.

Mange av de forvaringsdømte har  et voldsproblem.  Ila har over tid etablert  et godt samarbeid
med Alternativ til vold  (ATV) i  Oslo. De kan  ta imot innsatte til behandling i sine lokaler i Oslo
og kan følge opp behandlingen i forbindelse med utslusing og prøveløslatelse.  Sammen med
ATV arbeider  Ila med å fa på plass et tilsvarende behandlingsopplegg for voldsdømte som
seksulovergripere har i dag ved IKST.

På bakgrunn av ovennevnte vil Ila foreslå følgende:

a) Det etableres en enhet for utslusing av forvaringsdømte i Oslo eller sentralt i Akershus.
Denne enheten kan dekke både region nordøst, region øst og til dels region sør og kan
etableres i et tverregionalt samarbeid.  Denne enheten legges administrativt under Ila, noe
som vil gi gevinster både organisatorisk og faglig.

Organisatorisk vil det være besparende å etablere en enhet som kan  benytte  flas
administrasjon,  jurister, psykologer,  programtilbud,  bemanningsreserve,  kontaktnett  samt
kurs- og seminarfasiliteter.  Faglig har  Ila opparbeidet en tverrfaglig erfaring/kompetanse
på bl.a.  kartlegging og dokumentasjon,  utarbeidelse av miljørapporter,  risikovurderinger
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og innstillinger,  miljøarbeid, veiledning,  programvirksomhet,  arbeidsopplæring og
undervisning,  opptreden i retten, ruv.  Ved at Ila far  ansvar for en slik enhet vil en lettere
kunne ivareta og videreføre de prosesser og de endringsforløp som forvaringsdømte har
startet på Ila. I motsetning til hva man kan  gjøre i en lukket  anstalt, vil man i en slik enhet
kunne tilby den forvaringsdømte en individuell tilpasning og en forbedret tilnærming til
et liv i frihet.

Forvaringsdømte menn er hittil blitt prøveløslatt  direkte  fra forvaringsanstalten.  Ila er et
lukket fengsel med høyt sikkerhetsnivå.  En utslusing til en egnet enhet hvor oppholdet
bør ha en viss varighet,  vil tilsi at forvaringsdømte i målgruppen kan overføres i god tid
før minstetid.  Vurderingen om dette er sikkerhetsmessig forsvarlig krever inngående
kunnskap om, og et tett  samarbeid med mottakende enhet.  Et miljøskifte til totalt  andre
regimer og andre rammer enn de innsatte har  tilpasset seg, krever at den mottakende
enhet har  god kunnskap om de forhold som forvaringsdømte kommer  fra.  En gradvis
tilvenning til et  friere regime vil måtte gjennomføres i kontrollerte former, og her mener
vi at en enhet som administrativt og faglig er tilknyttet Ila vil kunne ivareta en faglig og
sikkerhetsmessig forsvarlig utslusing.
En slik enhet vil, om kapasiteten tillater det, kunne benyttes ved forvaringsdømtes
førstegangs overnattingspermisjoner.  Den kan også fungere som en mellomstasjon for
forvaringsdømte i en utslusing til åpnere enheter/overgangsboliger i hele
kriminalomsorgen.

Når det gjelder størrelsen på en slik enhet,  er dette beskrevet i vedlegg 3 til rapporten.
Det løslates 10 - 12 forvaringsdømte per år  fra Ba.  Slik det er  angitt i vedlegg 3, vil en
enhet med 10 faste plasser og ev.  5 rom til forvaringsdømte på overnattingspermisjoner
kunne dekke behovet for utslusingsplasser i østlandsområdet.  I tillegg må enheten ha
fasiliteter for individuell-  og gruppebehandling samt for trening av dagliglivsferdigheter.
Det må legges opp til trening i å tilpasse seg samfunnet,  og enheten må ha tilstrekkelig og
kompetent bemanning.  Enheten må ha en sentrumsnær beliggenhet slik at sosial trening
og kulturelle aktiviteter kan  gjennomføres uten at det brukes for mye tid på reise og
transport,

b) For at forvaringsdømte skal kunne utsluses så nært  sin bostedsadresse som mulig, forslår
vi at det etableres plasser egnet for slik utslusing ved fengslene Krogsrud, Berg,
Kristiansand,  Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.  Forvaringsdømte i slike enheter må
ha treningsarenaer for sosial og atferdsmessig tilpasning/utvikling samt at de kan  tilbys
adekvate behandlingstilbud.  Demografiske undersøkelser av forvaringsdømte viser at
dette er innsatte med større hjelpebehov enn fengselspopulasjonen for øvrig. Det må
derfor etableres tilrettelagte avdelinger med en kompetent,  tverrfaglig bemanning som
har direkte  ansvar  for de forvaringsdømte i disse fengslene .  I nærheten av de foreslåtte
fengslene forefinnes allsidig behandlingskompetanse,  både ved universitetene og i
institusjonsmiljøene,  som man kan  inngå et samarbeid med. Ila vil i den grad det er mulig
og ønskelig,  bidra ved etablering av utslusingsenheter for forvaringsdømte.  Det må da
også avklares om det er ønskelig å bruke den kompetanse Ila har i forhold til  arbeidet
med og utslusingen av forvaringsdømte.

c) Reglene for overføring til slike enheter må endres slik at det kun er kapasitet som avgjør
hvorvidt forvaringsdømte som er klarert  for overføring kan  mottas eller ikke.  Enhetene
må øremerkes for forvaringsdømte i utslusingsfasen og plasser til denne kategori
domfelte må prioriteres.  Selv om de vurderinger som gjøres i forkant av en utslusing til
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en åpen enhet er grundige og gode, må en tilbakeføring til lukket regime være mulig og
dette bør reguleres i forskrift/retningslinjer.

1.2 Godtgjørelse til  ju ridisk  bistand ved begjæring om prøveløslatelse

Departementet skriver at de er kjent med at det i visse situasjoner har oppstått tvil om i hvilket
omfang en forvaringsdømt har rett til å få dekket sine utgifter til juridisk bistand i forbindelse
med en begjæring om prøveløslatelse. De sier videre at det kan oppstå behov for juridisk bistand
i forbindelse med begjæring om prøveløslatelse, f. eks. i forbindelse med spørsmål knyttet til
kriminalomsorgens eller påtalemyndighetens saksbehandling. Departementet ber om innspill på
om det er behov for en klargjøring eller en endring av regelverket på dette punkt.

Ilas syn:

Både domfelte selv og kriminalomsorgen kan begjære prøveløslatelse fra forvaring (jf stri.
§ 39f, 2. ledd). Kriminalomsorgen har en opplysnings- og veiledningsplikt overfor
forvaringsdømte, også i forbindelse med prøveløslatelse fra forvaring.

Ved mottakelse til straffegjennomføring på Ila får de forvaringsdømte informasjon om
forvaringsordningen og personalets rolle. Videre stilles regelverket vedrørende forvaring, samt
straffegjennomØringsloven med tilhørende forskrift og retningslinjer, tilgjengelig for de
forvaringsdømte. På Ila har hver forvaringsdømt en egen ansvarsgruppe som består av personale
med bl.a. fengsels-, helse- og sosialfaglig kompetanse. Medlemmer av ansvarsgruppen besvarer
spørsmål og bistår i forbindelse med prøveløslatelse.

Vi mener at regelverket er klart når det gjelder innsattes rett og mulighet til å begjære seg
prøveløslatt. Det stilles svært lave krav til begjæringens innhold og utforming. Det er
tilstrekkelig at den forvaringsdømte nedtegner en kort setning hvor det fremgår at vedkommende
begjærer seg prøveløslatt. Anstalten gir da en innstilling til domfeltes begjæring. Ilas arbeide
med å forberede et opplegg for en eventuell prøveløslatelse pågår uavhengig av om
kriminalomsorgen samtykker til prøveløslatelse eller ikke. Vi kan således ikke se at det skal
være behov for juridisk bistand for å fremsette begjæringen.

Ila mener likevel det er viktig at forvaringsdømte som begjærer seg prøveløslatt kan få
nødvendig bistand der det dreier seg om spørsmål knyttet til saksbehandlingen i forbindelse med
prøveløslatelse hos kriminalomsorgen eller hos påtalemyndigheten. Dersom det oppstår behov
for slik bistand i forbindelse med denne saksbehandlingen, bør forvaringsdømte etter Ilas mening
ha rett til å få dekket sine utgifter til juridisk bistand.

Også for innsatte som av en eller  annen grunn  ikke begjærer seg prøveløslatt ved minstetid, kan
det være viktig å ha rett til uhildet veiledning/bistand i forbindelse med spørsmålet om
prøveløslatelse. I slike tilfeller bør forvaringsdømte ha rett til å få dekket sine utgifter til juridisk
bistand.

2. Utilregnelige lovbrytere  -  overføring til tvungent psykisk helsevern

Under Pkt 2.1 står det at den nasjonale koordineringsenhetens oppgaver i det alt vesentlige bør
være å utarbeide og oppdatere prosedyrer for samhandling og oppfølgning mellom
helseforetakene og justissektoren, samt yte veiledning til helseforetakene ved valg av
behandlingssted. Et av formålene med det tiltenkte registret den nasjonale koordineringsenheten
skal arbeide med, er å gi oversikt over den domfeltes behandlingssted og hvem som til enhver tid
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er den faglig ansvarlig,  slik at det legges til rette for at den nødvendige informasjonsutveksling
mellom helsetjenesten og påtalemyndigheten kan skje.

Ila fengsel forvaring og sikringsanstalt ber om at denne ordningen også omfatter alvorlig
sinnslidende forvaringsdømte.  Ila fengsel har siden etableringen hatt  ansvaret for personer som
er alvorlig sinnslidende og som har fått  forvaringsdom.  Dette gjelder både dømte som var
alvorlig sinnslidende ved innsettelse i forvaringsanstalten og dømte som ble alvorlig
sinnslindende under soningen av forvaringsdommen.  Erfaringene viser at det til enhver tid er
forvaringsdømte som er innlagt i psykiatriske sykehus, som er alt  fra korte perioder til nesten
hele dommen i sykehus.  I tillegg er det også til en hver tid alvorlige sinnslidende innsatte i
anstalten.  En telling fra januar 2008 viser at 9,5% av de forvaringsdømte har fortid med
psykoser.

Erfaringene viser at fengselshelsetjenten har store problemer med å med å  få lagt inn alvorlig
sinnslidende forvaringsdømte. Det er ikke uvanlig at det tar 6 måneder fra søknad om
innleggelse  til faktisk  innleggelse ,  og noen ganger opp til 11 måneder.

Det er ikke  uvanlig at innleggende  lege og psykiatriske sykehus er uenige om hvorvidt
tvangsvilkårene  for innleggelse  etter psykisk helsevernloven kapittel 3 er  til stede.  Dette kan
dreie seg om faglig uenighet. Videre opplever  vi at dersom det foreligger enighet om at en
innsatt  har en alvorlig sinnslidelse,  vil ikke den  psykiatriske  spesialisthelsetjenesten legge inn
den innsatte  fordi de ikke  har det  riktige  tilbudet til  ham eller at  han ikke utgjør  en tilstrekkelig
fare for andre  og seg selv med de rammene han har i fengsel.

I enkelte tilfeller skjer det at  innsatte blir innlagt noen dager i et  psykiatrisk sykehus hvor han får
et depot ved  injeksjon ,  før han igjen overføres  tilbake til Ila .  Når virkningen  av depoten
svekkes/går ut,  starter ny  runde med søknader om innleggelse .  Vi mener dette er uholdbart. Det
er mange regler  knyttet til overføring  til anstalt under kriminalomsorgen fra det psykiske
helsevern, jf for eksempel psykisk helsevernioven §  5-6 og  Riksadvokatens rundskriv, RA-2001-
4, men ingen regler for  overføring fra kriminalomsorgen til det psykiske  helsevern.
"Ved begjæring om prøveløslatelse fra forvaring, vil den forvaringsdømtes psykiske  helse være
et av temaene som retten  vil vurdere. Vi kjenner  ikke til at  enforvaringsdom  er konvertert til en
dom på overføring til det psykiske  helsevern. Det vil  dermed kunne  medføre at den
forvaringsdømte ikke vil få prøveløslatelse grunnet dårlig helsetilstand, og bli sittende
uforholdsmessig lenge i fengsel fordi han ikke får det helhetlige  helsetilbudet som den
psykiatriske  spesialisthelsetjenesten  kan gi. Det kan  reises spørsmål om dette er i samsvar med
menneskerettighetene. "

Det juridiske  ansvaret for innsatte med psykiske lidelser er etter helselovgivningen
kommunehelsetjenesten og den psykiatriske spesialisthelsetjenesten ved de regionale
helseforetak.  Etter at  anstalten har tatt  de nødvendige skritt  (jf retningslinjene til
straffegjennomføringsloven  §  3-6) og for øvrig lagt forholdene til rette for at innsatte skal
øyeblikkelig og/eller nødvendig helsehjelp,  blir det mye opp til eksterne aktører i  fra
helsevesenet . Vi erfarer  at samhandlingen mellom forskjellige ledd i helsevesenet kunne vært
bedre, og at den gruppen innsatte det gjelder ikke blir tilstrekkelig ivaretatt.

Problemstillingene med alvorlig sinnslidende innsatte og manglende behandlingstilbud er mer
enn 25 år gammel.  De gode løsningene  er ikke funnet  og problemet på blant annet Ila fengsel er i
perioder  stort. Nye tiltak  må vurderes.  Forvaringsdømte med sine sammensatte problemstillinger
viser seg i praksis å være  taperne i forhold til adekvate  behandlingstilbud.
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Vi foreslår at koordineringsenheten får ansvar både i forhold til registrering og koordinering av
behandlingstiltak også overfor alvorlig sinnslidende forvaringsdømte. Vi ber om at dette blir en
del av mandatet i det videre arbeidet med koordineringsenheten

Opprettelse av nasjonalt register

Utredningsgruppen foreslår å innføre systemer som kan sikre oversikt over personer som er dømt
til tvungent psykisk helsevern. I tillegg til å foreslå en nasjonal koordineringsenhet, sier både
utredningsgruppen og departementet at det er behov for et register med nødvendig informasjon
om de personer som er dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Ilas syn:

Ila støtter forslaget og vil i tillegg foreslå at det innen kriminalomsorgen opprettes et register
som kan inneholde nødvendig informasjon om de forvaringsdømte etter mønster av det registeret
som beskrives i høringsnotatet. Et nasjonalt register må kunne hente sine opplysninger fra et
lokalt dokumentasjonssystem som kan dekke behovet for nødvendig registrering av data om den
forvaringsdømte og hans/hennes utvikling under straffegjennomføringen. Kriminalomsorgens
eksisterende informasjonssystemer er ikke tilpasset forvaring og dekker ikke det totale behovet
for nødvendige registreringer/dokumentasjon om de forvaringsdømte. Ila har flere ganger bedt
om et datasystem for registrering/dokumentasjon og har vært i tett kontakt med departementet/
NEK-prosjektet om de behov vi har.

Formålet med et nasjonalt og lokalt forvaringsregister i regi av kriminalomsorgen er å
koordinere nødvendig informasjon for å kunne registrere individuelle behov, for å kunne
planlegge, følge opp og dokumentere tilbudet til den enkelte forvaringsdømte og for at
kriminalomsorgen kan ivareta sine lovpålagte plikter og ivareta ansvaret for
samfunnsbeskyttelsen. Kriminalomsorgen har ikke databaserte registreringssystemer som dekker
dagens og framtidens behov for nødvendig kartlegging, dokumentasjon og informasjon.  Ila ber
om at departementet prioriterer opprettelse av et lokalt/ nasjonalt registreringssystem som gis
ved lov eller ved konsesjon slik at det tilfredsstiller bestemmelsene i personopplysningsloven.

2.2 Opplysninger fra helsepersonell  -  regler om taushetsplikt

Utredningsgruppen har pekt på at det under gjennomføringen av dom på tvungent psykisk
helsevern kan oppstå spørsmål knyttet til helsepersonells taushetsplikt, bl.a. overfor
påtalemyndigheten i forbindelse med forberedelse til rettslig prøving av spørsmålet om
forlengelse eller opphør av særreaksjonen. Departementet er enig med utredningsgruppen i at det
kan være behov for å avklare nærmere hvilke opplysninger som skal kunne gis fra helsepersonell
til påtalemyndigheten.

Ilas syn:

Dette er en problemstilling som i like stor grad er aktuell i kriminalomsorgen. I forbindelse med
behandling av permisjonssøknader og i arbeidet med kriminalomsorgens innstillinger til
påtalemyndigheten i prøveløslatelses- og forlengelsessaker, vil ikke saken være tilstrekkelig
opplyst hvis viktig informasjon om innsatte ikke kommer fram. Det kan være den
forvaringsdømte som ikke vil oppheve behandleres/helsepersonalets taushetsplikt eller at
behandlere velger å ikke gi informasjon, selv om den forvaringsdømte har opphevet
taushetsplikten. Informasjon om den forvaringsdømtes tilstand, endring og utvikling er viktig i
vurdering av gjentakelsesfaren og vil da ikke komme påtalemyndigheten til kunnskap. Det vil
også være et problem for retten, både i saker med påstand om forvaring og i
prøveløslatelsessaker hvis innsatte ikke løser helsepersonell fra taushetsplikten. Dette kan i
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verste fall medføre at vedkommende blir dømt som tilregnelig, og til forvaring i stedet for til
tvungent psykisk helsevern/tvungen omsorg.

Ila mener at hensynet til domfelte må veie tungt når det skal utformes regler om unntak  fra
yrkesmessig taushetsplikt. Et unntak fra taushetsplikten kan medføre at den forvaringsdømte
velger ikke å gå i behandling.  På den annen side må vi påpeke at gjennomføring av forvaring
skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet fra den
forvaringsdømtes side, jf. § 2 i Forskrift om gjennomføring av forvaring.
En sikkerhetsmessig vurdering må legges til grunn for alle beslutninger vedrørende domfelte
både under gjennomføring av forvaring og i forbindelse med prøveløslatelse, jf. Merknader til
forskrift om gjennomføring av forvaring. En sikkerhetsmessig vurdering vil kunne bli mangelfull
uten informasjon fra helsepersonell.

Avslutningsvis vil vi bemerke at Ila ser positivt på at det gjennomføres etterkontroll av regler om
strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring. Vi vil også be om at det
settes av midler til jevnlige evalueringer og kontroller som i fremtiden.

Med vennlig hilsen

Knut Bjårkeid Jan Arne Hansen
direktør saksbehandler



Kriminalomsorgen
Hedmark og Oppland friomsorgskontor
Kongsvinger underkontor

El ,

Region nordøst U.off § 13  offi.

Deres ref: Vår ref: Dato:
200904403-1 25.02.2009

HØRINGSUTTALELSE FRA HEDMARK  OG OPPLAND
FRIOMSORGSKONTOR  - UTKAST  TIL RAPPORT OM
ETTERKONTROLL  AV REGLENE OM STRAFFERETTSLIG
UTILREGNELIGHET ,  STRAFFERETTSLIGE  REAKSJONER OG
FORVARING

Vi viser til Justisdepartementets brev av 20.01.2009 vedrørende ovennevnte, som er videresendt
av Kriminalomsorgen region nordøst med høringsfrist 21.02.09. Vi har følgende kommentarer til
utredningsgruppens skisse til en mulig modell for de "plagsomme utilgrenelige":

I saker der en utilregnelig person begår særlig  omfattende  og plagsom kriminalitet, og det er
overveiende sannsynlig at lovbruddene vil fortsette,  foreslås det blant annet å etablere en form
for ansvarsgruppe, hvor friomsorgen skal være en obligatorisk deltaker. I forhold til de
utilregnlige kan det besluttes særlige vilkår for oppfølgingen, for eksempel pålegg om
ruskontroll og oppfølging av medikasjon .  Det foreslås at friomsorgen skal ha fullmakter til å
følge opp disse vilkårene.

Vi mener at oppfølgingen av medikasjon bør foretas av helsevesenet ,  da friomsorgens ansatte
primært har sosialfaglig bakgrunn.  Det kan i den forbindelse også være naturlig at helsepersonell
har ansvaret for ruskontrollen,  selv om friomsorgen har erfaring med urin-  og utåndingsprøver.

Friomsorgen har bred erfaring med å følge opp brudd på vilkår.  Det kan imidlertid stilles
spørsmål ved om det er hensiktsmessig at denne oppgaven skilles ut fra de øvrige og tillegges
friomsorgen.

For å sikre at denne gruppen skal forstå at vilkårsbrudd vil få konsekvenser ,  er det uansett viktig
at det hjemles tydelige, forutsigbare og hensiktsmessige reaksjoner ved brudd på vilkår. Det er
viktig at det åpnes for reaksjonsformer med ulik alvorlighetsgrad ,  slik at de kan tilpasses det
enkelte bruddet og den individuelle personen .  Utredningsgruppen kommer ikke med forslag til
reaksjonsformer, noe vi forutsetter vil bli utarbeidet. Erfaringen fra den gamle tilsynsordningen
er at dersom reaksjonene ikke er tydelige og blir fulgt opp konsekvent blir oppfølgingen svært
vanskelig.

Helsevesenet bør være den sentrale aktøren i dette arbeidet,  de vil ofte allerede ha iverksatt
hjelpetiltak overfor de utilregnelige og derigjennom kjenne dem godt, noe som bør virke
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forutsigbart, kjent og trygt. Disse faktorene er viktige for å kunne få til endring.
Koordineringsansvaret (også merkantiltjenester og andre nødvendige tjenester) i gruppen bør
derfor også ligge hos helsevesenet.

Elin Riise Elsa Rundgren
friomsorgsleder saksbehandler



c Kriminalomsorgen
Akershus friomsorgskontor

Regionkontor nordøst Håvard Austad

Deres ref: Vår ref: Dato:
2008/27839-10/008 09.03.2009

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

Høringsrapporten omhandler en rekke interessante problemstillinger som krever en
avklaring for at regelverket skal kunne praktiseres på en effektiv og sikker måte. Skal
strafferettspleien fungere etter intensjonen, er det viktig at regler og retningslinjer er klare og at
rollene til de forskjellige aktører er avklarte.

Vi ønsker i høringsuttalelsen å fokusere på punkter i rapporten og i departementets høringsnotat
av desember 2008 (saksnr 200807883) som særlig involverer friomsorgen, men for helhetens
del berøres også andre punkter.

1. Tilregnelige  lovbrytere -  forvaring

1.1 Progresjon i straffegjennomføringen
Forslaget om regionale utslusingsenheter bifalles. Vår erfaring med prøveløslatte forvarings-
dømte tilsier at prøveløslatelse direkte fra forvaringsanstalt/lukket fengsel er en for brå overgang
som skaper store utfordringer både for den domfelte, hjelpeapparatet og friomsorgen som har
ansvaret for oppfølgningen. Vi forutsetter at friomsorgen - som ved øvrige prøveløslatelser -
skal være en sentral aktør og at samarbeidet mellom forvaringsanstalt/fengsel og friomsorgen må
styrkes, også når løslatelsene skjer fra andre fengsler enn forvaringsanstaltene/-avdelingene.

Etter vårt syn har progresjonen for forvaringsdømte generelt sett ikke vært god nok, noe som
også fremkommer i utredningsgruppen rapport. Forslaget om utslusningsenheter vil kunne gi
større trygghet for den forvaringsdømte samt oversikt for behandlingsapparatet og andre aktører i
den vanskelige overgangsperioden i frihet etter trygge rammer i anstalt. Hovedproblemet har
etter vårt syn vært at prøveløslatelsene ikke er forberedt siden fengselet har ment det ikke er
sikkerhetsmessig forsvarlig med løslatelse, noe domstolene i mange tilfeller ikke har vært enig i.
Dermed har men fått "hasteløslatelser" som ikke har vært godt nok tilrettelagt mht bolig,
sysselsetting, behandling mv.

Tilbakeføringsgarantien som skisseres i St. meld nr 37 (2008-2009) vil forutsetningsvis gjelde
også for denne gruppen og det vil kreve betydelige personalressurser for å følge opp de som
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prøveløslates. Dette må det tas høyde for ved planlegging av styrking av denne delen av
straffegjennomføringen. Vi legger til grunn at tilbakeføringsgarantien fordrer særlig
tilrettelegging for denne gruppen domfelte. Friomsorgens oppgaver er bl a kontroll av vilkår
om oppholdssted, arbeid, utdanning, forbud mot bruk av rusmidler, hjemmebesøk og
sosialfaglig oppfølgning og bistand/kontakt med det øvrige hjelpeapparatet.

Det er flere måter å forberede en løslatelse av forvaringsdømte på, og behovet for hva som er
mest hensiktsmessig for den enkelte forvaringsdømte vil nødvendigvis bero på en konkret
vurdering. For noen kan utslusingseiilieter fungere, for andre ikke. Det vil også trolig være et
praktisk/ressursmessig problem dersom alle tenkes overført via utslusningsenhet. Selv om det
opprettes utslusningsenheter, betyr ikke det at alle må utsluses via disse. For eksempel vil
opprettelse av en ansvarsgruppe for den enkelte forvaringsdømte etter lov om sosiale tjenester
være et alternativ som kan supplere ordningen med overføring til enheter for utslusing.
Friomsorgen har gode erfaringer fra deltakelse i denne type ansvarsgrupper for domfelte.

Forvaringsdømte prøveløslatte som har rettigheter i henhold til pasientrettighetsloven og psykisk
helsevernloven jf Individuell Plan, skal også følges opp av friomsorgen ved deltakelse i ansvars-
gruppe. Det er viktig at koordineringsansvaret her er tydelig avklart, og alle instanser som er
nødvendige for å gi den prøveløslatte sammensatte og koordinerte tjenester, deltar i ansvars-
gruppen. Friomsorgen vil her ha en sentral rolle og være fast deltaker.

Det vil være en utfordring med regionale utslusningsenheter knyttet til utviklingen av faglig
innhold. Men det er viktig at kompetansen som er bygget opp i forvaringsanstaltene/-
avdelingene bringes videre og deles til andre deler av kriminalomsorgen.

Videre er vår erfaring at fylkene Oslo og Akershus har fått ansvar for forholdsmessig større
andel av forvaringsdømte som er prøveløslatt, selv om de har geografisk tilhørighet fra andre
deler av landet. Mange er dessuten dømt for seksuelle overgrep og/eller er stigmatisert i
lokalsamfunnet og ønsker seg av den grunn ikke tilbake til hjemkommunen. Dessuten har
nærheten til behandlingsapparatet for seksualovergripere og voldsdømte (f eks IKST og ATV)
vært en vesentlig faktor for bosetting og utslusning i Oslo/Akershus.

1.2 Den innledende fasen ved begjæring om prøveløslatelse er svært viktig og en
overveiende del av arbeidet forut for rettens arbeid vil foregå her. Det anbefales en
tilegg/endring i rettshjelploven § 11 slik at slik bistand kan hjemles her.

2. Utilregnelige  lovbrytere  - overføring til tvungent  psykisk  helsevern

2.1 Forslaget om opprettelse av en nasjonal koordineringsenhet for dom på overføring
til tvungent psykisk helsevern støttes. Det vil være naturlig at registeret hjemles i
helseregisterloven da de ulike behandlingstiltak vil være tillagt helseforetak.

2.3.Rusmisbruk er ofte en medvirkende faktor når straffbare forhold blir utført. I et
kriminalitetsforebyggende perspektiv må det derfor være riktig å ha kontroll med at domfelte
ikke misbruker rusmidler under behandlingen. Dette bør tilrettelegges slik at ruskontroll
(urinprøver/blodprøver/utåndingsprøver) kan foretas uten unødvendige byråkratiske hindringer.
Vi støtter derfor utredingsgruppens vurderinger om at ruskontroll hjemles i lov om psykisk
helsevern kapittel 5, slik at en ikke er avhengig av den domfeltes samtykke for å kunne
gjennomføre en effektiv kontroll. Hjemmelen foreslås å være generell, slik at det ikke trenges
(enkelt-) vedtak for å kontrollere. Forvaltningsmessig bør slike prøver anses som granskning
(forvaltningsloven § 15).
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3. Utilregnelige psykisk utviklingshemmede  lovbrytere -  tvungen omsorg

3.1 Plassering av varslingsansvaret hos påtalemyndigheten etter forslaget til ny strpl. 5
147 a, annet punktum støttes. Det vil sikre at varslingen konkret gjennomføres samt at de
nødvendige råd fra de sakkyndige knyttet til best egnet institusjonsplassering vil bli etterspurt og
videreformidlet.

4. Utvidelse  av virkeområdet for særreaksjoner for utilregnelige

Forslaget om utvidelse av virkeområdet for særreaksjoner konkretisert i forslaget til nr. 3 i
straffeloven § 39 støttes. Forslaget er en mindre endring som ikke foranlediger behov for
ytterligere utredninger. Antall personer som vil falle inn i denne gruppen vil være begrenset, men
de utgjør erfaringsmessig et samfunnsmessig stort problem. På bakgrunn i erfaring fra tidligere
sikringsklienter, synes samfunnet å stå nærmest hjelpeløs ovenfor denne gruppen hvilket strider
mot samfunnets grunntanker knyttet til trygghet, sikkerhet og orden. Forslaget vil formentlig gi
samfunnet et verktøy til å stanse samfunnsskadelig eller plagsom atferd.

Utvidelse av virkeområdet synes hensiktsmessig for begge særreaksjoner (tvungen omsorg og
tvungent psykisk helsevern) da det er tale om en liten gruppe som i dag ikke blir fanget opp av et
adekvat tilbud. Ved domstolsvurderingen av om særreaksjon for særlig samfunnsskadelige eller
plagsomme forbrytelser bør idømmes, vil det være sentralt at andre behandlingstiltak ikke bare
har vist seg åpenbart uhensiktsmessige, men også må ha vært forsøkt uten resultat.

Kriminalomsorgens rolle
Det er et prinsipielt spørsmål om det bør være helsepersonell som skal ha ansvaret for denne
gruppen og ikke kriminalomsorgen. Etter vår oppfatning er det mest naturlig at kriminal-
omsorgen tar seg av denne gruppen, jf også erfaringen med tidligere sikringsklientell, selv om
disse ikke anses tilregnelig etter straffelovens system. På grunn av gjentatt kriminell virksomhet,
antas straffegjennomføringsetaten å være best kvalifisert til å handtere disse personene, jf lang
erfaring fra arbeid med straffedømte. Rollefordelingen mellom kriminalomsorgen og helse-
vesenet/behandlingsapparatet må imidlertid tydeliggjøres i det underliggende regelverket. Det
anses å være en begrenset gruppe i antall, og friomsorgen har som nevnt lange og gode
erfaringer med å håndtere personer med ulike typer atferdsvansker. Det kan ofte være tilfeldig-
heter som gjør at man juridisk kommer til at vedkommende er tilregnelighet eller ikke på
gjerningstidspunktet, jf at tilstanden ikke nødvendigvis er permanent.

5. Straffrihet på grunn av psykose, høygradig psykisk utviklingshemming og bevisstløshet

Psykose som følge av selvforskyldt rus

Psykoser som er en følge av selvforskyldt rus fritar ikke for straff. Psykoser som følge av
selvforskyldt rus bør etter vårt syn inkluderes i straffeloven § 45 og straffeloven § 20 siste ledd
som foreslått. Vi mener det konkret bør framgå i lovteksten i ny straffelov § 20 siste ledd.

6. Utilregnelige i varetekt
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Forslaget om endring av strpl § 188 bifalles.

Med hilsen

Johnny Bjorkli
friomsorgsleder



Sjefpsykolog Benedicte C. Westin
Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Postboks 150

1332 østerås

var ref: hbowit/llekve

Vedrørende anmodning om uttalelse i forbindelse med risikovurdering.

Dato: 10,01.2008

Det vises til henvendelse datert 19,12, mottatt 27,12.07,
Spørsmålet om  å  utlevere helseopplysninger vedrørende  undertegnedes behandling av

født ble drøftet i Ila-teamet ved psykiatrisk poliklinikk Bærum 08,01,08,
Vi har tidligere påpekt ovenfor fengselet at det vil bryte med vår behandlingsmessige nøytralitet å gi
helseopplysninger i forbindelse med fengselets risikovurderinger. Dette har inntil nå vært en
hevdvunnet praksis som det etter vår oppfatning har vært stor forståelse for.

Ved å imøtekomme aktuelle anmodning vil dette få betydelige prinsipielle konsekvenser som vil
vanskeliggjøre vår fremtidige behandlerrolle på Ila. Det vil her være snakk om å utlevere inngående
helseopplysninger og behandlers-kliniske vurdering av sin pasient til fengselet. Vi finner det i denne
sammenheng irrellevant at pasienten har gitt sitt skriftlige samtykke om å oppheve taushetsplikten.
Pasienten eller den innsatte vil ikke sies å kunne stå helt fritt ved fengselets forespørsel om opphevelse
av taushetsplikt, leg ber derfor om forståelse for om at jeg ikke vil kunne imøtekomme deres
anmodning.

Vedrørende og den behandling han har fått ved psykiatrisk poliklinikk Bærum kan
det dokumenteres at han har hatt behandlingsserier hos oss. Første behandlingsperiode var hos
psykiater fra til . Den andre behandlingsserien var hos psykolog

fra i til . Den siste behandlingsserie har vært hos , den startet opp
den første tiden med : samtaler deretter samtaler hver nå hver og han er

fortsatt innskrevet som pasienten i poliklinikken. Han er forespeilet å kunne fortsette behandlingen
ved poliklinikken ved en eventuell prøveløslatelse dersom en måtte finne det hensiktsmessig,

Med hilsen
Sy ehuset Asker oa Bærum HF

H
GaF it;

arald Arnt Bowitz
sjefpsykolog

Kopi:. ., Ila.
Fengselslege Bjarne Haukeland,  lia

Postadrezee: Postboks 83, 1309'R'OD Besøksadresse:  RBdmwn Halmrraszsvei 7 Bank: 1644.06.05404

Syrost: Hcvedpast&abhfno Telefon: 67575100 Orgwusasjonsnr,: P83 971697
Web-adresse: www.sabbfuo Tclcfuz: 67575174 Scnualbord: 06780

Dokumentet er godkjent av: Bowitz, Harald Amt
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Kriminalomsor en re on nord st

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Deres ref:

U.off §  13 offl.

Vår ref: Dato:
2007/15197-28/626 18.02.2009

PRØVELØSLATELSE FRA FORVARING -  BRUDD  PÅ VILKÅR -
F.

Vi viser til vårt kontors tidligere brev til sentralt nivå om saken datert 25.11.08.

Vedlagt følger gjenpart av ytterligere €n bruddmelding som ble utferdiget fra vår side, datert
01.12.08.

Vedlagt følger videre gjenpart av Hordaland statsadvokatembeters brev av 17.02.09 til Toten
tingrett, hvor det fremgår at salten innstilles. Vi vedlegger i denne forbindelse også en gjenpart
av friomsorgens brev til påtalemyndigheten i salten datert 06.02.09, ettersom påtalemyndigheten
viser til friomsorgens rapport i sitt brev.

Vi hitsetter for ordens skyld innholdet i vårt brev av 25.11.08:

"Vi vil med dette underrette Kriminalomsorgens sentrale forvaltning om forløpet av den ovenfor
nevnte sak om prøveleslatelsefra forvaring. Vi viser til de vedlagte gjenparter av diverse
dokumenter i saken, bl.a, av vårt kontors i alt 17 bruddmeldinger til påtalemyndigheten.

Vi vil be KSF vurdere den mulige signaleffekten påtalemyndighetens oppfølging av
kriminalomsorgens bruddmeldinger kan ha. "

Med hilsen

Hilde Lund 1y4
assisterende  -egiondineJØ

Postadresse: Besøkadresse: Telefon: 64 84 71 50 Saksbehandler:
Postboks 151 Skedsmogt 5 Telefaks: 64 84 71 99 Håvard Austad
2001 Lillestrørn Org.nr: 982349214 E-post:

reglon.norcost@krirninafonisorgen.no
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Børnes Heidi Marie  (Region Nordøst) op z 9 3 -

Fra: Håvard Austad [havard.austad@kriminalomsorgen.noj

Sendt: 20. november 2008 10:07

Til: kirsten.sund@jd.dep.no

Kopi: Austad Håvard (Region Nordøst)

Emne: Varsling av fornærmede eller etterlatte ved prøveløslatelse fra forvaring

Undertegnede er blitt  bedt om å påpeke følgende vedrørende regelverket om prøveløslatelse fra
forvaring:

1. I straffegjennomføringsloven § 42 om løslatelse fra fengselsstraff, syvende ledd, annet punktum, er det gitt
hjemmel for varsle fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte "også dersom den løslatte endrer bosted
i løpet av prøvetiden, og det er av betydning for fornærmede eller dennes etterlatte å få kjennskap til
endringen".

2. I straffeloven § 39g femte ledd er det hjemmel for varsling i saker om prøveløslatelse fra forvaring
tilsvarende hjemmelen for varsling i fengselsstraff-saker som følger av strgjfl. § 42 syvende ledd, første
punktum, og åttende ledd.

3. Vi tillater oss med dette å påpeke at det mangler en varslingshjemmel for forvaringssaker tilsvarende den
som er gitt  for fengselstraff-saker i strgjfl. § 42 syvende ledd, annet punktum. Vi synes det er vanskelig å se
hvorfor det skal være en slik forskjell i rettstilstanden mellom forvaringssaker og fengselsstraff-saker. Vi
opplever det problematisk at det man ler hjemmel for varslin i de tilfeller der en røveløslatt fra forvaring
endrer bosted i lø et av røvetiden. Vi mener det vil kunne foreligge minst like od runn til å varsle i slike
tilfeller, som det vil kunne være i saker om prøveløslatelse fra fengselsstraff.

Dette bemerkes til sentralt nivås underretning.

Med hilsen
Håvard Austad e.f.
rådgiver
Kriminalomsorgen region nordøst

03.12.2008


