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HØRING ETTERKONTROLL AV REGLENE OM STRAFFERETTSLIG
UTILREGNELIGHET, STRAFFERETTSLIGE SÆRREAKSJONER

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. Brev er videresendt alle cnhctcr i regionen.

1. Vedrørende tilregnelige - forvaring

• Departementet ber om synspunkter på egne utslusningse1111eter i hver av regionene, der
enhetene etableres i samarbeid med Ila fengsel.

Det synes fornuftig å etablere egne utsiusningsenheter i regionene. Dette bør nærmere utredes og
regionene bør ha en sentral delaktighet ved en eventuell etablering av slike enheter.

Det vil videre bemerkes at en bør vurdere ordningen der domstolen setter en prøveløslatelse fi•am
i tid framfor en fornyet vurdering og prøveløslate av domfelte i rettsmøtet.

. Vedrørende behov for endringer i salærdekning for advokatbistand på et tidligere
tidspunkt enn når en prøveløslatelses sak går for retten.

En bør utvide forvaringsdømtes adgang til å la seg representere med advokat på et tidligere
tidspunkt enn ved rettsmøte.

2. vedrørende utilregnelige tvungen psykisk helsevern

• BØ det opprettes en nasjonal koordineringsenhet for overføring til tvungen psykisk
helsevern

Det framstår hensiktsmessig å etablere en nasjonal koordineringsenhet. Enheten  bør ha en samlet
oversikt over personer som er dømt til tvungen psykisk helsevern og tvungen omsorg. Hjemling
av enheten bør plasseres i  henholdsvis helse- og sosiallovgivningen.

• opplysninger  fra  helsepersonell - regler om taushetsplikt
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Departementet ber om synspunkt på forslag om lovregulering av taushetspliktsregler slik at
påtalemyndigheten må kunne få relevante opplysninger fra helsepersonell for å vurdere om
særreaksjonen skal opprettholdes.

Det bør være korresponderende bestemmelser i de ulike etaters lover slik at det ikke oppstår tvil
om hjemmel for deling av opplysninger. Unntak fra taushetspliktbestemmelser bør omfatte en
nasjonal koordineringsenhet, dersom slik enhet opprettes.

4. Utvidelse av virkeområde for særreaksjon for utilregnelige

Departementet ber om synspunkter på utvidelse av gruppen som kan dømmes til tvungen psykisk
helsevern og eventuelt også tvungen omsorg kan utvides til å gjelde også niindre alvorlig, men
samfunnsskadelig og plagsom gjentatt kriminalitet.

Det framstår som nødvendig å ha mulighet til å. reagere ovenfor ikke tilregnelige som begår
gjentatt, men mindre alvorlig kriminalitet. Dette både i forhold til tvungen psykisk helsevern og
tvungen omsorg. Det synes viktig at en foretar klar avgrensning til de tilfeller som valgt i
lovteksten  der  det kreves at den plagsomme adferden her et betydelig omfang i forhold til
gjentakelse og påregnelighet for nye tilfeller av samfunnsskadelig, men mindre alvorlig
kriminalitet. Videre framstår det klart nødvendig med en tidsmessig avgrensning av reaksjonen,
og domstolskontroll av tiltaket.

• Vedrørende kriminalomsorgens deltakelse i oppfølging av gruppen utilregnelige.

Etter regiondirektøren syn skal ikke kriminalomsorgen delta i oppfølgingen av denne kategori
domfelte.

Kriminalomsorgen bør begrense sitt virkeområde til tilregnelige domfelte ved gjennomføring av
straff.. En bør ikke utviske skillet mellom straff og særreaksjon. Gruppen som er idømt
strafferettslig særreaksjon bør være underlagt ordinært hjelpeapparat i kommunen og
spesialisthelsetjeneste som faglig kompetent myndighet.

• Departementet ber om synspunkt på bruk av varetekt i spesialenheten.

Det synes fornuftig at spesialenheten også gjennomfører varetekt for gruppen for tvungen
omsorg.
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