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Høring  -  rapport  " Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet,
strafferettslige særreaksjoner og forvaring"

Vi viser til ovennevnte høring og har etter at saken var til behandling i forbundet følgende
kommentarer til høringen;
1.1 Progresjon i straffegjennomføringen
Forbundet er enig om at de innsatte som har forvaring bør ha en mulighet til å få en
progresjon i soningen der gradvis progresjon og utslusing er viktig slik at de kan løslates på
en human og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. I dag innebærer det som regel at
forvaringsdømte blir løslatt rett fra enheter med høy sikkerhet. Dette medfører at det i lengden
også er en belastning for de tilsatte som jobber med de innsatte som ikke har en progresjon å
se frem mot. Forbundet er derfor positiv til at det blir opprettet plasser på enheter med lavere
sikkerhet men understreker at da må de ansatte som jobber der få tilført kompetanse for å
jobbe med forvaringsdømte. Disse enhetene må også få økonomiske rammer til å gjennomføre
tiltakene i forhold til forvaringsdømte.

2. Utilregnelige  lovbrytere  -  overføring til tvungen  psykisk  helsevern
Det er ved Ila fengsel, sikrings- og forvaringsanstalt ingen tvil om at flere av de innsatte med
forvaringsdommer har tunge psykiske lidelser. Disse burde i flere tilfeller ikke vært i fengsel
etter de ansattes mening, men overført til psykiatriske avdelinger for behandling. Det er
belastende for ansatte å jobbe på avdelinger hvor psykisk syke sitter samtidig som man skal
ivareta og ha et miljø på avdelingen for de som fungere bra.

Forbundet har ingen kommentarer til hvor et nasjonal koordineringsenhet for dom på
overføring til tvungen psykisk helsevern bør ligge eller hvilke rolle og myndighet en slik
koordineringsenhet bør ha, men viser generelt til at forbundet mener at det bør være
helsevesenet som har ansvaret for domfelte som har psykiske lidelser.

Div.
Forbundet har også fått tilbakemelding fra til  de tilsatte  på forvaringsavdelingene at de
oppfatter arbeidet med forvaringsdømte som belastende. Grunnen til dette er bl.a. at de blir
pålagt å skrive miljørapporter på de innsatte, som brukes i retten i forhold til at de innsatte
begjærer  seg løslatt  fra forvaring, forlengelse eller endring av vilkår. Miljørapportene
beskriver dagligdagse ting på et ofte detaljert nivå i forhold til hvordan  de innsatte  oppleves i
hverdagen og hvilken adferd de har i avdelingsmiljøet ovenfor både tilsatte og andre
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domfelte. Domfelte kan få tilgang til disse når de ber om innsyn i dokumentene i forhold til en
rettssak. Selv om navnet til rapportskriveren blir fjernet er det ikke vanskelig for den domfelte
å skjønne hvem som har skrevet disse rapportene. Dette gjør at kontaktbetjenten på sikt ikke
skriver disse rapportene med momenter som kan bli belastende å bli konfrontert med i ettertid
av de innsatte og dermed kan vurderingsgrunnlaget for avgjørelsen i retten blir dårligere.

Med vennlig hilsen

Rita Bråten
nestleder


