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

Det vises til Deres høringsnotat vedlagt høringsbrev av 15. desember 2008 vedrørende
ovennevnte.

I utgangspunkt finner Troms politidistrikt å kunne gi sin tilslutning til justisdepartementets
forslag som i stor grad baserer seg på utredningsgruppen vurderinger og forslag.
Til noen av punktene har likevel Politimesteren enkelte kommentarer.

Tilregnelige lovbrytere - forvaring

Det registreres at utredningsgruppen konkluderer med at det foreløpig ikke eksisterer
tilfredsstillende tilbud, i forbindelse med overgang til frihet, for forvaringsdømte som er i
slutten av forvaringsperioden.
Det må kunne legges til grunn at overgang til løslatelse fra forvaring er en kritisk fase hvor
det er svært fordelaktig med gradvis progresjon og overgang. Som påpekt representerer
enkelte forvaringsdømte sikkerhetsmessige utfordringer.
Politimesteren gir sin tilslutning til at det må utbygges en eller flere utslusningsenheter i
tilknytning til Ila. Man er imidlertid i mer tvil om hvorvidt det er behov for slike egne
enheter ved alle de seks kriminalomsorgsregionene. Slike enheter vil kreve ressurstilførsel
av ikke ubetydelig mengde og dette må vurderes opp mot mengende forvaringsdømte i hver
region samt erfaring med den enkeltes ønske om "hjemkomst" til regionen.
Alternativt til seks utsiusningsenheter vil kunne  være  utbygging av en slik enhet ved Ila samt
eventuelt prøveprosjekt i annen region.

Opplysninger fra helsepersonell - regler om taushetsplikt

Selv orm det må legges  til grunn at helsepersonells taushetsplikt, ikke er til hinder for at
påtalemyndigheten gis de opplysninger som er nødvendig for å vurdere opphør eller
opprettholdelse av særreaksjon, er politimesteren enig i at det foreligget behov for egen
bestemmelse som fastslår dette. Dette for å unngå ulik praksis samt at man unntaksvis vil
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kunne støte på helsepersonell med en avvikende oppfatning av innholdet i taushetsplikten.
Man gis i hovedsak som tilslutning til den forslåtte ordlys, dog slik at man ikke ser
nødvendigheten av å forhåndsinformere den domfelte.

Ruskontroll

Politidistriktet er enig med departementet at psykisk helsevernloven § 4-7 allerede med

dagens ordlys må forestås slik at vedtak om urinprøve fra den faglig ansvarlige, også
omfatter adgang til å treffe vedtak om gjentatte/regelmessige prøver i e behandlingsforløp.
Det burde således ikke være behov fot lovendring, men utredningsgruppens anførsler tilsier
at dette bør avklares i rundskriv eller annet fra departementet.

Utvidelse av virkeområdet for særreaksjoner for utilregnelige

Troms politidistriktet har gjennom år slitt betydelig med enkelte utilregnelige som begår
regelmessig og en betyde lig mengde kriminalitet, men hvor lovbruddets att ikke er
tiltrekkelig alvorlig til å idømme særreaksjon.
Selv om antallet personer i denne gruppen er relativt få, et den aktivitet som utøves svært
samfunnskadelig og plagsom for de som rammes. Man har erfaring med enkelte
fornærmede, herunder næringsdrivende, regelmessig utsettes for slike hvor politi og
påtalemyndighet fremstår som maktesløse.
Politimesteren i Troms gir således sin tilsutning til at virkeområdet for særreaksjonene
utvides som foreslått. Man har ingen særskilte merknader til ordlyden i 39 nr. 3 som er
forelått.
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