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Høring  -  rapport om ulike typer sakkyndigerklæringer helsepersonell avgir til  justissektoren
(Graver-rapporten)

Det henvises til høringsbrev av 14.7. fra  Helse-  og omsorgsdepartementet.

Hordaland politidistrikt finner for sitt vedkommende å kunne gi sin tilslutning til de vurderinger og tilrådninger
som fremlegges fra arbeidsgruppen, både generelt og konkret. Det vil være grunn til å anta at man med dette vil
kunne få bedre strukturert og systematisert, både det grunnlagsmateriale som skal foreligge, og selve
saksbehandlingen på disse feltene.

Vi vil imidlertid reservere oss sterkt på ett punkt, og det gjelder forslaget  om sentralisert  behandling av
soningsutsettelser . Gjennomføringen av et slikt forslag antas å ville medføre et betydelig, sentralisert byråkrati,
og dette vil vanskelig fungere tilfredsstillende i forhold til det meget brede spekter av forskjelligartede
problemstillinger som ofte reises i forbindelse med søknad om soning; utsettelse. I sin ene ytterlighet kan det dreie
seg om en  kortvaring utsettelse (uker eller måneder) i forhold til en gitt soningsdato, helt over til utsettelser i
måneder eller åt, ut i fra personlige forhold, arbeidmessige -, utdanningsmessige eller medisinske forhold hos den
domfelte eller vedkommendes nærmeste.  Svært  ofte fremkommer en begjæring om soningsutsettelse så sent i
prosessen, at en kan få mistanke om at det spekuleres i tidsmomentet for å oppnå en reell soningsutsettelse, hva
enten grunnlaget til sist skulle vise seg å holde eller ikke. I slike situasjoner er det viktig at de som skal behandle
spørsmålet om soningsutsettelse står så direkte og  nært  vedkommende, at man i et hvert fall kan møte de åpenbart
ubegrunnede forsøkene på å oppnå soningsutsettelse, uten at selve behandlingsprosessen allikevel leder til
utsettelse. Dette vil en ikke kunne oppnå, hvis en sentraliserer behandlingen av soningsutsettelsene. Hvis en skal
måtte "sende saken til Oslo eller et annet sentralisert sted", ved ethvert nytt forsøk som fremkommer kanskje få
dager før den gitte soningsdatoen, vil den domfelte svært lett kunne oppnå reelle utsettelser av soningen, selv om
det grunnlag det søkes på senere, lett viser seg å være uholdbart. I slike situasjoner er det helt avgjørende med
nære, kort og raske forbindelseslinjer mellom f.eks. politiet (som forbereder og tilrettelegger vurderingsgrunnlaget)
og statsadvokaten (som oftest tar det endelige standpunkt til fullbyrdelsesspørsmålet).

Vi vil derfor  sterkt frarå at man går videre med forslaget om å sentralisere behandlingen av saker vedrørende
ad om soningsutsettelse.
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