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HØRING - RAPPORT OM ULIKE TYPER SAKKYNDIG-
ERKLÆRINGER HELSEPERSONELL AVGIR TIL
JUSTISSEKTOREN:

Ullersmo fengsel viser til mottatt høring fra Helse- og Omsorgsdepartement av 14.07.06.
Etter telefonisk henvendelse til Kriminalomsorgen region nordøst, har det blitt ytret ønske
om at eventuelle bemerkninger til høringen oversendes regionalt nivå.

Høringen inneholder en betydelig mengde dokumenter, som i varierende grad er
tilgjengelig for nedlasting fra Internett. Fengselet har gjennomlest de deler av rapporten og
forslaget som antas være mest aktuelt for Kriminalomsorgen. En er imidlertid noe usikker
på hva som reelt sett er foreslått av arbeidsgruppen, jf. punktene 5.6 - 6.3.4.

En stiller seg på generelt grunnlag positivt til at uttalelser fra helsepersonell og / eller
-institusjoner søkes formalisert, herunder ved at det utarbeides et særskilt skjema som slike
erklæringer skal utformes på.

På generelt grunnlag bemerkes det likevel at:

1. Soningsutsettelse
Graverutvalget synes å foreslå i pkt. 5.6.2. (s. 55) at det skal utarbeides et eget skjema for
bruk i forbindelse med søknader om soningsutsettelse. Det foreslås at skjemaet vedlegges
innkallingen til soning. Ullersmo fengsel finner at dette fremstår som en mindre
hensiktsmessig løsning. For det første vil en anta at soningsutsettelse bare er aktuelt for et
bergrenset antall av de domfelte som kalles inn til gjennomføring av straff. Dernest
bemerkes det at et slikt vedlegg til innkallingen nærmest vil være  å oppfordre  til at
domfelte skal søke om soningsutsettelse.

En finner det lagt mer hensiktsmessig at sosial- og helsedepartementet gjør et slikt skjema
tilgjengelig på Internettet / Intranettet for de(t) aktuelle helsepersonell / -institusjoner som
med sannsynlighet vil bli kontaktet av domfelte i.f.m. eventuell soningsutsettelse.

Det bør videre gis generell informasjon til de(t) aktuelle helsepersonell / -institusjoner om
bruken av skjemaet og hvor det kan lastes ned. Skulle informasjon om dette svikte eller på
annen måte vise seg vanskelig å formidle, legger en til grunn at den sentrale instans for
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avgjørelse av slike søknader kan være behjelpelige med veiledning til de(t) aktuelle
helsepersonell / -institusjoner, jf. forvaltningsloven § 11.

2. Benådning
Graverutvalget foreslår i pkt. 5.6.2.2 (s. 55) at det legges til rette for en tilsvarende ordning
for søknader om benådning, som for søknader om soningsutsettelse. Det angis likevel ikke
hvorledes skjemaet i slike tilfeller skal gjøres tilgjengelig for den domfelte eller de(t)
aktuelle helsepersonell / -institusjoner.

Ullersmo fengsel tillater seg å foreslå at skjemaet kan lastes ned fra Internettet / Intranettet,
jf. over.

3. Straffavbrudd
Graverutvalget uttaler i pkt. 5.6.2.3 (s. 56) at ingen spesielle tiltak synes påkrevet i forhold
til søknader om straffavbrudd, under henvisning til at det synes å foreligge et godt
fungerende samarbeide mellom de ansatte i fengslene og helsetjenesten. Under henvisning
til at en ved bruk av særskilt skjema i slike saker, legger til rette for et system der
helsepersonell og / eller -institusjoner må ta stilling til sentrale momenter og dermed en
mer ensartet praksis, synes det underlig at dette system ikke også skal benyttes ved
søknader om straffavbrudd.

Det bemerkes i denne forbindelse at et godt fungerende samarbeide mellom tilsatte i
Kriminalomsorgen og fengselshelsetjenesten, ikke i seg selv er noen garanti for at
helsepersonell og / eller -institusjoner sørger for å vurdere de sentrale momenter og / eller
utferdiger erklæringen på en hensiktsmessig måte.

Ullersmo fengsel tillater seg derfor å foreslå at det også for erklæringer utferdiget i.f.m.
søknader om straffavbrudd anvendes en særskilt skjema, jf. forslaget som retter seg mot
søknader om soningsutsettelse og benådning og for øvrig pkt. 6.3.4 (s. 62)

4. Andre søknader:
Ullersmo fengsel bemerker til pkt. 5.6.2.4. (s. 56) at en vanskelig kan forstå at det ikke
legges til rette for et enhetlig system for samtlige erklæringer som utferdiges i.f.m.
gjennomføring av straff. Erfaringsmessig mottar fengslene uttalelser fra helsepersonell og /
eller -institusjoner i forbindelse med en rekke søknader, så som fremskutt prøveløslatelse
etter gjennomføring av 1/2 - tid, 7/12 - tid, ordinær prøveløslatelse, overføring til fengsel
med lavere sikkerhetsnivå, overgangsbolig m.v. Det er fengselets syn at alle erklæringer
som er utferdiget i det øyemed å lette straffegjennomføringen på bakgrunn behov for å
ivareta innsattes helsesituasjon, bør utferdiges på særskilt skjema og underlegges
behandling som følger av rundskriv IS-9/2006 fra Sosial- og helsedirektoratet.
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