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HØRING – FORSLAG TIL FORSKRIFT OM NARKOTIKAPROGRAM MED
DOMSTOLSKONTROLL – FORSLAG TIL ENDRING I STRAFFEPROSESSLOVEN
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høringsbrev av 31.10.16 vedrørende forslag om
forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll. Vi takker for tilliten som høringsinstans.
JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle som definerer seg som kvinner og bistår blant annet
fengselsklienter. JURK gir både generell informasjon om rettsregler og bistår konkret i
enkeltsaker. Vi uttaler oss her på bakgrunn av de erfaringer vi har gjort i vår saksbehandling.
JURK vil tilslutte seg forslaget som er på høring. JURK har gjennom mange år bistått kvinner
som soner i norske fengsler med deres juridiske problemstillinger. Vi har tillegg ved to
anledninger gjennomført undersøkelser blant kvinnelige innsatte om deres soningsforhold.
Disse undersøkelsene sammenholdt med opplevelsene fra vår saksbehandling, viser at de fleste
kvinnelige innsatte vi er i kontakt med soner for narkotikarelaterte forbrytelser.
Vi ser at denne klientgruppen har sammensatte utfordringer, utfordringer som ikke
nødvendigvis fengselsinstitusjonen er best egnet til å håndtere. I et rehabiliteringsperspektiv er
det derfor viktig for denne gruppen innsatte å få et helhetlig tilbud som i større grad muliggjør
en tilbakevending til samfunnet uten å begå nye narkotikaforbrytelser.
Vår erfaring i møte med klienter som soner narkotikadommer er at de har utfordringer når det
gjelder blant annet gjeld, arbeid, bolig, sosiale og familierelasjoner. Disse utfordringene løser
seg ikke av seg selv, og våre klienter opplever derfor at livssituasjonen på utsiden av fengslet
ikke har endret seg fra de begynte soningen. For mange har også situasjonen blitt forverret ved
at de for eksempel ikke har hatt mulighet til å ta tak i sine gjeldsproblemer mens de var under
soning. Dermed er behovet for «raske penger» ofte enda større enn da de startet soningen, noe
som kan medføre at man ikke ser noen annen utvei enn å begå nye straffbare handlinger.
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Mange har heller ikke fått hjelp til å forbedre sosiale relasjoner mens de var under soning. For
mange er derfor tilbakevending til sitt gamle miljø nærliggende.
Prøveprosjektet som ligger til grunn for forslaget om permanent narkotikaprogram med
domstolskontroll kan vise til svært positive resultater. Tingrettsdommer Nina Opsahl uttalte til
NRK 6. desember 2016 at kun 3 av 115 personer som gjennomførte narkotikaprogram hadde
tilbakefall til rus i løpet av en toårsperiode.
For kvinner under soning er dette et særlig viktig tiltak å få på plass på permanent basis fordi
kvinner i mindre grad enn menn har tilbud om rusmestringsprogrammer under i soning i
fengsel.
JURK støtter habilitets- og kompetansevurderingene som er gjort rundt endring i
straffeprosessloven § 12, og mener at disse er gode begrunnelser for å gjøre unntak fra
vernetingsreglene.
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