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Høring - NOU 2020:17 "Varslede drap?" Partnerdrapsutvalgets utredning
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette «NOU 2020:17 Varslede drap?
Partnerdrapsutvalgets utredning» på høring.
Utvalget har gjennomgått straffesaksdokumentene i 19 partnerdrapssaker begått i
Norge i perioden 2014-2017. Utredningen ble overlevert justis- og
beredskapsministeren 15. desember 2020. Utvalget ble ledet av professor Ragnhild
Hennum.
Utredningen kan leses her: NOU 2020: 17 - regjeringen.no
Partnerdrapsutvalget ble oppnevnt for å gjennomgå saker om drap der
gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner, og å gi anbefalinger som kan
bidra til å forebygge slike drap i fremtiden. Utvalget har gjennomgått
straffesaksdokumenter i 19 saker og særlig vurdert politi og hjelpeapparat sin
håndtering av sakene før drapet. Utvalget fant en rekke utfordringer ved håndteringen
og mener at det finnes et potensial for bedre forebygging.
På bakgrunn av gjennomgangen av partnerdrapssaker, utvalgets egne erfaringer og
andre kunnskapskilder, anbefaler utvalget 70 tiltak for å realisere potensialet som
politiet og hjelpeapparatet har for å forebygge partnerdrap. En rekke av tiltakene
handler om å sikre at politi og hjelpeapparat benytter eksisterende forebyggende
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virkemidler. Utvalget anbefaler også nye virkemidler. Ett av disse er at regjeringen
oppretter en nasjonal permanent partnerdrapskommisjon.
Departementene ber om høringsinstansenes kommentarer og innspill til utredningen
innen den 30. april 2021.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser på regjeringen.no.
Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli
publisert. Andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale
seg i høringen, og vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for andre
som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Med hilsen

Jonas Leirset
avdelingsdirektør
Line Nersnæs
fagdirektør
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