
 
 

NORGES HØYESTERETT 
 
 

Den 25. oktober 2011 ble det med hjemmel i straffeprosessloven § 54 holdt rettsmøte i 
Høyesterett. 
 
Dommer: Ragnhild Noer 
 
Til behandling forelå: 
 
HR-2011-01986-F, (sak nr. 2011/1365), straffesak, anke over dom: 
 
A (advokat Arild Holden – til prøve) 
  
mot  
  
Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hilde K. Sakariassen) 
 
 
Det ble avsagt slik 
 

B E S L U T N I N G :  

(1) Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 14. september 2011 ble As anke over Agder 
lagmannsretts dom 4. juli 2011 i sak nr. 11-048629AST-ALAS mot Den offentlige 
påtalemyndighet tillatt fremmet. Anken gjelder saksbehandlingen og straffutmålingen. 
 

(2) Det ble avholdt saksforberedende møte 19. oktober 2011 der blant annet spørsmålet om 
oppnevning av sakkyndig for Høyesterett ble diskutert. Lege Magne Tauler og psykolog 
Vegard Haaland var oppnevnt som sakkyndige for tingretten og lagmannsretten. Partene ga i 
det saksforberedende møtet uttrykk for at det ikke er innvendinger mot at de to reoppnevnes 
som sakkyndige for Høyesterett. Begge er forspurt av Høyesterett og har sagt seg villige til å 
påta seg oppdraget.  
 

(3) Forberedende dommer oppnevner lege Magne Tauler og psykolog Vegard Haaland som 
sakkyndige for Høyesterett med følgende mandat: 
 

(4) ”Prognosene for siktedes adferd og personlige funksjonsevne – herunder risiko for voldsadferd 
– bes vurdert, og de sakkyndige bes redegjøre for hvilke forutsetninger som må oppfylles for 
en optimal prognose – og hvilke faktorer som vil tilsi en dårlig prognose. Det må redegjøres 
for i hvilken grad eventuelle diagnoser kan endres ved behandling. 
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(5) Som ledd i vurderingen av siktedes prognose bør innhentes opplysninger fra kriminalomsorgen 
om hans fungering i fengselet nå og det siste året sammenlignet med tidligere 
soningsopphold.”   
 

(6) De sakkyndige bes utarbeide en felles sakkyndigerklæring som et tillegg til tidligere avgitte 
erklæringer i saken. Eventuelle spørsmål om innholdet av mandatet eller gjennomføringen av 
dette bes tatt opp med retten.  
 

(7) Frist for fremleggelse av skriftlig erklæring settes til mandag 21. november 2011.  
 

(8) Psykolog Vegard Haaland er forberedt på å møte og avgi forklaring under ankeforhandlingen i 
Høyesterett, som er berammet til 8. desember 2011 kl. 09.15. 
 

S L U T N I N G :  

Lege Magne Tauler og psykolog Vegard Haaland oppnevnes som sakkyndige for Høyesterett 
med slikt mandat som angitt ovenfor.  

Ragnhild Noer 
(sign.) 

Riktig utskrift: 
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