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POLITIDIREKTORATETS HØRINGSSVAR - OVERFØRING AV 

SAMFUNNSSTRAFF MELLOM DE NORDISKE LAND 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets brev av 27. oktober 2016 hvor endringer i lov 

om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. og endringer i straffeloven (overføring av 

dommer på samfunnsstraff mellom de nordiske land) ble sendt på høring.  

 

Politidirektoratet har forelagt høringen for samtlige politidistrikt og Kripos.  Vi har også bedt 

Politiets utlendingsenhet, som var oppført som egen høringsinstans, stile eventuelle merknader 

til Politidirektoratet. Vi har mottatt høringsinnspill fra Øst politidistrikt. Innspillet følger vedlagt.  

 

Politidirektoratet er av den oppfatning at det er hensiktsmessig å etablere en hjemmel også for 

å overføre samfunnsstraff mellom de nordiske landene. Øst politidistrikt uttaler også at det er 

positivt at det nå foreslås en klar hjemmel for slik overføring.  

 

Bostedskrav og oppholdsstatus 

I høringsnotatet kapittel 8 foreslås å oppheve bostedskravet i straffeloven (2005) § 48 første 

ledd bokstav c. Det fremgår av høringsnotatet kapittel 3 at krav om bosted i Norge gjør at 

man ikke kan idømme utlendinger bosatt i annet nordisk land samfunnsstraff. Det er også vist 

til at ingen av de andre nordiske landene har et bostedskrav for å kunne idømme 

samfunnsstraff.  

 

Slik vi forstår høringsnotatet, er begrunnelsen for å fjerne bostedskravet et ønske om å kunne 

idømme bosatte i andre nordiske land samfunnsstraff, ikke å åpne for idømmelse av 

samfunnsstraff uavhengig av bosted. Politidirektoratet mener derfor at bostedskravet ikke bør 

fjernes, men heller utvides til å gjelde nordiske land. Det vises til innspill fra Øst politidistrikt 

på dette punktet. Det fremgår blant annet av innspillet at Øst politidistrikt har et stort antall 

gjerningspersoner som kommer fra land utenfor Norden og som har liten tilknytning til Norge 

eller Norden for øvrig.  

 

Øst politidistrikt foreslår at straffeloven (2005) § 48 første ledd bokstav c skal lyde:  

"lovbryteren samtykker og har bosted i Norge eller i et annet nordisk land." Politidirektoratet 

er enig i det.   
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Politidirektoratet er videre av den oppfatning at det for ikke-nordiske borgere bør avklares 

hvilken oppholdsstatus de har i det landet de er bosatt. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Geir Jonatan Sharabi Nina Helmersen Østvold  

fung. seksjonssjef rådgiver  

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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