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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT TIL LOV OM 
STRAFFEGJENNOMFØRING § 3-13, OM DAGPENGER (REGION ØST) 

Det vises til departementets høringsbrev datert 2.4.13 og videre ekspedisjon fra region øst av 
12.4.13.  Vi antar det er en inkurie at ikke høringsbrevet er stilet til friomsorgen i regionen (sendt 
i DocuLive).   
 
Etter en gjennomgang av forslaget, bemerkes:   

Det er gode grunner, slik vi ser det, for en harmonisering av satsene for dagpenger for domfelte 
som gjennomfører straff i fengsel og domfelte som gjennomfører straffen i institusjon eller 
sykehus etter § 12 og 13. Det vil være en administrativ forenkling idet KSF vil kunne regulere 
satsene mv ved felles rundskriv.   

Vi er imidlertid noe skeptisk til at at dagpengene i for stor grad gjøres til et incitament for 
domfelte til å søke behandling i institusjon etter § 12. Begrunnelsen for søknaden bør ene og 
alene være domfeltes behandlingsbehov og –motivasjon framfor at økonomi settes til en 
medvirkende og motiverende faktor for oppholdet. 

Vi er opptatt av problemstillingen bl.a. under henvisning til foreliggende forslag om å overføre 
ansvaret for § 12 (helgjennomføring) fra fengslene til friomsorgen. Ved oppfølgning og kontroll 
av institusjonene og domfeltes forhold, bør kriminalomsorgen også undersøke hvorvidt dag-
pengesatsene blir fulgt og at det ikke foreligger tilståelse av dagpenger eller andre ytelser fra den 
institusjonen som domfelte er overført til.  Så langt vi kjenner til er det liten eller ingen oppfølg-
ning fra vedtaksorganet i kriminalomsorgen etter at overføring har skjedd. Det gjelder også i 
forhold til utbetaling av økonomiske ytelser.  

Med hilsen 

  

Johnny Bjørkli 
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