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SVAR PÅ HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT TIL LOV 
OM STRAFFEGJENNOMFØRING § 3-13, OM DAGPENGER  

Vi har følgende kommentarer til høringsforslaget: 

• Vi stiller oss i utgangspunktet bak forslaget om ordinær dagpengesats for domfelte som 
gjennomfører straff i medhold av straffegjennomføringsloven § 12 med de begrunnelser 
som gis. Dette gir likhetshensyn med de som gjennomfører program, går på skole eller er 
sysselsatt med arbeid under straffegjennomføring. For domfelte i institusjon øker behovet 
for lommepenger grunnet et helt annet aktivitetsnivå enn i fengsel. Det er viktig å ta 
hensyn til at de fleste man er sammen med der, er i en annen og bedre økonomisk 
situasjon, så dette ville bidra noe til å jevne ut den økonomiske forskjellen. For de flestes 
tilfeller gjennomføres straff i §12-institusjon i enden av straffegjennomføringen som et 
viktig ledd i tilbakeføringsarbeidet.  

• Vi er derimot i tvil om det er riktig å likestille et institusjonsopphold for 
rehabilitering/behandling på vei til løslatelse med et sykehusopphold. Om en innsatt må 
overføres sykehus, er det konkrete behovet for dagpengesats (og ikke stønadssats som nå) 
stort sett mindre enn ved §12-innleggelse. Det vil også innebære en uforståelig forskjell 
hvis man er syk noen dager i fengselet og får stønadssats, mens sykehusinnleggelse 
utløser dagpenger. På den annen side vil det bli svært uheldig å gi dagpenger også når 
man er syk i fengselet, da dette antakelig vil slå svært uheldig ut på arbeidsinnsatsen. 

• Med disse betraktningene for og i mot, særlig da ut fra et likebehandlingsperspektiv, er vi 
fristet til å foreslå at nåværende ordning opprettholdes. 

 

Med hilsen 

 

Hilde Lundeby 
fengselsleder         Frøydis Holstad 
            fung.inspektør  
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