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Oslo,  mandag, 8. juli 2013 

Vår ref.: 902/ANE 

Deres ref.: 13/1207 - MGR 

  

Høringsuttalelse: 

Forslag til endring i forskrift til lov om straffegjennomføring § 3-13, om dagpenger 

Det vises til høringsbrev av 02.04.2013. Juss-Buss takker for tilliten som høringsinstans. 

 

Juss-Buss er en frivillig rettshjelpsorganisasjon, drevet av studenter tilknyttet Universitetet i Oslo. Vi 

har over 50 saksmottak i fengsel hvert år og får årlig rundt 500 henvendelser vedrørende 

straffegjennomføring. Gjennom vårt arbeid har vi opparbeidet oss bred erfaring på området.  

 

Juss-Buss er enige med departementet, slik det fremheves i høringsbrevet, i at dagpenger ikke skal 

betraktes som lønn for arbeid, men som en godtgjøring som skal dekke enkelte mindre utgiftsposter. 

Dagpenger er et gode som etter Juss-Buss’ mening er i tråd med normalitetsprinsippet, da det gir 

fangene muligheten til å treffe små hverdagslige økonomiske beslutninger samt tilfører 

fengselshverdagen et innslag av individualitet. Dette hensynet må være minst like tungtveiende når det 

gjelder soning på institusjon eller sykehus i medhold av straffegjennomføringsloven §§ 12 og 13, som 

ved soning i kriminalomsorgens øvrige anstalter. For de fleste fanger er dagpengegodet uunnværlig, 

og en lavere sats ved institusjonssoning etter § 12 er klart en medvirkende faktor til at fanger med 

rusproblemer velger ikke å søke seg over til behandlingsinstitusjoner. Dette er uheldig. 

 

Juss-Buss ser ingen gode grunner til at det frem til nå har blitt gjort forskjell på disse to grupper 

fanger, og er enige i departementets vurdering om at likhetshensyn taler for å rette opp denne 

skjevheten. Juss-Buss stiller seg på denne bakgrunn positiv til endringen som nå foreslås.  

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Stina Maria Hoel Jensen på telefon 22 84 29 14. 

 

Med vennlig hilsen 

Fengselsgruppa på Juss-Buss, 

 

Veronika Scherger 

Stina Maria Hoel Jensen 

Thea Sjuve Johansen 

Peder Christian Borgenheim 

Hedda Larsen Borgan   


