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VEDR. HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRING AV § 3-13 I 

FORSKRIFT TIL STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN, OM 

DAGPENGER: TILBAKEMELDING FRA REGION ØST 

Det vises til brev fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning av 02.04.13, hvor det bes om 

kommentarer/synspunkter på forslag til endring av § 3-13 i forskrift til 

straffegjennomføringsloven, om dagpenger.  

Forslaget er sendt ut til samtlige av enhetene på lokalt nivå i region øst, og flere av disse 

enhetene har avgitt egen uttalelse i saken. Uttalelsene fra enhetene i region øst følger vedlagt 

dette brevet.  

Basert på de tilbakemeldinger vi har fått fra enhetene, og de vurderinger som regionkontoret selv 

har foretatt, har kriminalomsorgen region øst følgende kommentarer til forslaget: 

 Vi stiller oss positive til forslaget fra departementet om å endre dagpengesatsen til domfelte 

som gjennomfører straff i institusjon etter strgjfl. § 12.  

       Vi er videre enig i departementets begrunnelse om at likhetshensyn taler for at 

dagpengesatsen er tilsvarende for domfelte som gjennomfører straff i fengsel og de som 

gjennomfører straff på institusjon i medhold av strgjfl. §§ 12. Det er gode grunner for å 

likestille sysselsettingsarbeid i fengselet med aktiviteter og andre behandlingsrettede tiltak 

som gjennomføres som ledd i et behandlingsprogram ved overføring til institusjon i 

medhold av strgjfl. § 12.  

       Regionkontorets erfaring er også at det oppleves urimelig og til en viss grad uforståelig for 

domfelte at de mottar en lavere dagpengesats etter overføring til institusjon enn hva som var 

tilfellet når de sonet i fengsel. Tilbakemeldingene vi får både fra domfelte selv og de ansatte 

på institusjonene, er at behovet for lommepenger øker når domfelte overføres til institusjon 

grunnet et utvidet aktivitetstilbud. I enkelte tilfeller bidrar også den lave stønadssatsen til at 

domfelte som soner straff på institusjon ikke får tilsvarende mulighet som andre klienter på 

institusjonen til å delta på aktiviteter som gjennomføres som ledd i behandlingen.  
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 Region øst stiller seg ikke bak forslaget om å øke dagpengesatsen til domfelte som 

gjennomføre straff i sykehus i medhold av strgjfl. § 13.  

Vi deler ikke departementets syn om at likhetshensyn taler for å øke dagpengesatsen for 

innsatte som midlertidig er innlagt på sykehus grunnet helsemessige forhold. 

Dagpengesatsen bør være forbeholdt for domfelte som er i sysselsetting i fengselet, eller 

gjennomfører ulike behandlingsrettede tiltak i medhold av strgjfl. §12, jfr. ovenfor.  

Regionkontoret minner også om at dersom innsatte er sykemeldt under soningen i fengselet 

med den konsekvens at de ikke får deltatt i arbeid eller annen sysselsetting, tilstås stønadssats 

for de dagene de er syke. Tilsvarende bør gjelde for domfelte som en kortere periode må 

overføres til sykehus i medhold av strgjfl. § 13.  

 

Administrative og økonomiske konsekvenser:  

Vi har merket oss departementets uttalelse om at den økte kostnaden forslaget innebærer, 

forutsettes dekket innenfor eksisterende økonomiske rammer. Flere enheter har uttrykt noe 

bekymring med hensyn til dette, se de vedlagte uttalelser.  

Det er regionkontorets vurdering at den økte kostnaden forslaget innebærer trolig vil være såpass 

beskjeden at det er mulig for enhetene å dekke økningen innenfor allerede eksisterende rammer. 

Vi ønsker likevel å poengtere viktigheten og nødvendigheten av at dersom departementet ønsker 

en fortsatt økt satsing på straffegjennomføring utenfor fengsel, deriblant § 12-soning, i årene 

fremover, så bør dette også komme til syne ved at bevilgningen fra departementets side til dette 

formålet økes.  

 

Utover det forestående viser region øst til vedlagte kommentarer fra de lokale enhetene i 

regionen. 
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Brit Kari Kirkeeide   

Fung. ass. regiondirektør                             Marit Aurdal  

                   Rådgiver  

 

 

 

Vedlegg:  

  - Høringsuttalelser fra fengsel/friomsorgskontor i region øst  

 


