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Høringsinnspill - forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd 
av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig 
hendelse  

Politidirektoratet viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring 08.01.2021 om forslag 
til endringer i straffegjennomføringsloven. Vi beklager sent svar. 

Forslaget går i hovedsak ut på å videreføre dagens kapittel 3 A Midlertidige regler for å 
avhjelpe negative konsekvenser av covid-19, som gjelder til 1.juni 2021, slik at reglene vil 
gjelde uten tidsbegrensning. Reglene får et noe utvidet anvendelsesområde ved at de også vil 
omfatte andre ekstraordinære og alvorlige hendelser enn utbrudd av allmennfarlig smittsom 
sykdom. Det gjøres også noen justeringer i enkelt bestemmelser for å tilpasse reglene det 
utvidede anvendelsesområde.

Politidirektoratet har forelagt høringen for underliggende enheter. Vedlagt følger innspill fra 
Nordland politidistrikt. 

Departementets forslag berører politiets virksomhet i begrenset grad, og Politidirektoratet vil 
begrense sine merknader til noen korte punkter.

Mulige konsekvenser for håndteringen av domfelte uten lovlig opphold i Norge
Som bemerket i Politidirektoratets høringssvar av 01.11.2020 til departements høring 
23.10.2020 med forslag til nytt kap. 3 A, vil bestemmelsene kunne ha mulige konsekvenser for 
håndteringen av domfelte som ikke har lovlig opphold i Norge. I lys av at reglene nå foreslås 
uten tidsbegrensing, samt at de får et utvidet anvendelsesområde, finner direktoratet grunn til 
å gjenta forhold knyttet til faren for unndragelse. Dels kan det være fare for unndragelse av 
gjennomføring av ilagt straff, men også unndragelse fra utreiseplikten for personer uten 
tillatelse til opphold i Norge er sentral. 

Forslaget til ny § 45d gir en utvidet adgang for kriminalomsorgen til å beslutte at en innsatt for 
en begrenset periode skal gjennomføre straffen med elektronisk kontroll utenfor fengsel, samt 
at det for en kortere periode kan besluttes soning utenfor fengsel i påvente av installering av 
utstyr for elektronisk kontroll. Forslagets § 45d er en videreføring av dagens § 45c, og 
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innebærer et unntak fra de alminnelige reglene om fotlenkesoning. Direktoratet gjentar her 
våre kommentarer i det tidligere høringssvaret:

I straffegjennomføringsforskriften § 7-2 er det som utgangspunkt gjort unntak for adgang til 
fotlenkesoning der den domfelte er besluttet endelig utvist. En slik begrensning skal ikke gjelde 
etter § 45 c. For personer uten lovlig opphold vil riktignok vilkåret i § 16 annet ledd om at 
domfelte skal være sysselsatt gjøre at de i praksis faller utenfor adgangen til fotlenkesoning etter 
denne bestemmelsen. Det er imidlertid i forslaget til § 45 c lagt opp til at vilkåret om at man må 
være sysselsatt ikke skal gjelde. Avgjørende for om en innsatt uten lovlig opphold kan få 
fotlenkesoning blir da hvordan kriminalomsorgen forstår kravet til fast bopel som også vil gjelde 
etter § 45 c.

Etter direktoratets vurdering vil tett samarbeid mellom politiet og kriminalomsorgen ved bruk 
av tiltak overfor denne gruppen innsatte være av stor betydning for å redusere 
unndragelsesfaren ved anvendelse av slike tiltak. 

Beregning av soningstid ved eventuelle tiltak
Nordland politidistrikt har i sin uttalelse påpekt behov for at beregningen av soningstid for 
innsatte som har vært under tiltak i medhold av de nye bestemmelsene beskrives nærmere. 
Politidirektoratet ser at det kan være hensiktsmessig at det i proposisjonen klargjøres 
nærmere.

Med hilsen

Geir Jonatan Sharabi Hanne Skallerud
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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Høring: Forslag til regler i straffegjennomføringsloven ved utbrudd av 
allmennfarlig smittsom sykdom, etc  - Nordland politidistrikt

Det vises til høringsbrev av 14. januar 2021.

Nordland politidistrikt har gjennomgått høringsnotatet og de foreslåtte endringene uten å finne 
grunn til å komme bemerkninger til dette. Endringene tiltres derved med den begrunnelsen 
som framkommer.

Det savnes dog en drøfting av hvilke konsekvenser en isolering av innsatte i medhold av de 
nye bestemmelsene vil få i forhold til beregning av soningstid. Særlig gjelder dette for innsatte 
som er varetektsfengslet, hvor en etter straffeloven 2005 §83 2.ledd har krav på 1 døgn 
ekstra fradrag for hver 2 påbegynte døgn. En isolasjon i begrunnet i andre forhold enn 
bevisforspillelse vil virke like sterkt for den innsatte uansett begrunnelse. Isolasjon i fengsel 
kan ikke sammenlignes med isolasjon i medhold av f.eks. smittevernsbestemmelsene for 
personer utenfor fengsel. Det bør derfor angis noe i den videre utredningen om hvorledes en 
skal forholde seg til dette.

Med hilsen

Stig Morten Løkkebakken
Politiinspektør

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.


