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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM 
STRAFFEGJENNOMFØRING (BØTETJENESTE) 

 
1. Innledning 
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om  
endring i forskrift 22. februar 2002 nr. 183 om straffegjennomføring. 
Forskriften er fastsatt ved Kronprinsreg.res. 22. februar 2002 med hjemmel i 
lov av 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. 
(straffegjennomføringsloven) § 5, § 10a, § 31, § 37. Kongens myndighet til å 
gi nærmere regler etter straffegjennomføringsloven § 5, fjerde ledd er 
delegert til Justisdepartementet ved Kronprinsreg.res. 22. februar 2002 nr. 
182, jf. forskriften § 8-1. 
 
Forslaget omhandler nye forskriftsbestemmelser om gjennomføring av 
subsidiær fengselsstraff ved bøtetjeneste. Det følger av 
straffegjennomføringsloven § 16 a sjette ledd at departementet kan gi 
forskrift med nærmere regler om bøtetjenesten, herunder blant annet 
fastsetting av timetall, innhold og gjennomføring, og avbrudd.  
 
Departementet sender samtidig på høring en mindre endring i § 16 a om 
bøtetjenesten. Det vises til eget høringsnotat. 
 
2. Gjennomføring av subsidiær fengselsstraff ved bøtetjeneste 

 
2.1. Sakens bakgrunn 
Straffegjennomføringsloven § 16 a om gjennomføring av subsidiær 
fengselsstraff ved bøtetjeneste trådte i kraft 1. januar 2014. Formålet med 
bøtetjenesten er at personer som ikke evner å betale boten, i stedet for å 
gjennomføre den subsidiære fengselsstraffen, kan gjøre opp for seg ved 
bøtetjeneste.  
 
Den 1. januar 2014 ble bøtetjeneste innført som et prøveprosjekt i Troms 
fylke. Bøtetjeneste ble innført som et pilotprosjekt fordi Justis- og 
beredskapsdepartementet ønsket å innhente praktiske erfaringer med 
ordningen før den innføres i resten av landet. På bakgrunn av detaljnivået i 
straffegjennomføringsloven § 16 a, var det mulig å iverksette bøtetjeneste 
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som et pilotprosjekt, også før underliggende regelverk var ferdig utarbeidet.  
 
2.2. Forslag til nye forskriftsbestemmelser 
Basert på erfaringer fra prøveprosjektet har kriminalomsorgen utarbeidet et 
forslag til forskriftsbestemmelser, som her sendes på høring. Det foreslås et 
nytt kapittel 8 til forskrift om straffegjennomføring. Nåværende kapittel 8, 
foreslås som nytt kapittel 9 i forskriften. Forskriftsutkastet har regler om 
blant annet saksbehandling, gjennomføring og avslutning av bøtetjeneste. Se 
nærmere beskrivelse av forslagene i punkt 4. 
 
2.3. Erfaringer pilotprosjektet så langt 
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) har på oppdrag fra 
Kriminalomsorgsdirektoratet gjennomført en evaluering av pilotprosjektet i 
Troms fylke. Rapporten baserer seg på innhentet data i perioden 1. januar 
2014 - 31. desember 2014. 
 
Resultatene viser at det i oppstartsfasen er brukt forholdsvis mye ressurser 
på en liten gruppe lovbrytere. KRUS sitt inntrykk er likevel at bøtetjenesten 
gir en samfunnsøkonomisk gevinst. Det har skjedd en reduksjon i antall 
gjennomførte fengselsdøgn for bøtesonere i Troms fylke, det er gode 
resultater av samfunnsnyttige oppdrag som er utført av de botlagte, og de 
botlagte får en anledning til å gjøre opp for seg på en verdig måte. KRUS 
anbefaler i rapporten at pilotprosjektet i Troms fylke fortsetter, og at 
ordningen utvides til en eller flere byer (f.eks. Oslo eller Bergen), der 
søkergrunnlaget er større og der de botlagte befinner seg innenfor et 
mindre geografisk område. Rapporten beskriver også at det er uvisst hva 
som skjer med målgruppen når straffeloven 2005 trer i kraft, da antall 
bøtesonere i følge KRUS trolig vil bli betydelig redusert. (Se nærmere 
beskrivelse av lovendringene i punkt 3.)  
 
Pilotprosjektet i Troms fylke er videreført i 2015. Departementet vil vurdere 
utvidelse av pilotprosjektet til en eller flere steder eller til en landsdekkende 
ordning. En evt. utvidelse vil ikke tre i kraft før det er budsjettmessig 
dekning for dette. Det vises for øvrig til omtale av økonomiske og 
administrative konsekvenser i punkt 5.  
 
3. Endringer i regelverket for fullbyrding av subsidiær fengselsstraff 

ved bøter  
 
3.1 Praksis til nå 
Det er Statens innkrevingssentral som har ansvaret for å inndrive bøter. En 
bot som ikke betales eller lar seg inndrive ved lønnstrekk eller annen 
tvangsfullbyrding, fullbyrdes ved soning av den subsidiære fengselsstraffen. 
Statens innkrevingssentral forsøker å inndrive boten i 3 år før saken 
oversendes til politiet, som beordrer den subsidiære fengselsstraffen 
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fullbyrdet. Saken oversendes deretter til kriminalomsorgen, som innkaller 
botlagte til gjennomføring av den subsidiære straffen i fengsel.   
 
3.2. Straffeloven 2005 
Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015, jf. lov om ikraftsetting av 
straffeloven 2005 og Prop. 64 L om ikraftsetting av straffeloven 2005 
(straffelovens ikraftsettingslov). Samtidig trådte endringer i enkelte andre 
lover i kraft, blant annet i straffeprosessloven. For fullbyrding av subsidiær 
fengselsstraff ved bøter, er det vedtatt endringer i forhold til straffeloven 
1902.   
 
Det følger av straffeprosessloven § 456 annet ledd første punktum (i kraft 1. 
oktober 2015):  
 
«Bot som ikke betales eller lar seg inndrive ved lønnstrekk eller annen 
tvangsfullbyrding, skal fullbyrdes ved soning av den subsidiære fengselsstraffen 
når den botlagte har evne til å betale boten eller allmenne hensyn tilsier det.»  
 
Dette innebærer at botlagte bare skal sone den subsidiære fengselsstraffen 
hvis botlagte har evne til å betale boten eller dersom allmenne hensyn tilsier 
det. I forarbeidene, Ot.prp.nr.90 (2003-2004) Om lov om straff (straffeloven) 
s. 493, står det: 
 
«Det må vurderes konkret om det er mulig å få betaling av den botlagte. For at 
hensikten med lovendringen skal bli oppfylt, er det en forutsetning at politiet 
innhenter opplysninger som er nødvendige for å vurdere den botlagtes 
betalingsevne. 
 
Et eksempel på at den botlagte har betalingsevne, men ikke betalingsvilje, er 
når den botlagte illojalt iverksetter tiltak som hindrer betaling. Dette kan for 
eksempel tenkes gjennomført ved selskapsrettslige transaksjoner som skjuler at 
den botlagte i realiteten disponerer over tilstrekkelige midler eller ved at den 
botlagte overfører verdier proforma til ektefellen. Det kan også være at den 
botlagtes levestandard og personlige forhold tilsier at han åpenbart har evne til 
å betale boten om viljen hadde vært til stede. 
 
Ved vurderingen av om allmenne hensyn foreligger må en i betydelig grad også 
se hen til den domfeltes sosiale situasjon og lovbruddets karakter. En sterk 
narkotikaavhengig lovbryter som er botlagt for et naskeri for å skaffe penger til 
narkotika, bør for eksempel lettere måtte sone den subsidiære straffen enn en 
sterk narkotikaavhengig lovbryter som er botlagt for bruken av narkotika. 
 
Vilkåret om at subsidiær fengselsstraff er påkrevd ut fra allmenne hensyn, tar i 
første rekke sikte på personer som ikke er betalingsdyktige, men som av 
preventive grunner likevel bør ilegges en subsidiær fengselsstraff. I vurderingen 
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av om vilkåret om allmenne hensyn er oppfylt, bør det kunne legges vekt på 
lovbruddets art og de overveielser som førte til at bot ble valgt som reaksjon i 
den grad de er kjent. Et annet moment bør være om vedkommende flere ganger 
tidligere er ilagt bot. Prevensjonshensyn tilsier at den subsidiære fengselsstraffen 
fullbyrdes overfor en tilbakefallsforbryter som flere ganger er ilagt bot, uten å ha 
evne til å betale dem. Et annet resultat kan også virke støtende på den 
alminnelige rettsfølelse.» 
 
3.3 Departementets vurdering 
Departementet er usikre på hvordan de nye reglene vil slå ut for målgruppen 
til bøtetjenesten. Det vil nå være politiet som foretar en individuell vurdering 
av om fullbyrding av den subsidiære straffen skal iverksettes, og det legges 
opp til at politiet skal innhente nødvendig informasjon for å vurdere 
betalingsevnen. På denne bakgrunn har departementet i brev datert 7. april 
2015 bedt Kriminalomsorgsdirektoratet om å foreta en ny vurdering av 
målgruppen til bøtetjenesten i lys av de nye reglene i straffeloven 2005 og 
straffeprosessloven.  
 
Direktoratet har i brev til departementet datert 23. juni 2015, vurdert at 
målgruppen for bøtetjenesten ikke vil bli redusert i nevneverdig grad. 
Direktoratet viser blant annet til sin gjennomgang av iverksatte og 
gjennomførte bøtetjenester i Troms, der hele 80 % av de aktuelle botlagte er 
botlagt tre eller flere ganger. Gjengangere vil lettere enn andre falle inn 
under unntaket «allmenne hensyn» og være aktuelle for soning av den 
subsidiære straffen.  
 
Departementet mener imidlertid det kan være fornuftig å innhente 
erfaringer med hvordan lovendringene vil slå ut i praksis, før bøtetjeneste 
iverksettes for hele landet.  
 
4. Nærmere om de enkelte bestemmelser i forslaget til nye 

forskriftsbestemmelser 
 
§ 8-1 Målgruppe for bøtetjenesten 
Bestemmelsen beskriver målgruppen for bøtetjenesten. Når en sak er sendt 
til kriminalomsorgen for fullbyrding av den subsidiære fengselsstraffen, vil 
kriminalomsorgen sende informasjon til botlagte om at han eller hun kan 
søke om å gjøre opp for seg ved bøtetjeneste. Bøtetjeneste er en frivillig 
ordning. Botlagte som har påbegynt gjennomføring av subsidiær 
fengselsstraff, kan også søke om bøtetjeneste.  
 
§ 8-2 Kartleggingssamtale og gjennomføringsplan 
Har botlagte søkt om bøtetjeneste, skal kriminalomsorgen gjennomføre 
minst én kartleggingssamtale. Formålet med kartleggingssamtalen er å 
undersøke om forutsetningene for bøtetjeneste er til stede og for å kunne 
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tilrettelegge det nærmere innholdet i bøtetjenesten, herunder hvilke 
aktiviteter den botlagte kan og skal utføre. I forbindelse med 
kartleggingssamtalen skal den botlagte også sikres god informasjon om 
hvilke krav som stilles under bøtetjenesten. Tid brukt til 
kartleggingssamtaler er ikke en del av bøtetjenesten og skal ikke komme til 
fradrag for antallet timer.  
 
Innvilges søknad om bøtetjeneste, skal kriminalomsorgen lage en 
gjennomføringsplan. I gjennomføringsplanen skal innholdet i bøtetjenesten 
og de øvrige rammer beskrives, og det skal fastsettes et timeantall og en 
maksimal gjennomføringstid.  
 
Utregningen av timetallet tar utgangspunkt i antall dager subsidiær 
fengselsstraff.  En dag subsidiær fengselsstraff tilsvarer 2 timer bøtetjeneste. 
For eksempel, hvis botlagte skal sone 5 dager subsidiær fengselsstraff, så 
tilsvarer dette 10 timer bøtetjeneste.  
 
Hvis botlagte allerede har gjennomført en del av den subsidiære 
fengselsstraffen, skal kriminalomsorgen gjøre et forholdsmessig fratrekk 
ved fastsetting av antall timer bøtetjeneste. For eksempel, hvis botlagte er 
ilagt 5 dager subsidiær fengselsstraff og har sonet 2 dager, vil utregningen ta 
utgangspunkt i den gjenværende subsidiære straffen. 3 dager gjenværende 
subsidiær fengselsstraff tilsvarer 6 timer bøtetjeneste.  
 
Betales boten helt eller delvis mens botlagte gjennomfører bøtetjenesten, vil 
kriminalomsorgen gjøre et forholdsmessig fradrag i antall dager subsidiær 
fengselsstraff. Ved betaling av deler av boten skal kriminalomsorgen 
fastsette et nytt timeantall av den gjenstående subsidiære fengselsstraffen og 
lage en ny/revidert gjennomføringsplan. Eksempel: Botlagte har et forelegg 
på 10.000 kr med subsidiær fengselsstraff på 5 dager. Dette tilsvarer 10 timer 
bøtetjeneste. Botlagte har gjennomført 3 timer bøtetjeneste og har nå fått 
hjelp til å betale ned 2.000 kr av boten. Utregningen blir da: 2.000 kr av 
10.000 kr er 1/5. 1/5 av 5 dager subsidiær fengselsstraff er 1 dag subsidiær 
fengselsstraff. Dette tilsvarer 2 timer bøtetjeneste, som kommer i fratrekk. 
Siden botlagte allerede har gjennomført 3 timer bøtetjeneste, gjenstår 
dermed 5 timer bøtetjeneste (10 timer – 3 timer gjennomført – 2 timer ved 
betaling av bot = 5 timer gjenstående bøtetjeneste). 
 
§ 8-3 Informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og Statens 
innkrevingssentral 
Kriminalomsorgen ser behov for en generell hjemmel for utveksling av 
informasjon med Statens innkrevingssentral. Behovet for 
informasjonsutveksling oppstår i flere sammenhenger. Ved gjennomføring 
av bøtetjeneste oppstår behovet bl.a. ved å få opplysninger om eksakt 
resterende beløp av boten for å beregne antall timer bøtetjeneste. Behovet 
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oppstår også under gjennomføringstiden der botlagte har betalt eller hevder 
å ha betalt boten, uten å ha fremlagt dokumentasjon på dette.  
 
Selv om slik informasjon kan utveksles etter forvaltningsloven § 13 b nr. 5, 
ser kriminalomsorgen behovet for å forskriftsfeste informasjonsutvekslingen 
for et mer smidig og forpliktende samarbeid.  
 
§ 8-4 Innholdet i bøtetjenesten 
Bøtetjeneste skal som hovedregel bestå av samfunnsnyttig tjeneste. 
Tjenesten kan bestå i oppdrag fra offentlige etater, og fra frivillige og ideelle 
organisasjoner. I pilotprosjektet i Troms har bøtetjenesten bestått av blant 
annet rehabilitering av bygningsmasse, vedlikehold av uteområder, 
forarbeid og oppsetting av plankegjerde, sykkelverksted og drift av kafé. 
 Dersom helsemessige eller andre omstendigheter gjør samfunnsnyttig 
tjeneste særlig byrdefullt, kan bøtetjeneste unntaksvis bestå av program eller 
andre tiltak egnet til å motvirke kriminalitet.  
 
§ 8-5 Oppstartsamtale 
Bøtetjenesten iverksettes ved en oppstartsamtale mellom kriminalomsorgen 
og botlagte. I oppstartsamtalen går kriminalomsorgen igjennom 
gjennomføringsplanen med den botlagte. Kravene til botlagte gjennomgås 
og botlagte skal signere på at disse og gjennomføringsplanen er gjort kjent 
for ham eller henne. Gjennomføringstiden løper fra oppstartsamtalen er 
gjennomført.  
 
§ 8-6 Botlagte som er ilagt flere straffereaksjoner 
Denne bestemmelsen regulerer forholdet til andre straffereaksjoner. 
Bøtetjeneste kan ikke gjennomføres parallelt med ubetinget fengselsstraff 
eller samfunnsstraff. Bestemmelsen åpner imidlertid for at botlagte i 
utgangspunktet kan gjennomføre bøtetjeneste parallelt med møteplikt ved 
prøveløslatelse, program for ruspåvirket kjøring og narkotikaprogram med 
domstolskontroll.  
 
§ 8-7 Straffavbrudd 
Bestemmelsen sier at reglene om straffavbrudd etter forskrift om 
straffegjennomføring § 5-3 første ledd, gjelder tilsvarende for bøtetjeneste.  
 
Reglene i andre ledd gis imidlertid ikke anvendelse. Dette skillet fremgår 
også av loven § 16 a, som i tredje ledd gir § 57 anvendelse på bøtetjenesten, 
men ikke § 58 tredje ledd og § 59 andre ledd, som forskriften § 5-3 andre 
ledd henviser til.  
 
§ 8-8 Brudd på vilkår og forutsetninger 
Ved brudd på vilkår og forutsetninger for bøtetjenesten kan 
kriminalomsorgen ilegge botlagte en muntlig advarsel. Ved gjentatte eller 
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alvorlige brudd kan det bli aktuelt med skriftlig irettesettelse eller overføring 
til fengsel etter straffegjennomføringsloven § 14 syvende ledd. Hvilken 
reaksjon som skal benyttes vil bero på en individuell vurdering av bruddets 
alvorlighetsgrad og omstendighetene for øvrig.  
 
§ 8-9 Avslutning av bøtetjenesten 
Bøtetjenesten avsluttes når det totale antallet timer bøtetjeneste er 
gjennomført, uavhengig av om gjennomføringstiden er benyttet fullt ut. 
Bøtetjenesten avsluttes også dersom botlagte trekker tilbake sitt samtykke, 
eller blir overført tilbake til soning av den subsidiære straffen som følge av 
brudd eller på bakgrunn av ny kriminalitet.  
 
5. Administrative og økonomiske konsekvenser 
Justis- og beredskapsdepartementet viser til vurderinger som fremgår i 
Prop. 93 L (2010-2011) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. 
(bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales). Det er her 
anslått at årlig merkostnad for bøtetjeneste som en landsdekkende ordning, 
vil kunne utgjøre inntil 20 mill. kroner. Det er per dags dato bare innført 
bøtetjeneste i Troms fylke. Pilotprosjektet er finansiert over 
kriminalomsorgens budsjett, innenfor eksisterende økonomiske rammer. 
 
6. Forslag til forskriftsendringer 
Forskrift om straffegjennomføring skal lyde: 
 
Kapittel 8. Bøtetjeneste 
 
§ 8-1 Målgruppe for bøtetjenesten 
          Kriminalomsorgen kan, etter søknad fra botlagte, beslutte at subsidiær 
fengselsstraff fastsatt i dom, forelegg eller forenklet forelegg skal 
gjennomføres ved bøtetjeneste. Gjennomføring ved bøtetjeneste forutsetter 
at den botlagte har bosted og opphold i Norge i gjennomføringstiden. 

Kriminalomsorgen skal informere aktuelle botlagte om muligheten for 
å søke om bøtetjeneste som et alternativ til gjennomføring av den subsidiære 
fengselsstraffen. Også de som har påbegynt gjennomføring av subsidiær 
fengselsstraff, kan søke om bøtetjeneste.  
 
§ 8-2 Kartleggingssamtale og gjennomføringsplan 
         Etter søknad fra botlagte gjennomføres minimum én 
kartleggingssamtale, hvor vedkommendes evne til å gjennomføre 
bøtetjeneste og øvrige forutsetninger for bøtetjeneste vurderes.  
          Ved innvilgelse av søknaden skal det utarbeides en 
gjennomføringsplan mellom kriminalomsorgen og botlagte, hvor innholdet i 
bøtetjenesten og øvrige rammer for gjennomføringen beskrives. 
Kriminalomsorgen fastsetter et timetall for bøtetjenesten og en maksimal 
gjennomføringstid, før bøtetjenesten iverksettes. Timetallet skal tilsvare 2 



8/9  

timer bøtetjeneste for hver dag av den subsidiære fengselsstraffen. Tid brukt 
til kartleggingssamtale og oppstartsamtale skal ikke inngå i antall timer 
bøtetjeneste. 
           Dersom botlagte har betalt en del av boten, skal kriminalomsorgen 
gjøre et forholdsvis fradrag i antall dager subsidiær fengselsstraff som skal 
gjennomføres, slik at del av en dag regnes som en hel dag, også ved 
omregning til antall timer bøtetjeneste. Ved fastsettelse av timetall skal 
kriminalomsorgen gjøre fradrag for subsidiær fengselsstraff botlagte 
allerede har gjennomført.  
           I gjennomføringstiden inngår ikke den tid domfelte har vært innvilget 
avbrudd i medhold av straffegjennomføringsloven § 57. For øvrig gjelder 
forskriften § 3-3 første ledd bokstav c og annet ledd så langt det passer.  
            Blir boten helt eller delvis betalt etter at bøtetjeneste er iverksatt, skal 
kriminalomsorgen gjøre et forholdsmessig fradrag i antall dager subsidiær 
fengselsstraff som skal gjennomføres, slik at del av en dag regnes som en 
hel dag, også ved omregning til antall timer bøtetjeneste.  
 
§ 8-3 Informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og Statens 
innkrevingssentral 
           Kriminalomsorgen og Statens innkrevingssentral skal ved behov 
utveksle informasjon i forbindelse med gjennomføring av subsidiær 
fengselsstraff ved bøter. 
 
§ 8-4 Innhold i bøtetjenesten 
         Bøtetjeneste skal som hovedregel bestå av samfunnsnyttig tjeneste. 
Den praktiske gjennomføringen av bøtetjeneste kan foregå ved hjelp av 
eksterne oppdragsgivere.  
          Dersom helsemessige forhold eller andre omstendigheter gjør 
samfunnsnyttig tjeneste særlig byrdefullt for botlagte, kan bøtetjenesten 
unntaksvis bestå av program eller andre tiltak som er egnet til å motvirke 
kriminalitet.  
 
§ 8-5 Oppstartsamtale  
          Bøtetjenesten iverksettes ved at det gjennomføres en oppstartsamtale 
mellom kriminalomsorgen og botlagte. Gjennomføringstiden løper fra 
tidspunktet oppstartsamtalen er gjennomført. Oppstartsamtalen kan finne 
sted før løslatelse fra fengsel. 
        Forskriften § 3-1 om utsettelse av gjennomføring av straff gjelder så lang 
den passer.  
 
§ 8-6 Botlagte som er ilagt flere straffereaksjoner 
         Dersom botlagte skal gjennomføre subsidiær straff etter flere bøter, 
gjennomføres den subsidiære straffen etter disse i prioritert rekkefølge, etter 
dato for vedtakelse av boten.  
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          Bøtetjeneste kan gjennomføres samtidig med møteplikt ved 
prøveløslatelse, program mot ruspåvirket kjøring og narkotikaprogram med 
domstolskontroll, forutsatt at formålene med straffegjennomføringsformene 
ivaretas fullt ut og det totale antallet gjennomførte timer bøtetjeneste og 
oppmøter for kriminalomsorgen ikke reduseres. Bøtetjeneste kan også 
gjennomføres ved prøvetid etter prøveløslatelse og ved prøvetid etter 
betinget dom.  
          Bøtetjeneste kan ikke gjennomføres samtidig med ubetinget 
fengselsstraff eller samfunnsstraff.  
 
§ 8-7 Straffavbrudd 
         Forskriften § 5-3 første ledd om straffavbrudd gjelder tilsvarende for 
bøtetjeneste. 
 
§ 8-8 Brudd på vilkår og forutsetninger 
         Kriminalomsorgen skal kontrollere at vilkår og forutsetninger for 
bøtetjenesten overholdes. Ved brudd på vilkår og forutsetninger for 
bøtetjenesten kan kriminalomsorgen ilegge botlagte en muntlig advarsel. 
          Ved gjentatte eller alvorlige brudd på vilkår eller forutsetninger for 
bøtetjenesten kan kriminalomsorgen ilegge botlagte skriftlig irettesettelse 
eller beslutte overføring til fengsel etter straffegjennomføringsloven § 14 
syvende ledd.  
           Hvilken reaksjon som skal benyttes vil bero på en individuell 
vurdering av bruddets alvorlighetsgrad og omstendighetene for øvrig.  
 
§ 8-9 Avslutning av bøtetjenesten 
          Bøtetjenesten avsluttes når det totale antallet timer bøtetjeneste er 
gjennomført, uavhengig av om gjennomføringstiden er benyttet fullt ut. 
Bøtetjenesten avsluttes også dersom botlagte trekker tilbake samtykket, 
eller dersom botlagte er besluttet overført til fengsel etter brudd på vilkår og 
forutsetninger for bøtetjenesten eller på bakgrunn av ny kriminalitet. 
           Bøtetjenesten avsluttes dersom boten betales. Dersom deler av boten 
betales, regnes del av en dag som en hel dag, slik at bøtetjenesten avsluttes 
når resterende beløp tilsvarer mindre enn én dag subsidiær fengselsstraff.  
 
 
Nåværende kapittel 8 blir kapittel 9. 
 
Nåværende §§ 8-1 og 8-2 blir §§ 9-1 og 9-2.  
 
Forskriften iverksettes straks. 
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