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Bestilling fra JD - Høring forslag til midlertidig forskrift om 

straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om 

forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 

mv. (koronaloven)   
 

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets oversendelse av 25. mars 2020 med 

svarfrist 26. mars kl 12. 

 

I korthet støttes forslaget til endringer. Forslagene er også i tråd med det som tidligere er 

oversendt departementet i forbindelse med innspill til arbeidet med selve Fullmaktsloven.  

 

I forbindelse med denne ble det oversendt slikt brev: 

 

 "Politidirektoratet viser til e-post fra Justis- og beredskapsdepartementet v/Politiavdelingen av 

13. mars 2020 med bestilling av innspill til behov for regelverksendringer i forbindelse med 

utbruddet av koronavirus (Covid-19). Frist er satt til lørdag 14. mars kl. 10.  

 

Bakgrunnen for bestillingen er at det er besluttet at det skal arbeides raskt med en Prop. L til 

Stortinget med forslag om en beredskapshjemmel som vil gi Kongen vide fullmakter til å 

fastsette forskrifter for å avhjelpe konsekvensene av koronavirus-utbruddet. Loven vil bygge 

på lovforslaget fra beredskapshjemmelutvalget NOU 2019: 13.  Det vil også foreslås en 

adgang til å kunne fravike gjeldende lov- og forskrifter." 

 

Ovenstående er inntatt her for enklere referanse til tidligere innspill. 

 

Politidirektoratet bemerker innledningsvis at det er viktig med god samhandling mellom politiet 

og kriminalomsorgen ved bruk av tiltak overfor innsatte med utenlandsk statsborgerskap, og 

da særlig overfor utenlandske innsatte som har begått alvorlig kriminalitet og som ikke har 

lovlig opphold i Norge.  

 

Nedenfor følger Politidirektoratets merknader til de enkelte forslagene: 

 

Ad. § 1 Besøk i fengsel  

Politidirektoratet har ikke særskilte merknader til forslaget. 
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Ad. § 2 Gjennomføring av straff med elektronisk kontroll utenfor fengsel  

Politidirektoratet er positiv til en begrunnet utvidelse av soning med elektronisk kontroll 

utenfor fengsel som beskrevet i forslaget. Unntakene som er beskrevet er imidlertid viktige. De 

nevnte sakstyper prioriteres høyt av politiet og er også sakstyper det er knyttet særlige 

bekymringer til som følge av myndighetenes tiltak i forbindelse med pandemihåndteringen. 

Etter Politidirektoratets oppfatning må derfor unntakene praktiseres strengt og ensartet av 

hensyn til straffens formål og fornærmedes sikkerhet.  

 

Ad. § 3 Elektroniske kontrolltiltak som vilkår ved prøveløslatelse fra fengselsstraff  

Politidirektoratet har ikke særskilte merknader til forslaget.  

 

Ad. § 4 Straffavbrudd 

Bruk av straffavbrudd bør etter vårt syn søkes unngått overfor innsatte med utenlandsk 

statsborgerskap som ikke har lovlig opphold i Norge. Politidirektoratet har ellers ikke særskilte 

merknader til forslaget.   

 

 

 

Med hilsen  

 

Kristin Ottesen Kvigne                                              Harald Bøhler 

Avdelingsdirektør                                                     Seksjonssjef 

 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


