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Sammendrag
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK) ble innført som en gjennomføringsform
for ubetinget fengselsstraff i 2008, og i dag gjennomføres nesten halvparten av alle
ubetingete fengselsstraffer i samfunnet. Erfaringene med ordningen har vært gode, med svært
få brudd under gjennomføring og lavt tilbakefall til ny kriminalitet. Det benyttes i all
hovedsak fotlenker med radiofrekvensteknologi, men regelverket åpner opp bruk av sporing
og posisjonering i enkelte tilfeller. Domfelte som er dømt for seksuallovbrudd eller alvorlig
eller gjentatt voldslovbrudd er ikke i målgruppen for gjennomføring av straff med EK.
De fleste land benytter i dag EK som et virkemiddel i strafferettspleien, med bruk av ulike
digitale løsninger, med ulike formål og for ulike målgrupper. Sverige, Danmark og Finland
benytter EK for en bredere målgruppe enn i Norge, har svært få begrensninger i
lovbruddskategori og har mer utstrakt bruk av sporingsteknologi.
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll innebærer at domfelte gis anledning til å
opprettholde sine sosiale og økonomiske forpliktelser, og gir mulighet for en gradvis og trygg
tilbakeføring til samfunnet med tett oppfølging fra kriminalomsorgen. Dette gir økt kvalitet
for domfelte og bidrar til å redusere risiko for tilbakefall, samt at kontrollnivået er høyt og
samfunnets behov for sikkerhet ivaretas. Samtidig bidrar ordningen til økt fleksibilitet og
kapasitet for kriminalomsorgen, og er samfunnsøkonomisk lønnsom sammenlignet med
gjennomføring av straff i fengsel.
Progresjon under straffegjennomføring er et viktig tiltak for å sikre en god tilbakeføring til
samfunnet, og redusere uheldige glippsoner. Økt bruk av straffegjennomføring med
elektronisk kontroll og bruk av digitale kontrolltiltak under blant annet permisjon og
prøveløslatelse kan bidra til økt sikkerhet, hensiktsmessig progresjon og endring, og legge til
rette for god tilbakeføring. EK og digitale kontrolltiltak gir mulighet for å skreddersy en
forsvarlig gjennomføring, hvor både hensyn til domfeltes rehabilitering og samfunnets behov
for beskyttelse ivaretas, slik at kriminalomsorgen kan løse sitt samfunnsoppdrag på best mulig
vis.
Det er en begrenset målgruppe av domfelte som gis anledning til å gjennomføre straffen med
EK, grunnet begrensninger i lovverket. Det er heller ikke åpnet for å benytte digitale
kontrolltiltak for andre målgrupper enn de som innvilges EK. Bruk av digitale kontrolltiltak
vil øke sikkerheten under straffegjennomføring, og det er derfor et paradoks at domfelte som
har begått alvorlig kriminalitet ikke kan underlegges slik kontroll. Dette innebærer at disse
domfelte ikke får tilsvarende mulighet for en hensiktsmessig progresjon og mulighet for en
trygg tilbakeføring, og at hensynet til offer og samfunnets behov for beskyttelse ikke ivaretas
like godt.
Denne rapporten ser nærmere på muligheter for utvidelse av straffegjennomføring med
elektronisk kontroll, og økt bruk av digital teknologi og kontrolltiltak også for andre som
gjennomfører ulike typer straffer i kriminalomsorgen. Det fremmes 16 forslag, som alle kan
bidra til økt kvalitet under straffegjennomføringen, økt samfunnssikkerhet, mer effektivitet og
lavere kostnader. Forslagene anses å ivareta viktige beslutningskriterier, hvor formålet med
straffen, hensyn til ofre og den allmenne rettsoppfatning står sentralt. Risiko ved forslagene er
vurdert, og anses som akseptable med de kompenserende tiltak som nevnes.
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Generell hjemmel for bruk av digital teknologi og kontrolltiltak
Det anbefales å etablere en generell hjemmel i lov om straffegjennomføring mv. (strgjfl.) for
bruk av digital teknologi og kontrolltiltak som kan benyttes for all gjennomføring av straff der
man finner det nødvendig eller hensiktsmessig for en sikkerhetsmessig forsvarlig
straffegjennomføring. Kontrolltiltakene kan fastsettes som eget vilkår, men også for kontroll
av øvrige vilkår som i dag følger av loven.
Tydeligere skille i regelverket mellom hel- og delgjennomføring
Det anbefales et tydeligere skille i regelverket mellom hel- og delgjennomføring for
straffegjennomføring med elektronisk kontroll ved å etablere disse som ulike bestemmelser.
Dette vil muliggjøre et mer presist og målrettet regelverk for de to ulike ordningene, hvor
blant annet målgruppe, innhold og kontrollregime vil kunne vurderes ulikt. Ulike
lovbestemmelser vil understøtte og tydeliggjøre formålene med de to ordningene, og
synliggjøre delgjennomføring som et ordinært progresjons- og utslusingstiltak og ikke
sammenblandes med helgjennomføring som er et rent alternativ til gjennomføring i fengsel,
og tiltenkt en adskillig snevrere målgruppe.
Oppheve begrensningene i bruksområdet for digitale kontrolltiltak
Det anbefales å endre reglene for bruksområde teknologi som gir mulighet for sporing og
posisjonering. Sporing og posisjonering tillates i dag kun etter brudd på særlige vilkår som
følger av strgjfl. § 16 tredje ledd. Det anbefales at sporingsteknologi skal kunne benyttes i de
tilfeller hvor domfelte har brutt vilkår, mens posisjonering ved hjelp av videosamtaleløsning
(VIS) kan benyttes som et effektivt virkemiddel for kontroll av vilkår om oppholdssted,
eksempelvis på sted for sysselsetting. Forslaget vil bidra til å gjøre straffegjennomføringen
sikkerhetsmessig forsvarlig, og kontrollen bedre og mer effektiv.
Beholde begrensninger i lovbruddskategori for helgjennomføring
Det anbefales i stor grad å beholde eksisterende begrensninger i lovbruddskategori for
helgjennomføring, bortsett fra uaktsomt drap som anbefales inntatt. Av hensyn til den
allmenne rettsoppfatning og ofre vurderes det at dagens terskel for hvilke saker som skal
kunne innvilges bør være så vidt høy som dagens regelverk tilsier.
Opprettholde eksisterende domslengde for helgjennomføring
Det anbefales å opprettholde eksisterende domslengde for helgjennomføring på 6 måneder.
En ytterligere utvidelse av domslengde kan oppfattes som en uthuling av domstolens
avgjørelse om ubetinget fengselsstraff. En økning vil imidlertid kunne bidra til økt kapasitet
og kostnadsinnsparing.
Delgjennomføring som hovedutslusingsform
Det anbefales at delgjennomføring etableres som hovedutslusingsform, som en integrert del
av et standard straffegjennomføringsløp for ubetinget fengselsstraff med mulighet for
individuelle tilpasninger. Delgjennomføring er et sikkerhetsmessig betryggende
utslusingstiltak og vil kunne bidra til at domfelte har gode rammer rundt seg ved oppnådd
prøveløslatelse eller ved straffegjennomføringens slutt. Delgjennomføring bør vurderes i
samtlige tilfeller med mindre det er hensyn som taler mot. Målsettingen er at færrest mulig
innsatte løslates direkte fra fengsel ved endt tid.
Alle innsatte bør kunne søke om delgjennomføring
Det anbefales at alle innsatte, uavhengig av lovbruddskategori, skal kunne søke om
delgjennomføring. Kriminalomsorgen har lang og god erfaring med å gjøre forsvarlige,
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individuelle vurderinger knyttet opp mot egnethet, sikkerhet og risiko. De digitale
kontrolltiltakene vil videre gjøre det mulig å skreddersy et kontrollregime som er nødvendig i
de enkelte tilfellene, og for de mest alvorlige tilfellene kan sporings- og
posisjoneringsteknologi kunne benyttes. Delgjennomføring vil være mer betryggende for
samfunnet enn alternativet. Dette tilsier at en slik endring i regelverket om målgruppe vil
være forsvarlig, bidra til god sikkerhet for samfunnet og hensynta både ofre og den allmenne
rettsoppfatning.
Utvide gjennomføringstiden for delgjennomføring til 12 måneder
Det anbefales at gjennomføringstiden for delgjennomføring utvides til 12 måneder. Det vil gi
større rom for en gradvis overgang til et liv i frihet og utenfor fengsel, noe som vil kunne gi
den innsatte bedre forutsetninger for å ta gode valg og bidra til økt fleksibilitet under
straffegjennomføring. Det må stilles større krav til innhold og progresjon i løpet av
gjennomføringen, slik at formålet med straffen blir ivaretatt. Forslaget kan gi en mer
sikkerhetsmessig forsvarlig utslusing da kriminalomsorgen har større kontrollmuligheter
sammenlignet med for eksempel ordinær prøveløslatelse. Erfaring tilsier at selv om maksimal
gjennomføringstid økes vil det i de fleste tilfeller være mer hensiktsmessig med kortere
gjennomføringstid, men forslaget åpner for et mulighetsrom som kan benyttes i særlige
tilfeller. En utvidelse av gjennomføringstiden vil øke antall delgjennomføringer, og gi
potensielt store kostnadsinnsparinger.
Etablere særregler for unge mellom 18-24 år
Det anbefales å etablere særregler for unge domfelte mellom 18-24 år, herunder å gjøre
unntak fra domslengde, gjennomføringstid og lovbruddskategori. Dette er en gruppe domfelte
som kan være i en sårbar fase og ha større behov for individuell tilrettelegging enn andre
voksne. Unntak bør kun gjøres i de tilfeller hvor domfelte har behov for særlig oppfølging og
hvor straffegjennomføring med elektronisk kontroll anses sikkerhetsmessig forsvarlig. Derfor
er det særlig viktig at det gjøres grundige vurdering av både egnethet og sikkerhet, og følges
av tett og tilpasset innhold. Skreddersydde løsninger for bruk av digital teknologi, med
mulighet for blant annet sporing og posisjonering, vil bidra til å opprettholde det nødvendige
nivå av kontroll. Forslaget innebærer store faglige effekter for en begrenset, men viktig
målgruppe, og med en faglig oppfølging og et kontrollnivå som gjør at hensyn til samfunnets
sikkerhet ivaretas på en tilfredsstillende måte.
Digitale kontrolltiltak i fengsel
Det anbefales å benytte digitale kontrolltiltak i fengsel som et verktøy for å styrke sikkerheten
og justere sikkerhetsnivået. Dette vil skape en økt fleksibilitet i anvendelse av fengselsplasser,
og gi et større handlingsrom for best plassering av innsatte. Justering og tilpasning av
sikkerhetsnivå vil kunne være hensiktsmessig for domfelte hvor det ellers er begrenset og lite
egnet plasstilbud, som eksempelvis kvinner og eldre innsatte. Slik kan man ivareta innsatte
med særlige behov og deres rettsikkerhet, man ivaretar normalitets- og nærhetsprinsippet,
samtidig som det ivaretar de nødvendige sikkerhetsmessige forhold.
Utrede en ny type enhet uten døgnbemanning
Det anbefales en videre utredning for å etablere en ny type enhet uten døgnbemanning, hvor
bruk av digitale kontrolltiltak kan benyttes som et supplerende tiltak som vil redusere behov
for bemanning. Enheten bør lokaliseres i umiddelbar nærhet til et fengsel eller annen
driftsenhet i kriminalomsorgen med døgnbasert turnus slik at man kan benytte eksisterende
tjenester ved fengslet og ha raskt tilgang til personell ved behov. Forslaget skisserer en
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kostnadseffektiv bruk av eksisterende bygningsmasse og samtidig utvidelse av tilbud med
progresjonsrettet og tilpasset tiltak for en mindre gruppe domfelte.
Bruk av digitale kontrolltiltak ved permisjon, frigang og prøveløslatelse
Det anbefales bruk av digitale kontrolltiltak ved permisjon, frigang og prøveløslatelse fra
fengsel. Vilkår om bruk av slike tiltak skal kunne fastsettes ved utganger der det etter en
konkret vurdering fremstår som nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring
eller når det anses hensiktsmessig for å kontrollere at øvrige vilkår overholdes. Bruk av
digitale kontrolltiltak vil kunne medføre at ressurskrevende fremstillinger kan erstattes med
korttidspermisjon eller velferdspermisjon med vilkår om digitale kontrolltiltak, og vil kunne
øke bruken av slike utganger som er viktig for å sikre hensiktsmessig progresjon for domfelte.
Bruk av digital teknologi og kontrolltiltak som vilkår for prøveløslatelse vil kunne bidra til at
prøveløslatelse anses som sikkerhetsmessig forsvarlig, og dermed øke andelen som blir
prøveløslatt. Forslaget innebærer ikke at forsvarlighetsgrensen for innvilgelse av
prøveløslatelse flyttes, men kan medføre bedre kontroll, som igjen fører til endrede
sikkerhetsvurderinger. Bruk av digitale kontrolltiltak gir trygge rammer, og kan gi en bedre
og mer forutsigbar tilbakeføring. Dette vil øke sikkerheten for samfunnet, også for eventuelle
fornærmede.
Benytte digital teknologi og kontrolltiltak ved utganger under gjennomføring av forvaring og
ved prøveløslatelse
Det anbefales at det benyttes digital teknologi og kontrolltiltak ved utganger under
gjennomføring av forvaring og ved prøveløslatelse. Kriminalomsorgen plikter å legge til rette
for at forvaringsdømte skal få en progresjon i straffegjennomføringen innenfor
sikkerhetsmessig forsvarlige rammer. Manglende hjemler for vilkår og begrenset mulighet for
kontroll av vilkår kan gjøre at utgangen, eller prøveløslatelsen, ikke fremstår som
sikkerhetsmessig forsvarlig og derfor må avslås. Det er paradoksalt at kriminalomsorgen har
så begrensede virkemidler til å kontrollere de domfelte som utgjør størst risiko.
Skreddersydde løsninger for bruk av digitale kontrolltiltak, med mulighet for blant annet
sporing og posisjonering, vil bidra til å opprettholde det nødvendige nivå av kontroll. Digitale
kontrolltiltak medfører at det kan gjennomføres både hyppigere og mer effektive kontroller
slik at den totale sikkerheten styrkes. Bruk av digital teknologi og kontrolltiltak vil kunne
bidra til å avdekke og reagere på brudd raskere, noe som kan ha stor betydning for både
samfunnssikkerheten og hensynet til fornærmede og etterlatte. I tillegg vil kriminalomsorgens
ressurser benyttes mer effektivt og der det er størst behov.
Bruk av digitale kontrolltiltak under ulike former for straffereaksjoner- og
gjennomføringsformer i samfunnet
Det anbefales bruk av digitale kontrolltiltak under ulike former for straffereaksjoner- og
gjennomføringsformer i samfunnet . Dette kan bidra til økt kvalitet i kontroll av fastsatte
vilkår gjennom mer effektive, målrettede og mindre forutsigbare kontroller. Dette gir styrket
kontroll, som vil ivareta både samfunnssikkerheten og hensynet til fornærmede på en bedre
måte. Friomsorgskontorene har ofte stort geografisk nedslagsfelt, noe som kan ha betydning
både for kriminalomsorgens innholdsarbeid og mulighet for gjennomføring av kontroller.
Gjennom dette forslaget vil kriminalomsorgen kunne effektivisere kontrollen, ved å bruke tid
og ressurser på en mer effektiv måte og frigjøre tid til andre oppgaver. Samlet vil bruk av
digitale kontrolltiltak gi mulighet for større fleksibilitet og mer målrettet bruk av
kriminalomsorgens ressurser. Dette gir både en økonomisk og faglig gevinst. Forslaget
ivaretar en effektiv og god drift av kriminalomsorgen i hele landet, også i områder utenfor
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tettbygde strøk. Digitale løsninger kan gi både en skreddersøm og individuelle tilpasninger,
og åpne nye mulighetsrom.
Bruk av oppholdspåbud med elektronisk kontroll som varetektssurrogat
Det anbefales å etablere bruk av oppholdspåbud med elektronisk kontroll som
varetektssurrogat for alle aldersgrupper. Forslaget vil medføre at siktede kan unngå de
negative konsekvensene ved et varetektsopphold i fengsel, herunder risiko for faktisk
isolasjon, og dermed unngå eller redusere skadevirkninger. Forutsetningen for oppholdspåbud
med elektronisk kontroll som varetektssurrogat er at tiltaket er tilstrekkelig for å ivareta
formålet med fengslingen, herunder å forhindre bevisforspillelse, unndragelse og nye
straffbare forhold. Et tilsvarende forslag ble vedtatt i 2013, men senere opphevet før den
trådte i kraft. Straffeprosessutvalget la i 2016 fram et forslag om å gjeninnføre
lovbestemmelsen fra 2013. Justis- og beredskapsdepartementet utreder igjen bruk av
oppholdspåbud med elektronisk kontroll som varetektssurrogat, og foreslår i sitt høringsnotat
å innføre elektronisk kontroll som varetektssurrogat med bruk av både radiofrekvensteknologi
og sporingsteknologi, men begrenset til personer mellom 15 og 18 år.
Kriminalomsorgen beholder avgjørelsesmyndigheten
Det anbefales at kriminalomsorgen beholder avgjørelsesmyndigheten i alle saker om
straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Slik opprettholdes ordningen som en
straffegjennomføringsform og ikke straffereaksjon som idømmes av domstolen.
Kriminalomsorgen har lang erfaring og opparbeidet kompetanse på området, og domfeltes
rettigheter ivaretas gjennom muligheten til å klage på et vedtak til overordnet nivå og kan i
tillegg løfte saken til Sivilombudet. Rettssikkerheten anses således å være ivaretatt.
En fordel ved en administrativ beslutning er at også beslutning om tilbakeføring til fengsel
ved brudd er svært effektiv. I dag blir domfelte overført til fengsel etter beslutning fra
kriminalomsorgen i løpet av svært kort tid. For straffereaksjoner som avgjøres av domstolene
må også bruddsaker behandles der, noe som medfører belastning på systemet og er uheldig
for den preventive effekten av kriminalomsorgens reaksjoner. Det er viktig for
gjennomføringens omdømme og effekt at brudd på vilkår håndteres raskt, effektivt og
konsekvent.
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1 Innledning og premisser for rapporten
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll ble etablert i 2008 som en måte å gjennomføre
ubetinget fengselsstraff på. 30 000 domfelte har siden den gang gjennomført «straff med
fotlenke», og det har medført at en vesentlig andel av kriminalomsorgens kapasitet har blitt
flyttet fra fengsel til samfunn. I dag gjennomføres nesten halvparten av alle ubetingede
fengselsdommer i samfunnet med fotlenke.
Erfaringen med ordningen har vært svært gode. En meget lav andel av de domfelte har blitt
overført til fengsel grunnet brudd, tross høyt kontrollnivå. Forskning tyder på at tilbakefall
etter endt gjennomføring er lavere etter EK enn etter fengsel. Samfunnets sikkerhet ivaretas
således både under og etter straffegjennomføring. Året med pandemi har vist at EK har bidratt
til en fleksibel, effektiv og trygg løsning på håndtering av smittevernsutfordringer i fengsel,
lik erfaringer fra de fleste andre land også viser.
Utviklingen av ordningen med elektronisk kontroll har skjedd gradvis og kontrollert, og det
har vært benyttet enkle, men robuste teknologiske verktøy. Justis- og
beredskapsdepartementet utredet muligheter for utvidelse og videreutvikling av EK i 20161,
og resultatet kan erfares gjennom lovendringen i 2020. Målgruppen er endret, og ny digital
teknologi kan benyttes. Etter mange år med gode erfaringer har holdningene til denne
straffegjennomføringsformen befestet seg som positive. Ordningen anses å ha stor legitimitet
blant folk flest, har en bred politisk oppslutning og støtte i fagmiljøet. Hensyn til ofre ivaretas
godt gjennom gode tilrådelighetsvurderinger og et høyt kontrollnivå. Det var derfor naturlig at
man tok et skritt videre med lovendringene i 2020, og erfaringene så langt har vært gode.
Det er et stort mulighetsrom for ytterligere utvikling på området, både for dagens EK-ordning,
men også for å benytte digital teknologi i økende grad på andre målgrupper. Bruk av
teknologi er ikke et mål i seg selv, og en fotlenke gir ingen rehabilitering alene. Imidlertid kan
bruk av selv enkel teknologi skape et handlingsrom for mer målrettet innholdsarbeid og gi
gode rammer for trygg tilbakeføring. Dette er både i domfeltes og samfunnets interesse.
Anbefalingene i denne rapporten vil etter arbeidsgruppens oppfatning bidra til å sikre høy
kvalitet i gjennomføring av kriminalomsorgens samfunnsoppdrag for framtiden, som fører til
en straff som endrer.
Rapporten beskriver til sammen 16 forslag som anbefales av arbeidsgruppen. Forslagene er
ikke fullt ut ferdig utredet, men viser et mulighetsrom med klare anbefalinger for retning.
Forslagene vurderes så i lys av en rekke beslutningskriterier, økonomiske og administrative
konsekvenser, og til slutt skisseres en oversikt over behov for endringer i regelverket.

1.1 Mandat
Oppdraget om utredning ble gitt i tildelingsbrev for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) for
2021, og mandatet ble oversendt fra Justis- og beredskapsdepartementet den 22.januar 2021:
Mandat – vurdering av utvidelse av bruk av straffegjennomføring med elektronisk kontroll –
oppdrag 10 i tildelingsbrev for 2021

1
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Innledning
I forbindelse med det pågående arbeidet med langtidsplanlegging for kriminalomsorgen og
konfliktrådene, er det ønskelig å vurdere muligheten for å utvide bruken av
straffegjennomføring med elektronisk kontroll, og eventuelle kostnadsinnsparinger som følger
av en slik utvidelse.
KDI bes derfor om å utrede muligheter for ytterligere utvidelse av bruken av
straffegjennomføring med elektronisk kontroll etter strgjfl. § 16 a, og for bruk av digitale
kontrolltiltak. Utredningen skal tas utgangspunkt i rapporten «Utvidelse av
straffegjennomføring med elektronisk kontroll?» utarbeidet av Kriminalomsorgsavdelingen i
Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet i 2016.
Føringer for utredningen
1. Utredningen skal inneholde vurderinger av muligheter for videre utvidelse av bruken av
straffegjennomføring med elektronisk kontroll etter strfgjl. § 16 a, med vekt på økning av
grensen for tillatt domslengde og gjennomføringstid, samt utvidelse av målgruppen, herunder
for delgjennomførere og domfelte under 25 år.
2. Videre skal utredningen også inneholde vurderinger av muligheter for bruk av digitale
kontrolltiltak for andre målgrupper enn domfelte som gjennomfører straff med elektronisk
kontroll etter strfgjl. § 16 a, blant annet ved permisjon, frigang eller prøveløslatelse fra
fengsels- og forvaringsstraff, dersom dette kan ivareta formålet med straffen.
3. Utredningen skal også inneholde vurderinger av om domstolen bør ha
beslutningsmyndigheten for straffegjennomføring med elektronisk kontroll ved ytterligere
økning av grensen for tillatt domslengde og gjennomføringstid.
4. Forslagene skal utredes for konsekvenser for behov for fengselskapasitet, forventet
kostnadsinnsparing, samt behov for endringer i lov og forskrift.
I likhet med 2016-rapporten er det viktig at offerperspektivet vektlegges i vurderinger av
endring i målgrupper. De sentrale problemstillinger og beslutningskriterier som ble utredet i
2016-rapporten legges til grunn, med mindre det er forhold av betydning som har endret seg.
Organisering og tidsfrist
Utredningsinstruksen skal legges til grunn for arbeidet, og rapporten skal ferdigstilles og
oversendes Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. juli 2021.2

1.2

Prosess og forankring

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av KDI, bestående av representanter for lokalt,
regional og sentralt nivå i kriminalomsorgen, samt fra Kriminalomsorgens høgskole og
utdanningssenter (KRUS):
Nirushanthy Anfinnsen, Akershus friomsorgskontor
Anders Alstad, Kriminalomsorgen Nordland, avdeling samfunn
Monica Espeland, Region vest
2

Etter avtale ble fristen utsatt til 14. juli 2021
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Tore Rokkan, KRUS
Tony Rørbu, KDI
Cecilie M. Ødegaard, KDI
Marianne Kylstad Øster, KDI (leder)
Arbeidsgruppen har hatt 9 møter. Det ble i tillegg etablert en referansegruppe med åtte
deltakere fra ulike enheter i kriminalomsorgen, som har kommet med innspill og
kvalitetssikret forslag underveis. Det ble avholdt to møter med referansegruppen. Det har
også vært avholdt møte mellom de nordiske landene. Underveis i prosessen har utredningen
vært diskutert og forankret i KDIs ledergruppe, etatsledermøte og sentralt IDF.

1.3

EK-rapporten fra 2016

I mandatet heter det at utredningen skal ta utgangspunkt i rapporten «Utvidelse av
straffegjennomføring med elektronisk kontroll?» utarbeidet av Kriminalomsorgsavdelingen i
Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med KDI i 2016. Følgende problemstillinger
og tiltak ble utredet i 2016:
•

Økning av grensen for tillatt domslengde og gjennomføringstid opp til 6, 9 og 12
måneder

•

Økning av grensen for tillatt gjennomføringstid for spesielle grupper, for eksempel
domfelte som fremstår «varig soningsudyktige» ved soning i fengsel.

•

Offerperspektivet skal særlig vektlegges i vurderingene av å endre målgrupper.

•

Det skal legges særlig vekt på å utrede konsekvenser ved å utvide målgruppen til unge
voldsutøvere

•

Konsekvenser for behov for fengselskapasitet ved å øke grensen for domslengde og
gjennomføringstid, skal utredes

•

Behovet for endringer i lov og forskrift skal påpekes

•

Mulighetene for utvidelser av ordningen ved å ta i bruk ny teknologi, utredes i et eget
prosjekt

Rapporten fra 2016 vurderer kun tiltak som kunne gi utvidelse av den eksisterende ordningen
for straffegjennomføring med elektronisk kontroll etter daværende § 16 andre ledd, som er
sammenfallende med punkt 1 i mandatet for 2021-rapporten. Punkt 2, om muligheter for bruk
av digitale kontrolltiltak for andre målgrupper og punkt 3, om vurderinger av om domstolen
bør ha beslutningsmyndigheten er nye bestillinger og vil derfor ikke ha henvisning til 2016rapporten.
Siden 2016 har det skjedd flere endringer i regelverket for EK. Desember 2019 vedtok
Stortinget utvidelse av ordningen, jf. Prop. 132 L (2018-2019). Loven trådte i kraft
henholdsvis 1. juli og 1. september 2020. Justis- og beredskapsdepartementet har gjort
endringer i forskriftens kapittel 7 på bakgrunn av lovendringen. Disse trådte i kraft
henholdsvis 24. juli og 1. september 2020.
Lovendringen innebærer at:
•

gjennomføringstiden økes fra 4 til 6 måneder, at
11

•

domfelte som er varig soningsudyktige kan unntas visse begrensninger i regelverket
og dermed få mulighet til å gjennomføre straffen med elektronisk kontroll, samt at

•

kriminalomsorgen gis hjemmel til å benytte annen type digital teknologi som
sporingsteknologi (GPS), videosamtale og fjernalkoholtesting.

I lys av de nevnte lovendringene som trådte i kraft i 2020, ser man at mange av forslagene i
2016-rapporten allerede er iverksatt. Gjennomføringstiden er utvidet, det gis muligheter for
«varig soningsudyktige» og det er innført bruk av ny teknologi. Mulighet for å utvide
målgruppen til unge voldsutøvere ble utredet og anbefalt i 2016-rapporten, men er ikke blitt
realisert.

1.4

Vurdering av premisser; sentrale problemstillinger og beslutningskriterier

Det heter i mandatet at de sentrale problemstillinger og beslutningskriterier som ble utredet i
2016-rapporten skal legges til grunn, med mindre det er forhold av betydning som har endret
seg. Disse er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formålet med straff
Residiv
Tilknytning til arbeidslivet
Domfeltes egne vurderinger
Sikkerhet under straffegjennomføring
Rettslikhet – sosial bakgrunn
Hensyn til pårørende av domfelte
Hensyn til ofre
Hensyn til den allmenne rettsoppfatning
Innsatte med særlige behov
Kapasitet
Kostnader og samfunnsøkonomiske konsekvenser, herunder kapasitetsutnyttelse,
samfunnsøkonomiske effekter og kostnader knyttet til tilbakefall

Bakgrunnen for valg av disse kriteriene i 2016 har sammenheng med evalueringen av
straffegjennomføring med elektronisk kontroll i 2016, som ble gjennomført av Vista
Analyse.3 Denne evalueringen la vekt på disse kriteriene, og man valgte derfor i 2016 å
vurdere eventuelle utvidelser utfra de samme kriterier.
Arbeidsgruppen slutter seg til disse beslutningskriteriene, men er av den oppfatning at
innholdet, vurderingene og vektingene av de ulike kriteriene har endret seg siden 2016, i takt
med utviklingen i samfunnet generelt, og i kriminalomsorgen spesielt.
Først og fremst er det grunn til å tro at den allmenne rettsoppfatning, med premiss fra forrige
rapport om at det er «avgjørende hvilken kunnskap allmennheten har om denne
straffegjennomføringsformen», har endret seg siden 2016. «Fotlenkesoning» er nå et tiltak
som er enda bedre kjent i befolkningen, og straffegjennomføringsformen anses å generelt sett
ha en god forankring og legitimitet. Det er grunn til å tro at frihetsberøvelsen domfelte
opplever under EK i større grad anerkjennes som straff, i lys av de erfaringer man har med
3

Rasmussen, I., Vennemo, H., Sverdrup S. og Haavardsholm, O. 2016. Evaluering av soning med fotlenke. Vista
Analyse, rapport 2016/02.
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opplevd belastning av isolasjon og karantenetid i egen bolig som følge av covid-19
pandemien.
Videre er det særlig grunn til å påpeke at kriteriet om «sikkerhet under straffegjennomføring»
vil ha en annen betydning tatt i betraktning de lovendringer som ble iverksatt i 2020, med økt
bruk av digitale kontrolltiltak.
I tillegg ønsker arbeidsgruppen å legge til et beslutningskriterium som dreier seg om
fleksibilitet for kriminalomsorgen. Selv om dette i stor grad er knyttet til punktet om
kapasitetsutnyttelse, mener gruppen at fleksibilitet i tillegg er en selvstendig evne som er
avgjørende for kriminalomsorgen i framtiden, hvor utviklingen stiller krav til økt grad av
fleksibilitet og omstillingsevne for å kunne løse samfunnsoppdraget på en mest mulig effektiv
og hensiktsmessig måte innenfor de gjeldene økonomiske rammer.
Avslutningsvis vil arbeidsgruppen fremheve normalitetsprinsippet og nærhetsprinsippet som
særlig relevant for denne utredningen, og ønsker derfor å tillegge disse som nye
beslutningskriterier. Dette er grunnleggende prinsipper for straffegjennomføringen og skal
være førende for utvikling av kriminalomsorgen. Innholdet i straffegjennomføringen skal
bygge på normalitetsprinsippet som innebærer at tilværelsen under straffegjennomføringen
skal, så langt som mulig, være lik tilværelsen ellers i samfunnet. Nærhetsprinsippet innebærer
at innsatte og domfelte så langt det er mulig skal gjennomføre straffen i nærheten av
hjemstedet. Hensikten er å legge til rette for kontakt med familie og nærmiljø under
straffegjennomføring. Dette er prinsipper som i kriminalomsorgsmeldingen er omtalt som
viktige for å realisere det humanistiske verdigrunnlaget i den praktiske hverdagen under
straffegjennomføring.4
Kriminalomsorgens virksomhetsstrategi for 2021-20265 vektlegger fem strategiske områder
med underliggende mål som skal gi retning for utviklingen av kriminalomsorgen i framtiden.
Målsettingen er at kriminalomsorgen har en framtidsrettet straffegjennomføring med god
tilbakeføring, lavere tilbakefall og domfelte som tar ansvar. Kriminalomsorgen vektlegger
trygghet og sikkerhet for samfunnet, domfelte, ansatte og samarbeidspartnere. Individuell
risikovurdering ligger til grunn for en målrettet straffegjennomføring. Kriminalomsorgen er
en moderne organisasjon, som jobber enhetlig og fleksibelt og med en felles forståelse for
vårt samfunnsoppdrag. Den domfelte møter en sømløs kriminalomsorg hvor vi samhandler på
tvers av straffegjennomføring i fengsel og samfunn, og sikrer likebehandling og rettsikkerhet
for alle. Kriminalomsorgen er virksomhet basert på kunnskap og kompetanse, der
beslutninger tas på bakgrunn av erfaringer, gode analyser og relevant forskning.
Kriminalomsorgen har et godt omdømme, med høy tillit og troverdighet i samfunnet.
Vurderingene i denne rapporten vil gjennomgående se hen til virksomhetsstrategiens mål,
verdier og visjon; straff som endrer.
KDI har i brev av 10.12.2020 fått bestilling på å levere to rapporter til Justis- og
beredskapsdepartementet som et bidrag inn i departementets langtidsplanlegging. Den ene
rapporten skal beskrive dagens system i kriminalomsorgen, mens den andre skal beskrive
fremtidens samfunnsbilde og hvilke konsekvenser samfunnsbildet har for behovet for
kriminalomsorgens tjenester. Rapportene skal inngå i departementets videre arbeid med å
4
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Virksomhetsstrategi for kriminalomsorgen 2021-2026. Tilgjengelig på internett:
https://www.kriminalomsorgen.no/virksomhetsstrategi.549866.no.html
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utvikle en strategisk analyse med anbefalte perspektiver for kriminalomsorgen og
justissektoren. Både Politidirektoratet og Sekretariatet for konfliktrådene skal bidra i arbeidet,
og målet er å utvikle modeller for mer langsiktig styring.
Det skal tas utgangspunkt i en analyse av dagens evnenivå og hva som skjer når disse evnene
møter ulike utfordringer i fremtiden. En evne består av flere komponenter for å opprettholde
et ønsket nivå. Kriminalomsorgen har valgt ut 15 evner hvor 4 av disse er operative evner
som det å tilbakeføre, samhandle, trygge og sikre og å dimensjonere riktig kapasitet.
Ytterligere 5 av evnene er strategiske lederevner, mens de siste 6 er støtteevner som ivaretar
at organisasjonen har riktige ressurser og kompetanse for å gjennomføre samfunnsoppdraget.
I langtidsplanen skal rapportene vise mulige konsekvenser når evnene utsettes for ulike
utfordringskategorier. Slike utfordringer kan være kriser og uforutsette hendelser, politiske og
samfunnsmessige endringer, men også endringer i domfelt- og innsattpopulasjonen. Riktig
dimensjonering av evnene og samspillet mellom dem kan gjøre kriminalomsorgen mer robust
for å møte utfordringene.
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll og bruk av digital teknologi og kontrolltiltak
påvirker i særlig grad flere av evnene om tilbakeføre og samhandle, men også støtteevner som
organisasjon, kapasitet, digitalisering og informasjonssikkerhet. Endring og utvidelse i bruk
av EK og digital teknologi vil både direkte og indirekte bidra til, og ha effekt på evnen til
straffegjennomføring generelt også ved andre straffegjennomføringsformer enn EK.
Arbeidsgruppen har merket seg at utvidelse av EK og bruk av digital teknologi er omtalt i
kriminalomsorgsmeldingen.6 Her er det anbefalt at begrensningene for bruken av
straffegjennomføring med elektronisk kontroll etter gjennomføringstid og lovbruddstyper bør
ligge fast, men at de ulike straffegjennomføringsformene bør gjennomgås for å vurdere
forenkling og effektivisering basert på domfeltes behov og risiko. Videre bør det sikres et
rimelig samsvar mellom hvor alvorlig lovbruddet er, risiko for tilbakefall til ny kriminalitet og
kontrolltiltak ved utslusing fra ulike straffegjennomføringsformer.
Forslagene i denne rapporten vil på enkelte områder avvike fra departementets vurderinger i
stortingsmeldingen. Arbeidsgruppen har valgt å utrede alle muligheter uavhengig av
stortingsmeldingen, og er av den oppfatning at forslagene som anbefales ivaretar de
sikkerhetsmessig aspektene og er vurdert opp mot den allmenne rettsoppfatning og øvrige
hensyn.

1.5

Struktur og oppbygging av rapporten

I rapportens kapittel 2 redegjøres for dagens praksis med straffegjennomføring med
elektronisk kontroll i Norge. Det ses også hen til hvordan ordningen praktiseres i andre land,
med særlig vekt på de nordiske. Kapittel 3 ser på formålet med straffen, teknologiske
muligheter, personvern og samtykke. Behov for overordnete endringer i regelverket vurderes i
kapittel 4. Kapittel 5 vurderer videre mulighet for utvidelse av dagens ordning etter strfgjl.
§16 a, både for hel- og delgjennomføring. I kapittel 6 foreslås det bruk av digitale
kontrolltiltak i fengsel, mens kapittel 7 vurderer tiltak som vilkår og virkemiddel for utganger
fra fengsel. Her vektlegges særlig prøveløslatelse og forvaring. Bruk av digitale kontrolltiltak
ved straff i samfunnet vurderes i kapittel 8, og EK som varetektssurrogat i kapittel 9. Kapittel
10 vurderer kriminalomsorgens avgjørelsesmyndighet opp mot domstolenes
6
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beslutningsmyndighet. Kapittel 11 vurderer anbefalingene i lys av beslutningskriterier og
risiko, og avslutningsvis gjennomgås de de økonomiske og administrative konsekvensene av
anbefalingene i kapittel 12.
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2

EK i Norge og andre land

De aller fleste land både i og utenfor Europa bruker i dag elektronisk kontroll som et
virkemiddel i strafferettspleien. Dette kan være som en straffegjennomføringsform, som en
selvstendig straffereaksjon som idømmes av retten, til bruk ved permisjon, frigang fra fengsel
og prøveløslatelse, som varetektssurrogat, i åpne fengsler og som omvendt voldsalarm
(kontaktforbud med elektronisk kontroll). For øvrig varierer løsningene i både innhold,
målgruppe og valg av teknologi. Felles er likevel en stadig økende bruk av elektronisk
kontroll i strafferettskjeden, med begrunnelse i behov for mer kapasitet, rimelig alternativ til
ordinære fengselsplasser, sikkerhetsmessig forsvarlig løsning med god kontroll og samtidig
en kvalitetsmessig god straffegjennomføring som vil redusere risikoen for ny kriminalitet.

2.1

Norge

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll bidrar til økt kapasitet i kriminalomsorgen og
til økt kvalitet i straffegjennomføringen. Ordningen gir domfelte mulighet til å ivareta sine
sosiale og økonomiske forpliktelser under straffegjennomføringen, bidrar til en
hensiktsmessig progresjon og til å redusere faren for ny kriminalitet.7 Straffen gjennomføres
under tett kontroll og faglig oppfølging fra kriminalomsorgen. Hele, eller deler av den
ubetingete fengselsstraffen kan gjennomføres med elektronisk kontroll, i det videre omtalt
som henholdsvis helgjennomføring og delgjennomføring.
Lovhjemmel
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll er hjemlet i strgjfl. § 16 a. Desember 2019
vedtok Stortinget utvidelse av ordningen, jf. Prop. 132 L (2018-2019). Loven trådte i kraft
henholdsvis 1. juli og 1. september 2020. Lovendringen innebærer at gjennomføringstiden
økes fra 4 til 6 måneder, at domfelte som er varig soningsudyktige kan unntas visse
begrensninger i regelverket og dermed få mulighet til å gjennomføre straffen med elektronisk
kontroll, samt at kriminalomsorgen gis hjemmel til å benytte annen type digital teknologi som
sporingsteknologi (GPS), videosamtale og fjernalkoholtesting. Justis- og
beredskapsdepartementet har gjort endringer i forskriften. Disse trådte i kraft henholdsvis
24. juli og 1. september 2020. Endringer i retningslinjer ble ferdigstilt i april 2021.
For situasjonen med covid-19 inneholder for øvrig strgjfl. § 45 d en midlertidig, særskilt
hjemmel for å innvilge straffegjennomføring med elektronisk kontroll utenfor fengsel dersom
kapasiteten i kriminalomsorgen krever det og sikkerhetsmessige forhold ikke taler imot.
Kapasitet
EK ble i 2008 etablert som en prøveordning i enkelte fylker, og fra 2014 ble ordningen
landsdekkende. Den samlede kapasiteten er i dag på 500 plasser. Det er nå flere domfelte som
påbegynner en form for straffegjennomføring i samfunnet enn i fengsel. I 2020 ble 54 prosent
av de ubetingete fengselsdommene iverksatt i fengsel, mens 46 prosent ble iverksatt utenfor
fengsel med elektronisk kontroll.

7

Andersen, S. N. & Telle, K. 2016. Electronic monitoring and recidivism. Quasi-experimental evidence from
Norway. SSB 884/2016 og Skarðhamar. T. 2013. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Norge
Konsekvenser for straffedes sysselsetting. SSB rapport 14/2013
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Figur 1: Utvikling i kapasitetsfordeling mellom fengsel og EK i perioden 2007-2020
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Siden ordningen ble etablert i 2008 har nesten 48 000 domfelte søkt om å få sone
fengselsstraffen med elektronisk fotlenke. Om lag 30 000 har gjennomført straffen på denne
måten.
I 2020 ble det iverksatt om lag 3500 saker med elektronisk kontroll, med i gjennomsnitt 358
domfelte til enhver tid. Av disse var 73 saker med delgjennomføringer. Gjennomsnittlig
domslengde på helgjennomføring er på 33 dager, mens gjennomsnittlig gjennomføringstid på
delgjennomføring er på 82 dager. I 2019 ble det iverksatt nær 3000 saker med EK
helgjennomføring, og litt over 300 saker med delgjennomføring. Siden 2008 har bare 1264
blitt overført til fengsel etter brudd på krav og vilkår. Bruddene gjelder i hovedsak inntak av
alkohol og andre rusmidler. Dette utgjør en andel på 4,4 prosent og er svært lavt, også
sammenlignet med andre straffereaksjoner- og gjennomføringsformer i samfunnet.
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Figur 2: Andel brudd og andel fullførte straffereaksjoner- og gjennomføringsformer i
samfunn i 2019

Figuren viser hvordan andel brudd og fullførte straffegjennomføring fordeles mellom de
ulike straffereaksjoner- og gjennomsføringsformene i samfunn. Brudd innebærer ikke
nødvendigvis avsluttet gjennomføring, men kan føre til avbrudd (omgjøring) ved gjentatt eller
alvorlige brudd. Brudd på straffereaksjoner- og gjennomføringsformer utgjør et gjennomsnitt
på 7 prosent. Fordelingen inkluderer rundt 3000 saker som ble gjennomført ved
friomsorgskontorene i 2019. Nær 300 av disse ble avbrutt og saken sendt til omgjøring/annen
straffereaksjon. 2000 saker ble gjennomført uten brudd.8 Evaluering av ungdomsstraffen viste
at 1 av 3 saker ble avsluttet før fullført straffegjennomføring. Av de 121 sakene som ble
avsluttet var over 40 % som følge av brudd på vilkår eller nye lovbrudd.9
Når det gjelder tilbakefall etter gjennomført straff med EK er andelen på 9 prosent, og det er
lavt sammenlignet med andre gjennomføringsformer og straffereaksjoner. Denne forskjellen
kan ha flere forklaringer enn at EK virker bedre enn andre typer straffegjennomføring. For det
første vil det være sannsynlig at de som har begått mer alvorlig kriminalitet, og dermed ikke
er i målgruppen for EK, har større sannsynlighet for å begå ny kriminalitet enn de som har
begått mindre alvorlig kriminalitet. For det andre «siles» målgruppen for EK blant annet
gjennom vilkår om sysselsetting og bolig, dvs. levekårsforhold av betydning for et liv uten
kriminalitet.

8

Kriminalomsorgens årsstatistikk. Tilgjengelig på internett: https://www.kriminalomsorgen.no/statistikk-ogpublikasjoner.518716.no.html
9
Andrews, T., & Eide A.K., Mellom hjelp og straff – fungerer nye straffereaksjoner for ungdommer etter
intensjonen? NF rapport nr.: 2/19
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Tabell 1: Tilbakefall etter gjennomføringsform og straffereaksjon10

Fengsel med høyt sikkerhetsnivå
Fengsel med lavere sikkerhetsnivå
Samfunnsstraff
Betinget dom med program mot
ruspåvirket kjøring
Straffegjennomføring med elektronisk
kontroll

49 %
20 %
23 %
18 %
9%

Målgruppe
Målgruppen for EK er domfelte med inntil 6 måneder idømt ubetinget fengselsstraff
(helgjennomføring), eller som har inntil 6 måneder gjenstående soningstid til forventet
løslatelse og har gjennomført en tredel av den ubetingete straffen (delgjennomføring).
Sistnevnte gruppe har også anledning til å søke om, og få innvilget delgjennomføring allerede
før oppmøte i fengsel, såkalt betinget vedtak. Dette kan gjøre det enklere å identifisere og
informere domfelte, skape økt forutsigbarhet og motivasjon for domfelte, og bidra til en mer
effektiv planlegging og saksbehandling for kriminalomsorgen.
EK skal ikke innvilges hvis formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot
det, det er grunn til å anta at domfelte vil unndra seg gjennomføringen eller det ellers anses
utilrådelig. Videre skal elektronisk kontroll ikke innvilges for domfelte som er dømt for
seksuallovbrudd, eller for alvorlig eller gjentatt voldslovbrudd, eller der vold er begått mot
barn eller noen man bor eller bodde sammen med. Domfelte som er siktet for nye straffbare
forhold eller besluttet endelig utvist fra landet, skal ikke innvilges straffegjennomføring med
elektronisk kontroll med mindre det foreligger særlige grunner. Kriminalomsorgen skal i alle
tilfeller vurdere om domfelte som er under 18 år eller varig soningsudyktig, oppfyller
vilkårene for å gjennomføre straffen utenfor fengsel med elektronisk kontroll. Begrensninger
knyttet til domslengde, gjennomføringstid og lovbruddskategori gjelder ikke for denne
gruppen.
Om lag halvparten av de domfelte som gjennomførte hele straffen med elektronisk kontroll
var dømt for ruspåvirket kjøring, veitrafikk eller rusmidler. 20 prosent var dømt for
økonomisk kriminalitet, mens 10 prosent var dømt for vold. Før lovendringen som ble
iverksatt i 2020 var 4 prosent dømt for mer alvorlig vold eller seksuallovbrudd med kortere
dom enn 4 måneder.11
For delgjennomføring dominerer dommer for økonomisk kriminalitet med nær 40 prosent.
Ulike former for ruskriminalitet utgjør 20 prosent, vold utgjør nær 20 prosent og ruspåvirket
kjøring 5 prosent.
Gjennomsnittlig alder er 38 år, nær halvparten var yngre enn 30 år og om lag 21 prosent av de
domfelte var under 24 år. Kvinner utgjør om lag 15 prosent, som er langt høyere enn
10

Tilbakefall er målt som et nytt lovbrudd innen 3 år etter iverksettelse av en straffegjennomføring i samfunnet
eller løslatelse fra fengsels- eller forvaringsdom, der det nye lovbruddet medførte en ny dom til gjennomføring
i kriminalomsorgen. Perioden det gjelder er 2010-2013.
11
Kriminalomsorgens årsstatistikk. Tilgjengelig for hvert år på internett:
https://www.kriminalomsorgen.no/statistikk-og-publikasjoner.518716.no.html#
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gjennomsnittet i fengsel som er på om lag 6 prosent. Utenlandske statsborgere utgjør 14
prosent av de domfelte på EK.
Drift, innhold og kontroll
Kriminalomsorgen har det totale ansvar for administrasjon og drift av ordningen. Driften er
administrativt underlagt et friomsorgskontor, i nært samarbeid med fengslene. Bemanningen
er tverrfaglig med både fengselsfaglig og sosialfaglig kompetanse.
Domfelte gis mulighet for å etablere eller opprettholde sine økonomiske og sosiale
forpliktelser, gjennom å gå på jobb eller være i utdanning og ha samvær med familie og barn.
Dersom det er medlemmer i husstanden over 18 år må disse samtykke til at domfelte kan
gjennomføre straffen i hjemmet med elektronisk kontroll. Barn som berøres av beslutning om
straffegjennomføring med elektronisk kontroll skal gis informasjon og mulighet til å uttale
seg før beslutning tas. Barnelova § 31 gjelder tilsvarende.12
Det er et krav at domfelte skal være aktivisert gjennom sysselsetting. I tillegg til
aktiviseringen er domfelte pålagt å møte jevnlig for kriminalomsorgen for å sikre en tett,
faglig oppfølgning. Møtene kan bestå i deltakelse i faglig virksomhet, individuelle samtaler
eller andre hensiktsmessige og kriminalitetsforebyggende tiltak. Domfelte kan innvilges
permisjon av kortere varighet, og delgjennomførere kan innvilges permisjon etter ordinær
kvote dersom vilkårene for permisjon er oppfylt.
Den som gjennomfører EK fullbyrder ubetinget fengselsstraff, og kriminalomsorgen har
etablert et kontrollregime som skal gjenspeile dette. Kontrollen er omfattende og brudd
oppdages og håndteres umiddelbart hele døgnet og alle dager i uken.. Brudd på
gjennomføringen håndteres effektivt, om nødvendig ved umiddelbar innsettelse i fengsel. Det
er et totalforbud mot inntak av rusmidler i enhver form som ikke er lovlig foreskrevet, samt
bruk av alkohol. I tillegg til det elektroniske utstyret blir kontrollen med domfelte utført
gjennom uanmeldte kontrollbesøk i hjemmet og på sted for sysselsetting, samt ved spytt-,
urin- og utåndingsprøver og obligatoriske oppmøter for kriminalomsorgen. Selve den tekniske
delen av kontrollen innebærer at domfelte har en fotlenke festet rundt ankelen, og en mottaker
plassert i domfeltes bolig. Ved hjelp av radiofrekvensteknologi kan kriminalomsorgen
kontrollere at domfelte overholder vilkåret om opphold i eget hjem til avtalt tid. Dersom
radiofrekvensteknologi ikke anses tilstrekkelig kan kriminalomsorgen benytte fotlenker med
sporingsteknologi, hvor sporing aktiveres dersom domfelte bryter vilkår om oppholdssted. I
tillegg kan det benyttes videosamtaleløsning for kontroll og samtaler, fjernalkoholtesting,
samt fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning for å kontrollere identitet.
Evalueringer
Vista Analyse gjennomførte høsten 2015 en evaluering av elektronisk kontroll, på oppdrag fra
Justis- og beredskapsdepartementet. Rapporten13 vurderer måloppnåelse og virkning av
ordningen, i tillegg til en kost/nytte-analyse. Konklusjonen viser at EK er et godt tiltak, med
verdimessig nytte både for domfelte, pårørende og samfunnet som helhet, gir et lavere
tilbakefall og store samfunnsøkonomiske gevinster sammenlignet med fengsel.

12

Lov om barn og foreldre (barnelova). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7
Rasmussen, I., Vennemo, H., Sverdrup S. og Haavardsholm, O. 2016. Evaluering av soning med fotlenke. Vista
Analyse, rapport 2016/02
13
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Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte en rapport i april 2013,14 som viser at domfelte som
gjennomfører straff med elektronisk kontroll opplever svært liten eller ingen endring i
sysselsetting, de avbryter ikke utdanning og kun svært få mottar mer økonomisk sosialhjelp.
SSB viser også i en forskningsrapport fra august 201615 at andelen personer som begår nye
lovbrudd etter endt straff er lavere blant de som gjennomfører straff med elektronisk kontroll
enn for de som soner i fengsel.
KRUS16 leverte fem delevalueringsrapporter med et organisasjonsmessig fokus, for å
kvalitetssikre driften de første årene. I tillegg har KRUS levert to større evalueringer om
brukerperspektivet som ble publisert i første halvår av 2012.

2.2

Norden

De nordiske landene har en forholdsvis lik tilnærming til denne straffegjennomføringsformen.
«Den skandinaviske modellen» med elektronisk kontroll innebærer en tett faglig oppfølging
og kontroll av domfelte, og har høstet gode erfaringer og internasjonal anerkjennelse.
Figur 4: Oversikt over andel påbegynt straff med elektronisk kontroll av all
straffegjennomføring i kriminalomsorgen, fordelt på nordiske land i perioden 2014-201917
Andel med elektronisk kontroll av all påbegynt hel og delgjennomføring
av straff i kriminalomsorgen. %
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Sverige
Sverige innførte EK allerede i 1994, som et av de første landene i Europa. Sverige benytter
seg av RF-teknologi, men loven er teknologinøytral og åpner dermed også for bruk av blant
annet GPS/sporingsteknologi. Også i Sverige er EK en straffegjennomføringsform som
besluttes administrativt av Kriminalvården, og ikke en egen straffereaksjon. I tillegg kan
Kriminalvården på eget initiativ og uten søknad fra domfelte, utrede hvorvidt domfelte med
ubetinget fengselsstraff på inntil 6 måneder anses egnet for EK. Endelig samtykke vil
fremdeles være nødvendig.
14

Skarðhamar, Torbjørn. 2013. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll i Norge. Konsekvenser for
straffedes sysselsetting. Rapporter 14/2013. SSB
15
Andersen, S. N. & Telle, K. 2016. Electronic monitoring and recidivism. Quasi-experimental evidence from
Norway. SSB 884/2016
16
Rokkan, T. 2011. Intern prosessevaluering av straffegjennomføring med elektronisk kontroll. KRUS.
Tilgjengelig på internett: https://krus.brage.unit.no/krus-xmlui/handle/11250/160686
17
Kilde: Nordisk statistikk for kriminalomsorgen. Tall bearbeidet av Ragnar Kristoffersen, KRUS
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Domfelte som er idømt opptil 6 måneders fengsel, kan søke om å gjennomføre hele straffen
med elektronisk kontroll, såkalt intensivövervakning (IÖV).18 I 2020 ble det fullført om lag
1500 saker med IÖV. Ordningen med «utökad frigång»19 er en utslusingsperiode som kan
innvilges når minimum halvparten og minimum 3 måneder av straffen er gjennomført.
Perioden for utökad frigång varer i inntil 2 år, og kan bestå av ulike virkemidler og
kontrollnivå, herunder bruk av elektronisk kontroll som delgjennomføring. Det er ingen øvre
presisert grense for hvor stor del av utslusingsperioden som kan benyttes med
delgjennomføring, men denne gjennomføringsformen varer normalt ikke lenger enn 12
måneder og gjennomsnittet er på 3 måneder. I 2020 ble det fullført 602 saker med
delgjennomføring. Til sammen er det i gjennomsnitt 618 domfelte som til enhver tid
gjennomfører enten hel- eller delgjennomføring i Sverige.
Sverige har ingen absolutte begrensninger i hvilke type lovbrudd som kan innvilges
elektronisk kontroll. I likhet med i Norge er ruspåvirket kjøring den klart vanligste
lovbruddskategorien og utgjør nesten halvparten av alle sakene. Deretter følger
narkotikalovbrudd og voldslovbrudd.
I tillegg til hel- og delgjennomføring, benyttes digital teknologi i åpen anstalt som ekstra
sikkerhetstiltak. Ved Kolmården åpen anstalt benyttes fotlenker i kombinasjon med ulike
lokaliseringsverktøy som overvåker de 151 innsatte, som et ekstra sikkerhetstiltak. Ved
permisjon og prøveløslatelse får innsatte utdelt en mobil overvåkingsenhet som fungerer som
mottaker til fotlenken, alternativt blir de overført til delgjennomføring. Det er planlagt å
iverksette slik overvåking i ytterligere tre anstalter i løpet av 2021.
For øvrig har det nylig trådt i kraft en rekke lovendringer om digital teknologi. Fra 1. juli
2020 ble det åpnet opp for at digitale kontrolltiltak kan benyttes som vilkår for domfelte under
prøveløslatelse. Her benyttes sporingsteknologi med mulighet for kontroll av geografisk
begrensning med både påbuds- og forbudssoner. Tiltaket innebærer mulighet for forsterket
kontroll av vilkår for prøveløslatelse, og kan anvendes i inntil 90 dager.
Fra 1. januar 2021 trådte ny lov om ungdomsovervåking i kraft. Loven gjelder domfelte i
alderen fra 15-21 år. Det åpnes her opp for at sporingsteknologi kan benyttes som en
«husarrest» på kveld og natt i helger, for å kontrollere at vilkår om forbud eller påbud om
opphold i visse geografiske områder overholdes.
Fra 1. mai 2021 kan domfelte som er idømt betinget straff med tilsyn, såkalt «skyddstilsyn»,
benytte digital teknologi for bedre kontroll av krav om geografiske begrensninger for å
redusere risikoen for tilbakefall til ny kriminalitet.
Danmark
Danmark innførte EK helgjennomføring i 2005, og delgjennomføring i 2013, og har ved flere
anledninger utvidet målgruppen. I dag er helgjennomføring et tilbud til domfelte idømt inntil
6 måneders ubetinget fengsel, og delgjennomføring for de siste 6 måneder før løslatelse. Det
er i gjennomsnitt om lag 330 domfelte med EK til enhver tid.

18

Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV). Justitiedepartementet. Sveriges
Riksdag
19
Fängelselag (2010:610). Utsluss. Justitiedepartementet. Sveriges Riksdag

22

I Danmark er brudd på våpenlovgivningen den eneste lovbruddskategorien som er unntatt fra
EK. For personer dømt for vold settes det imidlertid alltid vilkår om å ikke oppsøke eller
kontakte fornærmede i saken, og vold i nære relasjoner blir som hovedregel ikke innvilget. I
2019 var 36 prosent dømt for vold, og gjennomsnittsalder på domfelte var mellom 25-29 år.
Danmark bruker RF-teknologi, men gjennomførte både i 2014-2015, samt i 2018-2019 en
prøveordning med bruk av GPS for domfelte med høy risiko ved permisjon og
prøveløslatelse. Ordningen er evaluert, men den aktuelle rapporten er ennå ikke offentlig
tilgjengelig.
Det vurderes nå en rekke endringer i regelverket for EK, herunder en mulig utvidelse av
domslengde og gjennomføringstid i inntil 18 måneder. Begrunnelsen for slik vurdering er
store kapasitetsutfordringer i kriminalomsorgen, og at EK vil frigjøre plass i fengslene.
Finland
Finland innførte EK i 2006, og det benyttes i dag både i fengsel, ved utganger fra fengsel og i
samfunnet. Den eneste begrensningen på lovbruddskategori er for domfelte som er dømt for
vold i eget hjem. Det benyttes RF-teknologi og sporingsteknologi.
EK helgjennomføring benyttes ved en domslengde på inntil 6 måneder, og er en beslutning
som fattes av domstolen. I 2020 ble det iverksatt totalt 180 saker. Delgjennomføring benyttes
oftere, og det ble i 2020 iverksatt 828 saker. Gjennomføringstiden er også her inntil 6
måneder, og det benyttes sporingsteknologi. I motsetning til helgjennomføring er
delgjennomføring en administrativ beslutning som fattes av kriminalomsorgen. Kartlegging
av innsattes behov og mulighet for overføring til delgjennomføring gjennomføres tidlig i
soningsforløpet, og det foretas en egnethetsvurdering av alle søkere. Det er leder for det
enkelte fengsel som avgjør søknaden og i de aller fleste tilfeller innvilges dette under
forutsetning av en individuell plan for oppfølging. I enkelte åpne fengsler er overføring til
delgjennomføring en hovedregel, gjennom en tidlig planlagt og forutsigbar prosess. Domfelte
forventes å søke, og overføring kan skje etter gjennomført 2/3-tid. Kriminalomsorgen må
begrunne eventuelle unntak fra denne hovedregelen i vedtaket. Finland benytter også EK som
deldom med ubetinget fengselsstraff, hvor domstolen kan beslutte at det siste året kan
gjennomføres med EK med sporingsteknologi.
I 2014 ble det også mulig å benytte fotlenker med GPS for domfelte som er på permisjon eller
har frigang fra fengsel, samt domfelte som gjennomfører straff på institusjon i stedet for
fengsel. I tillegg benyttes elektronisk kontroll ved flere fengsler med lav sikkerhet. Dette gjør
overgangen videre til delgjennomføring enkel, ved at domfelte beholder det utstyret de har
benyttet i fengselet.
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Tabell 2:Oversikt over de nordiske land og hva som er ulikt i forhold til bruk av
straffegjennomføring med elektronisk kontroll:
Domslengde
(hel)

Gjennomføringstid
(del)

Lovbruddskategori
unntatt

Teknologi

Kriminalomsorgen

6 mnd.

6 mnd.

RF, GPS,
fjernalkoholtest
biometri

Kriminalomsorgen

6 mnd.

2 år

Alvorlig/
gjentatt
voldslovbrudd
Seksuallovbrudd
Ingen
begrensning

Kriminalomsorgen

6 mnd.

6 mnd.

Lovbrudd
knyttet til
våpenlovgivning

RF, GPS

Domstol
(hel),
kriminalomsorgen
(del)

6 mnd.

6 mnd.

Ingen
begrensning

RF, GPS,
app

Finland

Danmark

Sverige

Norge

Land

Beslutnings
myndighet

2.3

RF, GPS
(inkl.
soner),
app

Anvendelsesområde
for EK og bruk av
digital teknologi ved
annen
straffegjennomføring
Ubetinget fengsel
(hel og del)

Ubetinget fengsel
(hel og del),
teknologi i fengsel,
prøveløslatelse,
ungdomsovervåking,
betinget straff med
tilsyn
Ubetinget fengsel
(hel og del),
permisjon,
prøveløslatelse
Ubetinget fengsel
(hel og del),
teknologi i fengsel,
permisjon, frigang,
prøveløslatelse, i
institusjon, deldom
(EK/ubetinget)

Øvrige land i Europa

Mens Norden i hovedsak benytter EK som en straffegjennomføringsform ved ubetinget
fengsel, er EK ellers i Europa først og fremst en selvstendig straffereaksjon som idømmes av
domstolene. Teknologien benyttes for øvrig som virkemiddel i hele strafferettskjeden fra
varetektssurrogat, straffereaksjon, vilkår for betinget dom, utslusing og ved prøveløslatelse.
Gjennomføringstiden er som oftest lenger enn i Norge, minimum 6 måneder og ofte opp til 12
måneder, og i enkelte tilfeller helt opp til tre år.
Målgruppen for EK i andre europeiske land er i liten grad avgrenset med hensyn til
lovbruddskategorier. I enkelte land er seksualforbrytelser, samt kriminalitet begått i eget hjem
unntatt fra ordningen, men mange steder anses seksuallovbrytere særlig egnet for løsninger
med sporingsteknologi i kombinasjon med forbuds- eller påbudssoner. De vanligste
lovbruddskategoriene er imidlertid mer eller mindre de samme som i Norge: veitrafikk,
bedrageri og narkotika. Mange steder benyttes mer inngripende overvåkning, flere timer
innendørs og med færre muligheter for sysselsetting, permisjon og lignende. Det er svært
24

varierende i hvilken grad domfelte følges opp med sosialfaglige virkemidler og
innholdsmessige virkemidler. Enkelte land benytter såkalt «stand-alone», som kun innebærer
teknisk overvåking uten noen form for øvrig faglig oppfølging.
Når det gjelder de tekniske løsningene benytter de aller fleste land seg av RF-teknologi i
kombinasjon med GPS. Flere land utvikler egne apper for bruk under straffegjennomføringen,
med formål om å støtte, informere og motivere domfelte.
De aller fleste land i Europa melder om en økning i bruk av elektronisk kontroll som følge av
covid-19 pandemien, hvor det var behov for å frigjøre plass i fengslene som et ledd i
smittevernstiltak. Mye tyder på at denne utviklingen vil komme til å vedvare også etter
pandemien, og at holdningen til bruk av digitale løsninger for straffegjennomføring har endret
seg blant politikere og i opinionen.20

20

CEP EM webinar, 12th of May 2021: https://www.cep-probation.org/webinar-electronic-monitoring-sharingexperiences-regarding-em-during-the-covid-19-pandemic-state-of-play/
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3

Formål med straffen og teknologien

Et viktig prinsipp i norsk straffegjennomføring er at frihetsberøvelsen er straffen og at
gjennomføringen av straffen ikke skal være mer tyngende enn det som er nødvendig av
sikkerhetsmessige hensyn. Dette ble lagt til grunn for den modellen som ble valgt for EK da
ordningen ble etablert i 2008.
EK helgjennomføring gjør det mulig for domfelte å opprettholde sine sosiale og økonomiske
forpliktelser, gjennom å fortsette i jobb eller studier, leve med familien og ha kontakt med
venner. EK delgjennomføring gir mulighet for en god progresjon med gradvis og trygg
tilbakeføring til samfunnet med tett oppfølging fra kriminalomsorgen og samarbeidspartnere.
Med progresjon i straffegjennomføringen menes at rammene for straffegjennomføringen blir
gradvis mindre strenge, og at den domfelte får mer frihet jo nærmere tidspunktet for endt tid.
Hensikten med progresjon er at den domfelte lettere skal kunne tilpasse seg livet etter
straffegjennomføringen.
Kriminalomsorgens tilbakeføringsstrategi for 2017-2021 påpeker at god tilbakeføring og
integrering i samfunnet etter gjennomført straff forebygger utenforskap, fremmer deltakelse i
arbeidslivet og motvirker ny kriminalitet. Færre lovbrudd gir færre kriminalitetsofre og store
samfunnsøkonomiske gevinster. En gradvis overgang fra å sone straffen i fengsel til å
gjennomføre straffen utenfor fengsel ved for eksempel elektronisk kontroll, kan i seg selv
være et viktig tiltak for vellykket tilbakeføring til samfunnet.21
Straffegjennomføringsformen ivaretar både normalitetsprinsippet og nærhetsprinsippet, og er
i kriminalomsorgsmeldingen nevnt som sentrale prinsipp for å realisere det humanistiske
verdigrunnlaget under straffegjennomføring. EK styrker integrering i jobb og samfunnsliv;
viktige nøkkelfaktorer for redusert risiko for tilbakefall til ny kriminalitet. Straffen
gjennomføres med tett oppfølging og kontroll, og eventuelle brudd identifiseres og håndteres
raskt. Dette bidrar til økt sikkerhet for samfunnet. På denne måten ser man at teknologien
ivaretar begge ytterpunktene i formålet med straffen, domfeltes mulighet for god tilbakeføring
på den ene siden, og samfunnets behov for beskyttelse på den andre.
Teknologi er en del av samfunnet og digitale løsninger utgjør en stadig større del av
hverdagen. Kriminalomsorgen skal legge til rette for at nye digitale løsninger tas i bruk for å
bidra til kvalitativ bedre straffegjennomføring og en mer effektiv ressursbruk.
Kriminalomsorgen jobber derfor mot et overordnet digitaliseringsmål om å forenkle, forbedre
og fornye, og flere store digitaliseringsprosjekter gjennomføres nå i kriminalomsorgen. 22
Når man snakker om elektronisk kontroll i denne rapporten, menes eksplisitt
straffegjennomføring etter strgjfl. § 16 a. Når man snakker om digital teknologi, digitale
løsninger eller digitale kontrolltiltak i denne rapporten, dreier det seg om elektroniske verktøy
med ulike funksjoner. Nærmere beskrivelse av ulik type digital teknologi er beskrevet i
kapittel 3.3. Det er viktig å huske på at det i de fleste tilfeller er snakk om enkle og kjente
løsninger, som fotlenke, smarttelefon og fjernalkoholtest. Sporing og posisjonering er
funksjonalitet som i svært begrenset grad er hensiktsmessig å benytte, men som kan
21
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nødvendig i enkelte tilfeller, avhengig av målgruppens risiko og behov. Teknologien kan med
andre ord skreddersys for å ivareta straffens formål på best mulig vis, også at straffen ikke
skal oppleves mer tyngende eller inngripende enn nødvendig.

3.1

Skreddersøm og standardisering

Teknologi styrker kriminalomsorgens muligheter til å løse samfunnsoppdraget på best mulig
måte, både når det gjelder kvalitet og effektivitet. Dette gir mulighet for å konsentrere
ressursene til de som har mest behov og samtidig styrke tilbakeføringen til samfunnet med
flere trinn og ikke minst gi muligheter for individuell tilpasning. Et eksempel på dette er
etableringen av EK for varig soningsudyktige. Her kan straffegjennomføringen tilpasses
domfeltes helsesituasjon og behov for velferdstjenester, familie og tilknytning til arbeidsliv.
Den elektroniske kontrollen er basert på et elektronisk aktivitetsskjema som domfelte og
kriminalomsorgen utformer i fellesskap. Planen gir oversikt over avtalte inn- og utganger fra
boligen gjennom hele uken, og i tillegg til kontrollfunksjonen bidrar planen også til å legge til
rette for en mer strukturert hverdag for domfelte. Samtidig er det mange krav den domfelte
må forholde seg til, som faste innetider, rusforbud, oppmøter og kontroller, som gjør at
straffen oppleves som krevende for mange.23

3.2

Motivasjon, innhold og kontroll

Samtykke fra domfelte er en forutsetning for bruk av teknologi i straffegjennomføring.
Utstyret må lades og vedlikeholdes, og det kreves derfor en viss motivasjon. Samtykke er
videre omtalt i kapittel 3.5. Domfelte som gjennomfører EK gjennomfører straff i hjemmet.
Eventuelle samboende må samtykke til at straffen kan gjennomføres i deres felles hjem, og
samboende barn skal informeres og gis mulighet til å uttale seg før beslutningen tas, i tråd
med barnelova §31.
EK medfører også at offentlige og private tjenester og tilbud får lettere tilgang til domfelte
under straffegjennomføringen. Oppmøter til kriminalomsorgen kan erstattes med oppmøte til
lege, DPS eller rådgivning hos NAV. Sysselsetting kan erstattes med kompetansegivende kurs
eller opplæring i skole eller bedrift. Kriminalomsorgen sine innholdstilbud er også mer
tilgjengelig ved oppmøte på friomsorgskontoret. I forbindelse med covid-19 har
kriminalomsorgen også fått verdifull kompetanse og erfaring i bruk av nettbaserte tilbud i
oppfølging av domfelte som gjennomfører EK.
Teknologi gir mulighet for å kontrollere at avtaler om inne- og utetider overholdes og at
domfelte følger regler og avtaler for straffegjennomføringen. Samtidig viser evaluering
hvordan strukturen i organiseringen, regelverk og avtaler om inne- og utetider også bidrar til
struktur og organisering i domfeltes liv.24 I en brukerevaluering av domfelte med EK i 201025
oppga de fleste at mulighet for å ringe kriminalomsorgen 24/7 var en viktig
kommunikasjonskanal. De fikk fortløpende svar på spørsmål og gitt beskjed om endringer og
utfordringer underveis i straffegjennomføringen.
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Bruk av digital teknologi kan benyttes for ulike formål og skreddersys for ulike grupper
domfelte. I dag benyttes teknologien kun som et kontrolltiltak for en begrenset gruppe
domfelte. Utvidet anvendelse av digital teknologi vil kunne bidra til både økt kvalitet og
effektivisering av kontrolltiltakene. Kontrollen kan målrettes etter den enkeltes risiko og
behov, og bidra til hyppigere og mer treffsikre kontroller, og kan erstatte eller supplere
fysiske møter og manuelle kontroller. Dette vil blant annet kunne bidra til å redusere behovet
for at domfelte eller kriminalomsorgens ansatte må reise over større geografiske avstander.
Det vises her til at det er domfelte som bor så avsidesliggende til at de enten ikke får mulighet
til å gjennomføre straff i samfunn grunnet manglende mulighet til å gjennomføre manuelle
kontroller, eller at kontrollene må bli utført av innleid, eksterne kontrollører. Bruk av digitale
kontrolltiltak i disse tilfellene vil øke rettslikhet for domfelte og gi betydelige
ressursbesparelser.
Teknologien kan videre ha andre formål enn kun kontroll, blant annet å motivere, informere
og støtte domfelte underveis i straffegjennomføringen. Teknologi kan også benyttes til å
motivere domfelte til å overholde forpliktelser og avtaler, gjennom skreddersydde apper på en
klientmobil eller på domfeltes egen mobiltelefon. Slik kan de holde kontakt med
kriminalomsorgen, sende og motta beskjeder, spørsmål og tilbakemeldinger til og fra relevant
fagpersonell, eller på annen måte få rask og målrettet bistand eller korrigeringer.
Kriminalvården i Sverige har utviklet en app for domfelte som gjennomfører straff i
samfunnet. Appen heter «Utsikt», og inneholder kalender, dagbok og verktøy for å håndtere
problemsituasjoner. Appen bygger på frivillighet og er et hjelpemiddel og støtte, og skal ikke
benyttes for kontroll eller overvåking.26 Også kriminalomsorgen i Finland utvikler en app for
bruk av domfelte som gjennomfører straff i samfunnet, som forventes å tas i bruk fra 2022.
Digital kompetanse er viktig for hele organisasjonen, også for domfelte. Teknologien i seg
selv kan bidra til å øke domfeltes digitale kompetanse, og for domfelte med høyere digital
kompetanse, som for eksempel unge, gis mulighet for å kommunisere med kriminalomsorgen
på kjente plattformer.

3.3

Teknologiens muligheter

Kriminalomsorgen har i dag hjemmel til å bruke radiofrekvens (RF), sporingsteknologi
(GPS), videosamtale (VIS), fjernalkoholtesting, og biometri, herunder fingeravtrykk og
ansiktsgjenkjenning som teknologiske løsninger. Disse funksjonene benyttes ved hjelp av
fotlenke (med RF eller GPS), basestasjon som plasseres i domfeltes bolig,
smarttelefon/klientmobil og alkometer.
Når det gjelder sporing benyttes i dag kun situasjonsbestemt sporing. Denne formen for
sporing starter ved brudd på vilkår, og avsluttes når bruddet er avklart og håndtert. Domfelte
spores ikke av kriminalomsorgen utover dette. Situasjonsbestemt sporing benyttes i dag kun
for et fåtall domfelte som gjennomfører straff med elektronisk kontroll.
Posisjonering er et mindre inngripende tiltak enn sporing. Posisjonering innebærer at
kriminalomsorgen ber domfelte om å dele sin posisjon på et gitt tidspunkt. Her kan
kriminalomsorgen foreta kontroller ved at domfelte sender sin nåværende posisjon på et gitt
tidspunkt, enten forhåndsavtalt eller som stikkprøve, begge tilfeller uten at videre sporing
26
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aktiveres. En slik stikkprøve kan også kombineres med for eksempel ruskontroll, slik vi har
muligheter for med dagens VIS-telefoner.
Teknologiene for radiofrekvens (RF), sporingsteknologi, posisjonering, biometri, video og
ruskontroll vil sannsynligvis også være anvendelige som kontrolltiltak også for fremtiden.
Samtidig vet man at teknologiene vil fornye seg både i form, funksjonsmuligheter og ulike
plattformer. Et eksempel på dette er begrepet fotlenke, som nærmest er ensbetydende med
straffegjennomføring etter § 16 a. Funksjonen som fotlenken bidrar med kan like gjerne løses
med en lenke rundt håndleddet som en slags smartklokke eller gjennom en smarttelefon. I
andre land skiller man gjerne mellom mobile og «fastmonterte» enheter, men funksjonen vil
være den samme. GPS er et annet begrep som benyttes for sporingsfunksjon, men her kan
også andre løsninger enn GPS benyttes.
Leverandører av utstyr for elektronisk kontroll er i ferd med å kombinere og etter hvert også
erstatte tradisjonell RF med Bluetooth. Dette antas å ha et større potensiale både i funksjon og
sikkerhet, og benyttes allerede i dag til innendørs posisjoneringssystemer og alarmløsninger.
Dette innebærer at RF-utstyr ikke lengre er ensbetydende med fotlenker, men kan også
kombineres med andre Bluetooth-enheter for å øke fleksibilitet og nøyaktighet, for eksempel
vil man kan se hvilket rom domfelt befinner seg i, om domfelte er inne i en bygning eller i
hvilken del av bygningen eller uteområdet vedkommende befinner seg. For kriminalomsorgen
betyr dette at man kan sette sammen ulike kombinasjoner og regimer av digitale kontrolltiltak
avhengig av formålet.
Det vil i fremtiden også være mulig å kombinere og koble sammen ulik teknologi, som for
eksempel en fotlenke eller en annen kroppsfast sender (for eksempel en smartklokke) og en
mobiltelefon. Man kan sette opp individuelle eller felles aktivitetsskjemaer, samt ulike
alarmregimer for eksempelvis lav eller høy sikkerhet. Alarmene kan overvåkes lokalt eller
sentralt. De ulike digitale teknologiområdene smelter mer og mer sammen i hverandre, slik at
for eksempel apparater for ruskontroll (fjernalkoholtesting) i fremtiden også vil kunne brukes
sammen med mobiltelefoner via Bluetooth som kan vise bilder eller video av prøvetakingen
sammen med posisjon og prøvetidspunkt og resultat slik den eksisterende VIS-løsningen
sammen med alkometer gjør i dag. I prinsippet kan ett enkelt digitalt apparat i fremtiden
brukes til å kontrollere mange ulike vilkår.
Digitale kontrolltiltak kan oppleves inngripende og belastende for domfelte. Samtidig kan
likevel slike kontrolltiltak oppleves som mindre inngripende enn tradisjonelle, fysisk
kontrolltiltak i kriminalomsorgen. Et eksempel kan være kontroll av vilkår om oppholdssted,
som normalt gjennomføres ved at to ansatte møter opp i bolig eller på sted for sysselsetting.
Alternativt kan tilsvarende kontroll gjennomføres ved bruk av eksempelvis en VIS-telefon
med adgang til å se posisjon. For mange vil dette oppleves adskillig mindre inngripende.
Digitale kontrolltiltak kan også gi domfelte større mulighet til å fortløpende vise overfor
kriminalomsorgen at de overholder fastsatte vilkår, noe som også kan være positivt for
domfeltes videre progresjon.
Bruk av verktøy for digitale kontrolltiltak kan skreddersys til hver enkelt domfelt for å
etablere det kontrollregime som anses nødvendig. For eksempel kan enkelte ilegges absolutte
påbud- og eller forbudssoner, tett oppfølging av ruskontroll, pålegg om å delta i program og
samtalegrupper med mer, mens andre kun bes om posisjonering i spesielle anledninger som
eksempelvis ved permisjon eller frigang. Posisjonering, som i dag kan gjennomføres ved hjelp
av VIS, kan i prinsippet brukes av alle målgrupper som får forlate fengselet under
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straffegjennomføring, også domfelte som gjennomfører straff på institusjon eller hjemme,
både med og uten elektronisk kontroll. Sporing kan utvides til flere målgrupper der domfelte
skal oppholde seg utenfor fengsel i kortere eller lengre tid og hvor det er satt klare vilkår for
geografiske steder eller områder domfelte skal oppholde seg eller har forbud mot å oppholde
seg. Dette kan være et egnet tiltak for domfelte med høy risiko, eller der det er satt vilkår som
er krevende å kontrollere på effektivt vis. Dette viser at man kan skreddersy den mest
hensiktsmessige løsningen for bruk av digitale kontrolltiltak, etter behov tilpasset den enkelte
domfelte.
Det kan også vurderes å etablere en mer strukturert oversikt over bruk av ulike digitale
kontrolltiltak og hvilket «sikkerhetsnivå» disse samlet sett vil utgjøre. Det vil gi en liste med
samling av ulike tiltak som rangeres fra høyest mulig kontrollregime, til lavest mulig
kontrollregime. Eksempel på det høyeste nivået kan være bruk av fotlenker utstyrt med
sporingsteknologi i kombinasjon med forbuds- eller påbudssoner. Som lavest nivå kan tenkes
kun bruk av apper eller videosamtaleløsning for kommunikasjon mellom domfelte og ansatte.
En struktur der tiltakene er rangert etter hvilket sikkerhetsnivå de dekker vil kunne bidra til
faste rammer for valg av hensiktsmessig og nødvendig nivå. Man kan videre vurdere om det
bør være en rettslig regulering av sikkerhetsnivå for enkelte målgrupper. Forvaringsdømte,
seksuallovbruddsdømte og andre målgrupper hvor den allmenne rettsoppfatning tilsier at
kontrollen bør være høy kan være aktuelle for en slik regulering i regelverket.
Teknologiens utvikling, framtidige muligheter og anvendelsesområde er nærmest ubegrenset.
Til tross for det har Norge helt siden straffegjennomføring med elektronisk kontroll ble
etablert i 2008 hatt en forsiktig tilnærming til bruk av teknologi, hvor man har valgt de enkle
og robuste løsningene framfor de mer avanserte og komplekse. Formålet har vært klart, hvor
kvalitet i innhold, oppfølging og kontroll er sentralt. Selv med lovendringene i 2020 som
åpnet for bruk av digital teknologi, er anvendelsen svært begrenset. Det er viktig å huske på at
når man snakker om økt bruk av digital teknologi og kontrolltiltak, vil dette i de fleste tilfeller
dreie seg om enkle tekniske løsninger som eksempelvis bruk av smarttelefon, og i langt
sjeldnere utstrekning være snakk om sporing. Arbeidsgruppen mener dette er en sunn og
tillitsvekkende holdning til bruk av teknologi i kriminalomsorgens regi. Likevel anses det å
være store gevinster å hente på å utvide anvendelsen noe, i takt med utviklingen i samfunnet
for øvrig og med et fortsatt sterkt fokus på personvern og domfeltes samtykke som
grunnleggende premiss.

3.4

Personvern

I 2016 ble det vedtatt en ny personvernforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om
beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri
utveksling av slike opplysninger. Samtidig ble nytt direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016
om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheters behandling av
personopplysninger med henblikk på å forebygge, etterforske, avsløre eller rettsforfølge
straffbare handlinger eller fullbyrde strafferettslige reaksjoner og om fri utveksling av slike
opplysninger vedtatt. Den nye forordningen får ikke anvendelse på behandling av
personopplysninger som utføres av myndigheten med henblikk på straffeforfølgning eller å
iverksette strafferettslige sanksjoner, jf. artikkel 2 (2) d). I EU reguleres dette området av
direktivet. Straffegjennomføring faller imidlertid utenfor Schengen-avtalens virkeområde, slik
at Norge ikke er bundet av direktivets regler på dette området. Departementet arbeider likevel
med utkast til nye regler om behandling av personopplysninger under straffegjennomføring
og varetekt som bygger på direktivets regler.
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Når det gjelder bruk av digital teknologi for å kontrollere overholdelse av vilkår er det særlig
artikkel 3 (1), (4) og (13), 4 og 11 som er relevante. Rapportens forslag innebærer behandling
av opplysninger om domfelte identitet, geografiske posisjon, bevegelse og rusbruk. Disse vil
være å anse som personopplysninger i direktivets forstand. Departementet har i Prop. 132 L
(2018-2019) pkt. 6.6.4.127 nærmere vurdert forholdet til personvernreglene og kom der til at
ordningen som var foreslått da var i tråd med de prinsippene som er nedfelt i direktivet.
Forslagene om bruk av digital teknologi som fremkommer av denne rapporten er i samsvar
med bruken som ble foreslått i proposisjonen og arbeidsgruppen nøyer seg med henvisning til
de vurderingene som allerede foreligger. Imidlertid begrenser forslagene seg i rapporten ikke
til å kun gjelde straffegjennomføring med elektronisk kontroll, men det foreslås at det åpnes
opp for en generell hjemmel for bruk av digital teknologi. Det vil derfor også være behov for
en generell hjemmel i straffegjennomføringsloven og forskrift tilsvarende den som fremgår av
§ 16 a fjerde ledd og forskriftens § 7-5 i dag.
Kontroll ved bruk av digital teknologi og behandling av opplysninger om domfeltes identitet,
geografiske posisjon, bevegelse og rusbruk kan representere inngrep i domfeltes rett til
privatliv etter EMK art. 8 og inngrep kan ikke skje uten at det er i samsvar med hjemmel i
lov. Samtidig er behandlingen av personopplysninger i en viss forstand «frivillig», ved at den
domfelte selv ønsker denne straffegjennomføringsformen fremfor straffegjennomføring i
fengsel. Videre settes det også krav om at eventuelle samboende over 18 år må samtykke til
bruk av digital teknologi i hjemmet under straffegjennomføringen. Som beskrevet i
foregående punkt, er det arbeidsgruppens anbefaling at behandling av personopplysninger ved
bruk av digital teknologi som beskrevet i rapporten her blir nærmere regulert i lov og
forskrift. Det vises også her til Prop. 132 L (2018-2019) og departementets vurderinger som
også vil gjøre seg gjeldende her.
Forutsatt at bruk av personopplysninger blir nærmere regulert i straffegjennomføringsloven
med tilhørende forskrift så er det arbeidsgruppens oppfatning at forslag om å åpne opp for
ytterligere bruk av digital teknologi under straffegjennomføring og herunder behandlingen av
personopplysninger i forbindelse med bruken, vil være forenlig med EMK art. 8.

3.5

Samtykke

EK er en straffegjennomføringsform basert på frivillighet som domfelte selv må søke om, og
godta de krav og vilkår som kriminalomsorgen fastsetter for straffegjennomføring. Videre
skal kriminalomsorgen i alle tilfeller hvor domfelte er under 18 år eller varig soningsudyktig
vurdere om vedkommende oppfyller vilkårene for å gjennomføre straffen utenfor fengsel med
EK, jf. strgjfl. § 16 a andre ledd. I tillegg skal kriminalomsorgen vurdere om domfelte som
ikke er kandidat for prøveløslatelse ved 2/3-tid er i målgruppen for delgjennomføring med
EK.28
Kriminalomsorgen sender ut informasjonsbrev til domfelte som er i målgruppen for å
vurderes for EK helgjennomføring. I 2020 utgjorde antall søknader om EK en andel på 95
prosent av antall utsendte informasjonsbrev. Tilsvarende andel var i 2014 på 74 prosent. Det
er mulig å søke EK også uten å ha mottatt brevet, men tallene indikerer at søknadsgraden nå
er svært høy. Når det gjelder delgjennomføring er erfaringene at det i enkelte tilfeller kan
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være krevende å motivere domfelte til å søke om overføring fra fengsel eller overgangsbolig
til EK. Dette kan ha ulike årsaker, men mange domfelte har en oppfatning av at
delgjennomføring kan være mer krevende enn fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Ved
gjennomføring av straff ved lavere sikkerhet vil det også være mulighet for større grad av
utganger og permisjoner enn det som tilbys under straffegjennomføring med elektronisk
kontroll. Ansatte i kriminalomsorgens enheter jobber aktivt med å identifisere og motivere
sine innsatte til å søke om EK, og kriminalomsorgens formaliserte utslusingssamtaler er et
verktøy i denne prosessen. Arbeidsgruppen ser likevel et uutnyttet potensial i denne gruppen,
og man kan derfor tenke seg at det kunne vært hensiktsmessig om kriminalomsorgen kunne
beslutte overføring uavhengig av domfeltes samtykke. Dette ville kunne økt andel
delgjennomføring og bidratt til større fleksibilitet og handlingsrom for kapasitetsplanlegging i
kriminalomsorgen.
Arbeidsgruppen er likevel klar i sin anbefaling om at kravet til frivillighet og samtykke fra
domfelte må opprettholdes. Straffegjennomføring med elektronisk kontroll kan være
krevende, og stiller store krav til domfeltes evne til å overholde strenge tidsskjema og avtaler,
samtidig med at de bor hjemme, og med forventninger fra omgivelsene som ikke
nødvendigvis er i tråd med de krav og vilkår som fastsettes. Som nevnt i kapittel 3.2 er
samtykke fra domfelte også en forutsetning for bruk av teknologi i straffegjennomføring, da
det settes store krav til at utstyret må lades og vedlikeholdes, og kan la seg manipuleres. Også
av hensyn til personvern og bruk av digitale kontrolltiltak anses samtykke nødvendig.
Frivillighet anses derfor som en forutsetning for en vellykket gjennomføring av straff med
elektronisk kontroll.
Arbeidsgruppen mener derimot at det kan iverksettes tiltak som øker søknadsandelen for
delgjennomføring. Dersom delgjennomføring blir en hovedutslusingsform fra fengsel, og i
større grad inngår i et standard straffegjennomføringsløp som er tidlig planlagt i samarbeid
med domfelte og gjennom forpliktende avtaler, som omtalt i kapittel 5.2.1, er det grunn til å
tro at søknadsandelen øker. Det bør også åpnes opp for at kriminalomsorgen på et selvstendig
initiativ skal vurdere om domfelte er egnet for delgjennomføring også i de tilfeller hvor
domfelte ikke har søkt om det. Dette gir kriminalomsorgen en bedre mulighet til å planlegge
videre soningsprogresjon, og jobbe med domfeltes motivasjon, som igjen kan medføre at flere
domfelte vil vurdere muligheten dersom de får tilbud. Straffegjennomføring med elektronisk
kontroll kan imidlertid likevel ikke iverksettes dersom domfelte motsetter seg og ikke godtar
de krav og vilkår som er satt for ordningen.
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4

Overordnete endringer i regelverket

Før man ser nærmere på konkrete muligheter for videre utvidelse av bruken av
straffegjennomføring med elektronisk kontroll etter strfgjl. § 16 a, samt for andre målgrupper,
ønsker arbeidsgruppen å påpeke enkelte overordnete forhold i regelverket som oppfattes som
utfordringer i dag. Arbeidsgruppens anbefalinger til endring på disse områdene vil ha
konsekvenser for de videre forslagene i rapporten. Dette gjelder behovet for å etablere en
generell hjemmel for bruk av digital teknologi under straffegjennomføring, behov for å
etablere et tydeligere skille i regelverket mellom hel- og delgjennomføring, samt fjerne
begrensningene i regelverket for anvendelse av digital teknologi som er knyttet til særlige
vilkår etter § 16 tredje ledd.

4.1 Generell hjemmel i straffegjennomføringsloven for bruk av digitale
kontrolltiltak
Bruk av digital teknologi, teknologi for å kontrollere domfeltes identitet, geografiske posisjon,
bevegelse og eventuelle rusbruk, er i dag kun knyttet til straffegjennomføring med elektronisk
kontroll etter strgjfl. § 16 a. Bruk av situasjonsbestemt sporing og videosamtale er videre
knyttet opp mot bruk av særlige vilkår etter § 16 tredje ledd, se nærmere om dette i kapittel
4.3 nedenfor.
Arbeidsgruppen har anbefalt at digital teknologi brukes i større grad som et verktøy også ved
andre straffegjennomføringsformer. Det er sett hen til at bruk av digital teknologi i
forbindelse med kontroll av andre vilkår eller som selvstendig vilkår vil kunne bidra til å gi
tryggere rammer, økt progresjon, mer fleksibilitet og effektivitet i straffegjennomføring og
styrke ivaretakelse av allmenn rettsoppfatning. I dag fremgår forutsetninger for de ulike
straffegjennomføringsformene av de ulike bestemmelsene i loven, i tillegg til at det er egne
bestemmelser med særlige vilkår, det vises her til §§ 16, 36 og 43. Arbeidsgruppen ser at det
vil være hensiktsmessig å regulere bruk av digital teknologi i tilknytning til kontroll og vilkår
i en egen, generell hjemmel. Dette vil bidra til at bruken ikke knyttes opp mot bestemte
former for straffegjennomføring og at det kan benyttes i de tilfeller hvor man anser det som
sikkerhetsmessig nødvendig og hvor det vil være hensiktsmessig for en effektiv kontroll, uten
risiko for manglende hjemmelsgrunnlag.
Bestemmelsen bør hjemle muligheten til å kunne sette selvstendig vilkår om bruk av digital
teknologi i forbindelse med utganger og/eller prøveløslatelse, samt åpne opp for at man kan
bruke digital teknologi for å kontrollere vilkår som i dag allerede følger av
straffegjennomføringsloven. Bestemmelsen bør utformes slik at man viser til bruk av digital
teknologi, men ikke begrenser det ved å benytte lite fleksible begreper. Det vises her til at
teknologiene for radiofrekvens, sporingsteknologi, posisjonering, biometri, video og
ruskontroll sannsynligvis vil være tilstrekkelig som kontrolltiltak også for fremtiden. Samtidig
vet man at teknologiene vil fornye seg både i form, funksjonsmuligheter og ulike plattformer.
Det er derfor viktig at man ikke benytter begreper i regelverket som i seg selv setter
begrensninger for kommende teknologiske standarder, men benytter generiske begrep
uavhengig av type enheter man benytter i dag.
4.1.1 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler at det tas inn en egen bestemmelse i straffegjennomføringsloven
om bruk av digital teknologi, både som eget vilkår, men også til bruk ved kontroll av andre
vilkår. Bestemmelsen bør være generell og kunne benyttes i alle tilfeller hvor man ser at det
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vil være nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig straffegjennomføring og/eller der hvor
man se at det vil være hensiktsmessig for en effektiv kontroll av øvrige vilkår.

4.2

Tydeligere skille i regelverket mellom hel- og delgjennomføring

I forskriften § 7-2 er det definert hvem som er i målgruppen for henholdsvis hel- og
delgjennomføring. Formålet med de to ordningene er forskjellige. Helgjennomføring er i
særlig grad ment å bidra til å unngå eventuelle negative konsekvenser som følge av et
fengselsopphold, samt gi domfelte mulighet for å opprettholde økonomiske og sosiale
forpliktelser, ikke minst å opprettholde jobb eller skoletilbud. For delgjennomføring er
formålet først og fremst at ordningen skal bidra til en hensiktsmessig progresjon, sikre en
positiv utvikling og gi en gradvis overgang til et liv i frihet. Det er altså to helt ulike formål
med de to ordningene, noe som er synliggjort i forskriften og tilhørende retningslinjer.
Arbeidsgruppen mener at dette skillet bør være gjennomgående også i det øvrige regelverket,
ved at helgjennomføring og delgjennomføring er adskilt i hver sin lovbestemmelse, med hvert
sitt tilpassede, underliggende regelverk. Dette vil muliggjøre et mer presist og målrettet
regelverk for de to ulike ordningene, hvor blant annet målgruppe, innhold og kontrollregime
vil kunne vurderes ulikt. Ulike lovbestemmelser vil understøtte og tydeliggjøre formålene
med de to ordningene, og synliggjøre delgjennomføring som et ordinært progresjons- og
utslusingstiltak og ikke sammenblandes med helgjennomføring som er et rent alternativ til
gjennomføring i fengsel, og tiltenkt en adskillig snevrere målgruppe. Dette vil igjen bidra til
målsettingen om økt bruk av delgjennomføring som et hensiktsmessig og mer standardisert
progresjonstiltak for å legge til rette for trygg og god tilbakeføring til samfunnet. Forslag til
endringer i regelverket for delgjennomføring omtales nærmere i kapittel 5.2.
Det fremste fellestrekket med hel- og delgjennomføring er bruk av digitale kontrolltiltak.
Arbeidsgruppen anbefaler økt bruk av slike digitale kontrolltiltak også for andre grupper av
domfelte som gjennomfører straff i samfunnet, slik at dette fellestrekket ikke lenger er
avgjørende for å beholde ordningene i samme bestemmelse. Tilsvarende løsning ble nylig
innført ved endring i lov av 2019 da straffegjennomføring med elektronisk kontroll ble skilt ut
fra § 16 til egen bestemmelse i § 16 a. Straffegjennomføring i hjemmet med og uten
elektronisk kontroll er så vidt ulike både i formål, målgruppe, innhold og kontrollregime, at
det ikke var hensiktsmessig å beholde de i samme bestemmelse.
4.2.1 Anbefaling
Arbeidsgruppen vil anbefale at de to ulike ordningene med helgjennomføring og
delgjennomføring skilles som to ulike bestemmelser etter § 16 a og § 16 b, og følges av et
underliggende regelverk som er tilpasset de ulike formålene med ordningene. Bestemmelsen
om bøtetjeneste etter § 16 b blir nytt §16 c. Alternativt kan bestemmelsen om
delgjennomføring flyttes til ny § 40, før bestemmelsen om forberedelse til løslatelse og
prøveløslatelse, noe som vil signalisere at delgjennomføring er et progresjons- og
utslusingstiltak. I bestemmelsene om hel- og delgjennomføring bør det også inntas at det er
mulighet for å gjøre unntak for unge domfelte mellom 18-24 år, jf. kapittel 5.3.

4.3

Begrensninger i regelverket knyttet til bruk av digital teknologi

Bruk av digitale kontrolltiltak ved straffegjennomføring med elektronisk kontroll reguleres i
dag i strgjfl. § 16 a og forskriften § 7-5. Digitale kontrolltiltak skal kun benyttes der det er
nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring av straffen. Videre kan
sporingsteknologi og videosamtale benyttes i de tilfeller hvor det er satt vilkår etter strgjfl. §
16 tredje ledd bokstav d) og e). Iverksettelse av posisjonering, samt sporingsteknologi kan
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imidlertid kun benyttes i de tilfeller hvor det foreligger brudd på vilkår etter d) og e), såkalt
situasjonsbestemt sporing.
I praksis benyttes vilkårsfastsettelse etter § 16 tredje ledd i svært begrenset grad ved
straffegjennomføring med elektronisk kontroll etter § 16 a. Bakgrunnen er at det ved
innvilgelse av EK alltid er en forutsetning at domfelte i utgangspunktet oppholder seg i
boligen og på sysselsettingssted. I domfeltes bolig vil det være en basestasjon som
kontrollerer at domfelte befinner seg i hjemmet og det vil følge av gjennomføringsplanen
hvilke tidspunkter domfelte skal befinne seg i hjemmet og på sysselsettingsstedet. Det har
derfor i praksis i svært begrenset grad, om noen, vært nødvendig med fastsettelse av særlig
vilkår om oppholdssted etter § 16 a.
Når det gjelder vilkår om å unnlate å ha samkvem med bestemte personer etter § 16 tredje
ledd bokstav e) ser man at dette vilkåret i større grad kan være relevant å fastsette i saker som
for eksempel involverer en eller flere fornærmede eller grupper som det er sikkerhetsmessige
betenkeligheter knyttet til. Imidlertid vil kriminalomsorgen her være avhengig av å motta
opplysninger om eventuelle brudd på slikt vilkår, da det ikke kan kontrolleres elektronisk.
Målgruppen hvor det kan benyttes sporingsteknologi og videosamtaleløsning med
posisjonering reduseres dramatisk som følge av at det er knyttet opp mot bruk av særlige
vilkår etter § 16 tredje ledd bokstav d) og e).
4.3.1 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler at adgangen til å fastsette bruk av sporingsteknologi og
videosamtaleløsning med posisjonering ikke kun knyttes opp mot de særskilte vilkårene som
følger av § 16 tredje ledd og at henvisningene i nåværende forskrift fjernes. Sporingsteknologi
skal brukes med varsomhet og kun i de tilfeller hvor domfelte har brutt vilkår. Posisjonering
ved hjelp av VIS kan være et effektivt og hensiktsmessig virkemiddel for kontroll av vilkår
om oppholdssted, eksempelvis på sted for sysselsetting. Dette vil kunne supplere eller erstatte
fysiske kontroller som medfører ressurskrevende reisetid, og de som foretas per telefon og
ikke vil være av like god kvalitet.
Bruk av sporingsteknologi og videosamtaleløsning med posisjonering vil i større grad kunne
bidra til å gjøre straffegjennomføringen sikkerhetsmessig forsvarlig dersom bruken ikke kun
knyttes til de særlige vilkårene. Kriminalomsorgen vil kunne gjøre konkrete vurderinger av
domfeltes behov og risiko under gjennomføringen og ikke måtte avgrense opp mot særlige
vilkår som i dag anses overflødig.
Under henvisning til behov for å avklare posisjon og spore domfelte med lenker hvor det er
påvist strømbrudd eller annen teknisk feil som innebærer at lenken ikke fungerer som
normalt, ser man at det også vil kunne være hensiktsmessig om det også i disse tilfeller åpnes
opp for at posisjonering kan iverksettes. Dette vil raskt kunne identifisere eventuelle «falske»
alarmer.
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5
Utvidelse av straffegjennomføring med elektronisk kontroll
etter strfgjl. § 16 a
Arbeidsgruppen har vurdert muligheter for videre utvidelse av bruken av
straffegjennomføring med elektronisk kontroll etter strfgjl. § 16 a, med vekt på økning av
grensen for tillatt domslengde og gjennomføringstid, samt utvidelse av målgruppen, herunder
for delgjennomførere og domfelte under 25 år.
Vurdering av utvidelse av dagens ordning vil i hovedsak dreie seg om tre områder;
helgjennomføring, delgjennomføring og for unge domfelte mellom 18-24 år.

5.1

Helgjennomføring

Når det gjelder vurderinger av muligheter for videre utvidelse av bruken av EK
helgjennomføring har arbeidsgruppa særlig vurdert mulig økning av tillatt domslengde, men
også vurdert dagens begrensninger i målgruppen gjennom lovbruddskategoriene som er
unntatt.
5.1.1 Lovbruddskategori
Endringer i lov og forskrift fra 2020 medførte justeringer i målgruppen når det gjelder hvilke
lovbruddskategorier som er unntatt for EK. Dette innebærer blant annet at domfelte som er
dømt for seksuallovbrudd etter straffeloven kapittel 26, samt domfelte som er dømt for
alvorlig eller gjentatt voldslovbrudd ikke skal innvilges straffegjennomføring med elektronisk
kontroll, jf. forskriften § 7-2 fjerde ledd.
Voldslovbrudd
Lovendringen innebærer i praksis en viss utvidelse i målgruppen for helgjennomføring. Der
hvor voldslovbrudd i sin helhet som hovedregel tidligere var unntatt, kan det nå etter nytt
regelverk innvilges, så sant lovbruddet ikke er alvorlig eller gjentatt, eller begått mot visse
personer. De fleste voldsdommer på under 6 måneder er av mindre alvorlig karakter, og kan
derfor innvilges. På den annen side er det etter dagens regler unntatt for domfelte som er dømt
for gjentatt voldslovbrudd, som kan innebære at selv saker av mindre alvorlig karakter ikke
kan innvilges helgjennomføring.
Seksuallovbrudd
Denne lovbruddskategorien er etter dagens regelverk fullstendig avskåret fra EK. Selv om
denne gruppen tidligere kunne fått innvilget EK, var det likevel kun et fåtall saker som etter
en individuell og helhetlig vurdering ble ansett egnet for EK. I 2019 var det 16 domfelte som
gjennomførte EK som var dømt for seksuallovbrudd, hvorav 11 var yngre enn 25 år.
Særlige unntak
KDI har senest ved sitt svar på høring vedrørende endringer i straffegjennomføringsloven,
herunder øke gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.
uttrykt at det fremstår uheldig at det i sin helhet stenges for innvilgelse av
straffegjennomføring med elektronisk kontroll for domfelte som er dømt for uaktsomt drap.
Arbeidsgruppen er enige i denne vurderingen og viser til eksempler på domfelte som er dømt
for uaktsomt bildrap hvor det tidligere, etter en helhetsvurdering, har vært i tråd med
regelverket å innvilge straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Arbeidsgruppen ser at
dette er en liten gruppe av domfelte som vil kunne ha nytte av helgjennomføring og som vil
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falle inn under formålet med ordningen. Arbeidsgruppen foreslår derfor å fjerne henvisning til
straffeloven § 281 (uaktsom forvoldelse av død) i forskriften § 7-2 fjerde ledd.
Selv om ikke antallet er stort, er de unge domfelte en viktig gruppe som nå faller utenfor
målgruppen, enten fordi de er dømt for lovbrudd av en slik karakter som nå er unntatt, eller
fordi de har begått gjentatte voldslovbrudd. Unge domfelte er samtidig en målgruppe som skal
prioriteres, også for helgjennomføring, jf. formålet i retningslinjene. Derfor vil arbeidsgruppa
foreslå egne regler for de unge mellom 18-24 år, dette omtales nærmere under kapittel 5.3.
5.1.2 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler at dagens høye terskel for hvilke saker som skal kunne innvilges
opprettholdes. Dette forutsetter at det gjøres unntak for unge domfelte og for domfelte som er
dømt for uaktsomt drap
En utvidelse av dagens målgruppe til å omfatte også seksuallovbrudd og alle typer vold ville
ikke medført en særlig økning i antall innvilgede saker, da de fleste sakene likevel ville blitt
vurdert som utilrådelig og avslått utfra en individuell og helhetlig vurdering.
Videre mener gruppa at de begrensningene på lovbruddskategori som foreligger i stor grad
ivaretar de nevnte beslutningskriterier, og især formålet med straffen, hensyn til den allmenne
rettsoppfatning generelt og til ofre spesielt. Det å gjennomføre straffen i sin helhet med
elektronisk kontroll innebærer en vesentlig forskjell fra det å gjennomføre deler, eller hele
straffen i fengsel, og må vektlegges i valg av målgruppe.
Arbeidsgruppa har vurdert gevinster ved utvidet målgruppe opp mot de ulike
beslutningskriterier, risiko og økonomiske og administrative konsekvenser, og anbefaler at
dagens begrensninger i lovbruddskategori i all hovedsak opprettholdes.
5.1.3 Domslengde
Antall helgjennomføringer har siden 2014 ligget relativt stabilt på i underkant av 3000 saker
per år. Dette til tross for en generell nedgang i antall mottatte dommer på ubetinget fengsel de
siste år.
Figur 5: Utvikling i mottatte dommer til ubetinget straff, fengsel og EK
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Figuren viser at den relative andelen av EK helgjennomføring økende. Dette kan blant annet
skyldes en høy utnyttelsesgrad. I 2020 søkte hele 95 prosent av alle domfelte som mottok
informasjonsbrev fra kriminalomsorgen. Deretter blir det foretatt en tilrådelighets-, formålsog sikkerhetsvurdering, samt en total egnethetsvurdering av domfelte. Av alle domfelte som
mottok informasjonsbrev ble 63 prosent innvilget etter individuell vurdering som nevnt over.
Disse tallene tyder på at potensialet for kapasiteten for EK helgjennomføring i stor grad er
utnyttet innenfor rammene av ordningen slik den er i dag.
Dersom man ønsker å øke bruken av EK helgjennomføring må man derfor se på mulig
utvidelse av domslengde fra dagens 6 måneder. I 2016-rapporten ble det redegjort grundig for
hvilken effekt en økning i domslengde fra 4 måneder til henholdsvis 6, 9 og 12 måneder vil
innebære, både av kvalitative og kapasitetsmessige effekter. Arbeidsgruppa støtter seg til de
vurderinger som der ble gjort når det gjelder muligheter og utfordringer ved utvidet
domslengde, og mener at beslutningskriteriene er godt hensyntatt i den vurderingen.
Utvidelse helgjennomføring fra 6 til 9 måneder
I 2019 var det totalt 475 innsettelser i fengsel av dommer fra og med 6 måneder opp til 9
måneder. Disse dommene stod for et kapasitetsbehov på rundt 70 000 fengselsdøgn,
tilsvarende 200 helårs fengselsplasser. Kapasitetsbehovet er beregnet ut fra en gjennomsnittlig
domslengde på 233 dager, avkortet med forventet løslatelse ved 2/3 tid. Tilsvarende tall for
2020 var 395 innsettelser tilsvarende nær 170 helårsplasser. Det antas at totalt antall dommer i
dette intervallet utgjør rundt 180 helårsplasser.29
I rapporten fra 2016 ble det lagt til grunn at 80 prosent av målgruppen søkte om EK og 60
prosent av disse ble innvilget. Legger vi de samme beregningen til grunn er potensialet for
helgjennomføring med EK i underkant av 90 plasser. I 2020 ble det innført endringer i
regelverket hvor domfelte som er dømt for alvorlig vold og seksuallovbrudd ikke skal
innvilges straffegjennomføring med elektronisk kontroll. For dommer mellom 6 og 9 måneder
utgjorde disse lovbruddene rundt 50 innsettelser for hvert av årene, som utgjør rundt 8000
døgn, tilsvarende litt over 20 plasser. Narkotikarelaterte dommer er den største
domskategorien blant dommer i dette intervallet. 1 av 4 som gjennomfører straff mellom 6 og
9 måneder er dømt for kriminalitet knyttet til narkotika eller legemidler. Deretter følger andre
former for mindre alvorlig vold som etter dagens regelverk er tillatt. Samlet utgjør all vold 20
prosent innenfor denne domslengden. Vinningskriminalitet utgjør om lag 10 prosent av alle
dommer i dette intervallet.
Dersom man opprettholder dagens begrensninger i lovbruddskategori vil en forventet
helårseffekt ved økning fra 6 til 9 måneder være om lag 70 plasser.
Utvidelse helgjennomføring fra 9 til 12 måneder
I 2019 var det 280 innsettelser av dommer på ubetinget fengsel fra og med 9 måneder opp til
1 år. Disse dommene medførte et kapasitetsbehov tilsvarende 160 helårs fengselsplasser,
trukket fra forventet prøveløslatelse ved 2/3 tid. Tilsvarende tall for 2020 var 201 innsettelser
og 130 helårsplasser. Det antas at omfanget i dette intervallet nå er rundt 140 plasser.30 I
29

Tilsvarende beregning i 2016-rapporten baserte seg på tall fra 2015. Da var det totalt 725 innsettelser i
fengsel av dommer fra og med 6 måneder opp til 9 måneder. Disse dommene stod for et kapasitetsbehov på i
underkant av 113 000 fengselsdøgn tilsvarende 310 fengselsplasser et helt år.
30
I 2015 var det 715 innsettelser av dommer ubetinget fengsel fra og med 9 måneder til og med 1 år. Disse
dommene stod for et kapasitetsbehov tilsvarende 416 fengselsplasser et helt år trukket fra forventet
prøveløslatelse ved 2/3 tid.
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rapporten fra 2016 ble det lagt til grunn at 80 prosent av målgruppen søkte om EK og 60
prosent av disse ble innvilget. Dersom de samme beregningene legges til grunn er potensialet
for helgjennomføring med EK i overkant av 60 plasser.
For dommer mellom 9 og 12 måneder utgjorde alvorlig vold og seksuallovbrudd om lag 30
innsettelser for hvert av årene, som utgjør nær 5000 døgn, tilsvarende 13 plasser. For dommer
med lengde mellom 9 og 12 måneder er det narkotikarelatert kriminalitet og dommer for
brudd på utlendingsloven som er de største domskategoriene med om lag 20 prosent hver.
Samlet utgjør både alvorlig volds- og seksuallovbrudd og annen vold omlag 20 prosent
innenfor denne domslengden.
Dersom man opprettholder dagens begrensninger i lovbruddskategori vil forventet
helårseffekt ved økning fra 6 til 12 måneder være 117 plasser.
5.1.4 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler opprettholdelse av dagens grense for domslengde, da denne ivaretar
de viktigste beslutningskriterier, og især formålet med straffen, hensynet til den allmenne
rettsoppfatning generelt og til ofre spesielt. Dersom man opprettholder dagens administrative
beslutningsmyndighet kan en økning på utover 6 måneder av enkelte oppfattes som en
uthuling av domstolens avgjørelse om ubetinget fengselsstraff. På den annen side viser
beregningene en viss kapasitetsmessig effekt ved en økning i domslengde, både til 9 og til 12
måneder. Vurderingen er hvorvidt denne økningen i antall saker forsvarer en relativ
omfattende økning i domslengde. Arbeidsgruppa har vurdert gevinster ved økt kapasitet og
kostnadsinnsparing opp mot beslutningskriteriene, og særlig den allmenne rettsoppfatning, og
anbefaler at dagens grense for domslengde opprettholdes.

5.2

Delgjennomføring

Delgjennomføring kan etter dagens regelverk innvilges dersom domfelte har inntil 6 måneder
frem til forventet løslatelse, samt at vilkår og forutsetninger etter forskriften § 7-2 er tilstede. I
de tilfeller hvor prøveløslatelse etter utholdt 2/3 tid ikke anses som tilrådelig på det aktuelle
tidspunkt, skal kriminalomsorgen også vurdere om delgjennomføring med elektronisk
kontroll er et alternativ til videre straffegjennomføring i fengsel.31
Ved innføring av straffegjennomføring med elektronisk kontroll var tanken at en
progresjonsrettet soning ville innebære en gradvis utslusing av den domfelte mot en stadig
mer normalisert tilværelse, helt sentral.32 Det er videre forskriftsfestet at formålet med
delgjennomføring er å bidra til en hensiktsmessig progresjon, jf. forskriften § 7-2 andre ledd.
Slik ordningen praktiseres i dag er delgjennomføring å anse som et alternativ til
straffegjennomføring i fengsel, og vil kun være aktuelt for de domfelte som er i målgruppen
for ordningen. Domfelte som har begått seksuallovbrudd eller alvorlig/gjentatte
voldslovbrudd vil ikke være kandidater. Dette innebærer at det er en del av
innsattpopulasjonen som ikke vil ha den samme muligheten til progresjonsrettet soning som
EK delgjennomføring kan gi. I denne anledning vises det til at flere enheter i forbindelse med
tertialrapportering har vist til at det har vært en nedgang i andelen delgjennomførere. Dette
kan blant annet tilskrives endring av målgruppe i forskriften § 7-2 fjerde ledd, herunder at
domfelte som har begått seksuallovbrudd og alvorlige/gjentatte voldslovbrudd nå ikke skal
31

Retningslinjer til straffegjennomføringsloven § 42 pkt. 42.2.2.2
Ot.prp. nr. 31 (2006-2007). Om lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle
soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.).
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innvilges straffegjennomføring med EK i motsetning til tidligere forskrift hvor det i større
grad var mulig å gjennomføre en skjønnsmessig vurdering.
5.2.1 EK delgjennomføring som hovedutslusingsform
Progresjonsrettet soning med muligheter for gradvis utslusing av de domfelte har lenge vært
en sentral del av norsk kriminalomsorg og det er en lang tradisjon for at ubetinget
fengselsstraff kan gjennomføres utenfor selve fengselsinstitusjonen. Straffegjennomføring
etter lovens § 16, § 16 a, gjennomføring av straff i behandlingsinstitusjon etter § 12 og regler
om møteplikt etter prøveløslatelse er gode eksempler på nettopp dette.
Figur 6: Mulige progresjonsforløp fra straffegjennomføring i fengsel til samfunn

Det er en rekke virkemidler og prosesser som har en betydning for progresjons- og
tilbakeføringsarbeidet i kriminalomsorgen, som sikkerhetsvurderinger, kartlegginger,
samtaler, planarbeid og miljøarbeid. Erfaring viser at dette er gode virkemidler, men at de
ikke alltid er koordinert seg imellom. Mangelen på standardiserte straffegjennomføringsløp,
hvor ansvar, prosesser og virkemidler er satt inn en gjennomtenkt løp, bidrar til at
oppfølgingen av domfelte blir fragmentert. Mye kan bli personavhengig, som igjen er uheldig
i et likebehandlingsperspektiv. Resultatet blir at progresjonsløpet for den enkelte domfelte er
mindre forutsigbart, både når det gjelder hvem som gis mulighet for hvilke tilbud, og på
hvilket tidspunkt. I henhold til virksomhetsstrategien33 er det et viktig mål å sørge for lavere
tilbakefall, dette kan blant annet oppnås ved å tilpasse et individuelt straffegjennomføringsløp
i samarbeid med den domfelte, med utgangspunkt i et mer standardisert «pakkeforløp». I dette
forløpet bør EK delgjennomføring i utgangspunktet være en hovedregel, slik at både
kriminalomsorgen og den domfelte har en klar forventning og forutsigbarhet rundt plan for
utslusing. Forløpet må naturligvis individuelt tilpasses den enkeltes behov og risiko.
Dersom delgjennomføring i større grad enn i dag blir en integrert del av et standardisert
straffegjennomføringsløp med individuell tilpasning, vil det kunne bidra til større
forutsigbarhet, at domfelte får en utslusing i trygge rammer, samt at kriminalomsorgen har
nødvendig kontroll med domfelte. Delgjennomføring vil videre kunne være et alternativ til
fengsel med lavere sikkerhet og overgangsbolig eller et supplement i de tilfeller hvor det
anses nødvendig med en gradvis overføring tilbake til samfunnet. I dag er det en nedgang i
antall innsatte som blir prøveløslatt ved 2/3-tid. Delgjennomføring som hovedutslusingsform
33

Virksomhetsstrategi for kriminalomsorgen (2021 – 2026). Tilgjengelig på internett:
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vil kunne være med å bidra til at flere vil kvalifiseres og vurderes som egnet for
prøveløslatelse. Videre vil det kreves at det tidlig i straffegjennomføringen legges en plan for
den videre gjennomføringen og tilbakeføringen tilbake til samfunnet, herunder forhold rundt
sysselsetting og bolig. Slik ordningen er i dag vil dette først jobbes med dersom domfelte selv
viser motivasjon og søker om delgjennomføring eller annen utslusing. Delgjennomføring som
utslusingstiltak vil med dette også kunne bidra til at domfelte har gode rammer rundt seg ved
oppnådd prøveløslatelse eller ved endt tid.
Delgjennomføring vil videre være et progresjonsstiltak som er langt mer sikkerhetsmessig
betryggende enn andre «løslatelser». Det vises her til at kriminalomsorgen har
døgnkontinuerlig overvåkning av EK gjennom kriminalomsorgens kontrollsentral. Dette
innebærer at brudd på krav og vilkår vil kunne avdekkes umiddelbart og om nødvendig
resultere i rask gjeninnsettelse i fengsel. Kriminalomsorgen kontrollerer domfelte både i
hjemmet og på sysselsettingsstedet og det er hyppig kontakt mellom kriminalomsorgen og
domfelte, noe som fungerer som en viktig sikkerhetsmessig mekanisme. Kriminalomsorgen
har videre mulighet for å benytte digital teknologi i de tilfeller hvor det anses nødvendig for
en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring. Den digitale teknologien vil kunne skreddersys
til den enkelte domfelte, for eksempel ved bruk av vilkår om påbud- og forbudssoner, mer
effektiv ruskontroll ved bruk av fjernalkoholtest og bruk av videosamtaler som
samtaleverktøy der dette er hensiktsmessig.
Videre bidrar også de administrative sidene av EK til at brudd håndteres effektivt og
døgnkontinuerlig, da tilbakeføring til fengsel besluttes administrativt av kriminalomsorgen.
Når domfelte først er innvilget prøveløslatelse vil gjeninnsettelse i fengsel kreve
domstolsbehandling, noe som er en betydelig mer ressurskrevende prosess. I 2019 ble 1660
domfelte løslatt med prøvetid, 650 av disse med møteplikt. Av disse 650 brøt 5 prosent
vilkårene og ble tilbakeført fengsel. Litt over 10 prosent av de som gjennomførte hadde brudd
i gjennomføringstiden, men fullførte likevel.
Delgjennomføring bør etableres som en hovedutslusingsform og vurderes å benyttes i
samtlige tilfeller med mindre det er hensyn som taler mot. En hensiktsmessig progresjon,
positiv utvikling og en gradvis overgang til et liv i frihet vil kunne bidra til at domfelte
kommer tilbake til samfunnet med gode rammer, tett kontroll og muligheter for å leve et liv
uten kriminalitet. Arbeidsgruppen er av den oppfatning at dette bør være en mulighet for
samtlige domfelte og at målsettingen skal være at så få innsatte som mulig skal løslates
direkte fra fengsel ved endt tid. Arbeidsgruppen mener at det er et potensial for langsiktig
sikkerhet for samfunnet ved mer gradvis og kontrollert utslusing, dersom EK i større grad enn
i dag legges inn som en del av domfeltes soningsprogresjon. Dette vil også kunne bidra til å
redusere de negative virkningene som oppstår ved den brå overgangen fra fengsel til frihet.
Hensynet til ofre skal veie tungt. Kriminalomsorgsmeldingen signaliserer en sterkere
vektlegging av dette hensynet enn hva som er tilfellet i dag, med blant annet forslag om nytt
regelverk for kriminalomsorgens varsling til fornærmede og etterlatte. Når det gjelder
hensynet til offer, fornærmede og den allmenne rettsoppfatning er dette sentrale momenter
som vurderes før domfelte blir innvilget EK delgjennomføring. Det skal i alle tilfeller foretas
en tilrådelighets-, formåls- og sikkerhetsvurderingen etter forskriften § 7-2 tredje ledd. Dette
er vurderinger som kriminalomsorgen har lang og god erfaring med å gjøre, jf. beslutninger
om for eksempel prøveløslatelse, overføring til § 12 og lavere sikkerhet. Den lave
bruddandelen for EK er et tegn på at det foretas gode beslutningsvurderinger og sammenholdt
med høyt kontrollnivå gir dette samlet en lav risiko. Innføring av delgjennomføring som en
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hovedutslusingsform vil gi trygge rammer også for fornærmede og samfunnet. Det er en
kontrollert tilbakeføring hvor kriminalomsorgen har mulighet til en effektiv håndtering av
eventuelle brudd og om nødvendig gjeninnsette i fengsel. Arbeidsgruppen anerkjenner at
delgjennomføring som utslusingsform kan oppleves som belastende for fornærmede ved at
domfelte befinner seg i eget hjem og samfunnet. Imidlertid vil domfelte også kunne få
innvilget prøveløslatelse og vil på gitt tidspunkt bli løslatt ved endt tid. Delgjennomføring vil
med dens rammer for kontroll og oppfølging således være langt mer betryggende overfor
både fornærmede og sett opp mot den allmenne rettsoppfatning enn alternativet. Dette
utdypes nærmere i forbindelse med vurdering av utvidelse av lovbruddskategorier.
5.2.2 Lovbruddskategori
Innsatte som er dømt for seksuallovbrudd etter straffeloven kapittel 26 eller alvorlige og/eller
gjentatte voldslovbrudd er i dag ikke i målgruppen for straffegjennomføring med elektronisk
kontroll, jf. forskriften § 7-2 fjerde ledd. Begrensningene gjelder uavhengig av om det er heleller delgjennomføring.
I kapittel 4.2 er det nærmere redegjort for at det bør være et tydeligere skille mellom hel- og
delgjennomføring. Det er her vist til at formålet med de to ordningene er forskjellige og retter
seg mot ulike grupper av domfelte. Hensikten med delgjennomføring er å sørge for progresjon
og en gradvis og sikkerhetsmessig forsvarlig utslusing til samfunnet. Denne muligheten er
imidlertid begrenset til de som faller inn under målgruppen og som ikke er dømt for lovbrudd
som nevnt i § 7-2 fjerde ledd. Arbeidsgruppen mener at det er gode grunner som taler for at
også domfelte som i dag er unntatt fra delgjennomføring på grunn av lovbruddskategori, bør
få mulighet til å søke om å få innvilget EK. Det vises her til de nærmere vurderingene gjort
vedrørende det sikkerhetsmessige aspektet og kontrollregimet knyttet til delgjennomføring.
Sett opp mot andre utslusingsmuligheter så vil straffegjennomføring med elektronisk kontroll
kunne være et bedre alternativ da det legges opp et strengere og mer betryggende
kontrollregime enn ved dagens praksis, hvor blant annet innsatte prøveløslates uten de
kontrollmekanismene som ligger i EK-ordningen. Samtidig vil man i større grad kunne sikre
progresjon og kontroll også for de innsatte som i utgangspunktet ikke er å anse som
kandidater for prøveløslatelse.
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Figur 7: Utvikling antall iverksettelser og helårsplasser for seksuallovbrudd
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Som det fremgår av figuren ovenfor er antall og andel innsatte som gjennomfører straff for
seksuallovbrudd økende. I dag er andelen 24 prosent og antallet over 700. Antallet øker til
tross for at antallet innsettelser ligger mer eller mindre stabilt gjennom hele perioden, og
årsaken til dette er at dommene i perioden har doblet seg i lengde. Det vises i denne anledning
til at det har vært en skjerping av straffenivået for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd34
og at domstolene de siste ti årene har økt straffenivåene for seksual- og voldslovbrudd
betydelig. Til tross for økningen i straffenivåene ser man likevel at alvorlighetsgraden i
lovbruddene er nyanserte.
For å utløse potensialet i EK som utslusingsmekanisme er kriminalomsorgen avhengig av et
regelverk som gir rom for individuelle vurderinger og som ikke har de begrensninger knyttet
til målgruppe som ligger i dagens regelverk. Kriminalomsorgen foretar i dag vurderinger
knyttet til innsattes progresjon, for eksempel ved søknad om permisjon, frigang, overføring til
§ 12, lavere sikkerhet, overgangsbolig og prøveløslatelse. Dette tilsier at kriminalomsorgen
vil kunne gjøre de nødvendige vurderingene, både med tanke på sikkerhet, allmenn
rettsoppfatning og hensynet til offer og eventuelle pårørende, også når det gjelder
delgjennomføring. Videre vises det til at regelverket tidligere åpnet opp for at EK kunne
unntaksvis innvilges ved voldslovbrudd. I disse sakene ble det både sett hen til de
sosialfaglige, sikkerhetsmessige og juridiske i vurderingen og andelen iverksatte saker hvor
domfelte var dømt for vold utgjorde en andel på 8 prosent. Majoriteten av disse domfelte var
under 25 år.
Hensyn til offer, den allmenne rettsoppfatning og samfunnets sikkerhet bør vektlegges i
vurderingen av mest egnet tidspunkt for overføring til delgjennomføring, og hvilke andre
alternative utslusingsvarianter som kan vurderes. Jo nærmere tidspunkt for endt tid, dess
viktigere er det at domfelte får anledning til en kontrollert tilbakeføring til samfunnet, og jo
34
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lavere er risikoen. I tillegg er det i dag mange domfelte som faller utenfor målgruppen for
delgjennomføring, men hvor det likevel anses tilrådelig med andre og mindre forsvarlige
utslusingstiltak, herunder prøveløslatelse. Dette er en svært ulogisk konsekvens av skrankene
i regelverket, da delgjennomføring innebærer et langt høyere kontrollregime enn hva
prøveløslatelse innebærer. Nettopp i de mer alvorlige lovbruddsakene taler hensyn til
samfunnets sikkerhet for at det er mer betryggende å innvilge delgjennomføring enn
prøveløslatelse. Riktig tidspunkt for innvilgelse av delgjennomføring er et sentralt moment i
vurderingen.
5.2.3 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler at det bør åpnes opp for at alle innsatte, uavhengig av
lovbruddskategori, skal kunne søke om delgjennomføring. Kriminalomsorgens lange erfaring
med å gjøre vurderinger knyttet opp mot egnethet, sikkerhet og risiko, sammenstilt med
kontrollregime som straffegjennomføring med EK innebærer, tilsier at en endring i
regelverket for lovbruddskategori og målgruppe vil være forsvarlig. Arbeidsgruppen foreslår
at det i tilfeller hvor det er snakk om domfelte som er dømt for seksuallovbrudd, alvorlig
og/eller gjentatt voldslovbrudd eller er idømt forvaring bør gjøres en konkret vurdering av
bruk av teknologi for å sikre et forsvarlig nivå av sikkerhet under gjennomføring med EK.
Forslaget innebærer at kriminalomsorgen i tillegg til de forsvarlighetsvurderingene som gjøres
vil kunne tilpasse et konkret «sikkerhetsnivå» ved bruk av ulik digital teknologi og
kontrolltiltak. I tillegg vil forslaget innebære en forsterkning av sikkerheten sammenlignet
med andre utslusingstiltak, herunder prøveløslatelse.
Riktig tidspunkt for overføring til delgjennomføring er en viktig del av vurderingen. I de
tilfeller hvor lovbruddet er av en slik karakter at det kan støte hensyn til offer eller hensyn til
den allmenn rettsoppfatning bør det vurderes om slik overføring kun skal skje etter oppnådd
2/3-tid, noe som innebærer økt trygghet sammenlignet med prøveløslatelse.
Straffegjennomføring med EK skal uansett ikke innvilges dersom kriminalomsorgen finner at
formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller der det er grunn til å
anta at domfelte vil unndra seg gjennomføringen eller det ellers anses utilrådelig, jf.
forskriften § 7-2 tredje ledd.
5.2.4 Gjennomføringstid
Delgjennomføring kan i dag innvilges i inntil 6 måneder frem til forventet løslatelse, jf.
strgjfl. § 16 a første ledd. Det vises til tidligere utredninger knyttet til gjennomføringstid i
2016-rapporten.35 Det ble her redegjort for hvilken effekt en økning av gjennomføringstid til
henholdsvis 6, 9 og 12 måneder vil innebære, både av kvalitative og kapasitetsmessige
effekter. Arbeidsgruppe støtter seg til de vurderinger som der ble gjort når det gjelder
muligheter og utfordringer ved utvidet gjennomføringstid, og mener at beslutningskriteriene
er godt hensyntatt i den vurderingen. Utvidet gjennomføringstid vil kunne gi
kriminalomsorgen mulighet for en skreddersydd straffegjennomføring overfor flere domfelte
og gi en mer kontrollert utslusing over noe tid. En utvidelse vil bidra til å gi større rom for en
gradvis overgang til et liv i frihet og utenfor fengsel, noe som vil kunne gi den innsatte bedre
forutsetninger for å ta gode valg.
Arbeidsgruppen har vurdert en utvidelse av gjennomføringstiden i inntil 9 måneder. En
økning med 3 måneder fra dagens ordning vil kunne bidra til større fleksibilitet i
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ustlusingsfasen. Det vil gi både domfelte og kriminalomsorgen noe større spillerom for å
legge til rette for en gradvis overgang. Arbeidsgruppen mener imidlertid at en økning til 12
måneder vil ivareta de samme formålene, men i tillegg skape ytterligere rom for større
fleksibilitet og være mer hensiktsmessig med tanke på tilbakeføringsarbeidet. En lengre
gjennomføringstid vil innebære at det må stilles større krav til innhold og progresjon i løpet
av gjennomføringen, slik at formålet med ordningen – en hensiktsmessig progresjon, i større
grad blir ivaretatt. Videre vil det bidra til en mer sikkerhetsmessig utslusing da
kriminalomsorgen har større kontrollmuligheter i motsetning til for eksempel ordinær
prøveløslatelse. Det vil videre være nødvendig at kriminalomsorgen i samarbeid med
domfelte igangsetter arbeidet med å planlegge og legge til rett for et individuelt
straffegjennomføringsløp med mål om en mest mulig normal hverdag og et kriminalitetsfritt
liv, noe som vil kunne føre til lavere tilbakefall.
Ved en økning av gjennomføringstiden må det videre tas høyde for at straffegjennomføring i
hjemmet vil kunne være krevende, og særlig ved en økning i inntil 12 måneder. Ansatte
observerer at domfelte kan synes at det er krevende meden lang gjennomføringstid med et
relativt høyt stressnivå for å klare å følge avtalt tidsskjema. For denne gruppen er det en økt
hyppighet av uregelmessigheter sammenlignet med domfelte med kortere gjennomføringstid.
Arbeidsgruppen mener imidlertid at det kun skal være en mulighet for å få innvilget
delgjennomføring i inntil 12 måneder, men at dette ikke innebærer at man skal eller må
innvilge delgjennomføring for hele perioden. Det kan her ses hen til praksis i Norden, kapittel
2, hvor det for tiden også ses på lengden av gjennomføringstid for delgjennomføring, samt at
gjennomføringstiden mange steder i Europa også gjerne er opptil 12 måneder.36
Det er forventet at en utvidelse av gjennomføringstiden til 9 måneder vil kunne utgjøre 250
helårsplasser dersom man legger til grunn at alle i målgruppen søker om delgjennomføring,
og at 40 prosent av disse blir innvilget, og 300 helårsplasser ved en utvidelse til 12 måneder.
Dette forutsetter at det ikke er noen lovmessige begrensninger i tillatte lovbruddskategorier.
Dersom man legger til grunn de samme begrensningene i lovbruddskategori som man har i
dag, med unntak for seksuallovbrudd og alvorlig vold, vil målgruppen for delgjennomføring
nær halveres. Med de samme forutsetningene som over vil dette innebære en utvidelse på 125
helårsplasser ved en gjennomføringstid på 9 måneder og 150 helårsplasser ved en utvidelse til
12 måneder.
5.2.5 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler at delgjennomføring i større grad benyttes som del av
soningsprogresjonen og etableres som en hovedutslusingsform. Delgjennomføring skiller seg
fra helgjennomføring med tanke på formål og innhold, og det bør således etableres et
tydeligere skille mellom de to ordningene. Delgjennomføring gir videre mulighet for at
kriminalomsorgen kan skreddersy et straffegjennomføringsløp basert på individuelle
vurderinger og vilkår både når det gjelder sikkerhetsmessige forhold, utvikling og overgang
tilbake til samfunnet. Dette vil blant annet kunne bidra til at domfelte tidligere i
straffegjennomføring opplever en normalitet, bedre tilpasning for domfelte med særlige behov
og ivareta domfeltes sosiale- og økonomiske situasjon.
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Arbeidsgruppen mener videre at det vil styrke sikkerheten og kvaliteten ved tilbakeføring til
samfunnet dersom en større andel domfelte overføres til EK. Da bør det samtidig åpnes opp
for at samtlige domfelte som vil kunne ha nytte av en slik utslusing og progresjon får
muligheten til å gjennomføre deler av straffen med EK. Dette innebærer at begrensningene
som i dag følger av forskriften § 7-2 fjerde ledd må endres.
Endring av målgruppen vil bidra til å øke antallet som gjennomfører straff med EK
betraktelig. I tillegg bør det åpnes opp for mulighet til å kunne innvilge en noe lengre
gjennomføringstid for å sikre at innsatte som har behov for en lenger periode med kontrollert
utslusing får muligheten til dette. Fordelene av denne økte kontrollen og oppfølgingen etter
oppholdet i fengsel vurderes å være særlig store for domfelte med lengre dommer og for
domfelte som i utgangspunktet ikke kvalifiserer for prøveløslatelse. Overfor nettopp denne
gruppen er det avgjørende med styrket kontroll og struktur i hverdagen den første tiden etter
fengselsoppholdet og arbeidsgruppen er av den oppfatning at straffegjennomføring med EK
nettopp vil kunne bidra til at overgangen fra fengsel til frihet blir tryggere og bidra til å
redusere tilbakefall. Økt gjennomføringstid vil videre gi et større volum og således være
kostnadsbesparende, og den totale samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved delgjennomføring
er god.37

5.3

Særregler for unge mellom 18-24 år

Unge, her definert som personer fra og med 18 år til og med 24 år, utgjør en gruppe domfelte
som kan være i en sårbar fase og vil kunne ha særlig behov.. Dette tilsier at det er behov for
særskilt tilrettelagt tilbud, både under varetekt og straffegjennomføring, gjennomført i både
fengsel og i samfunn.
I Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets rapport38 om barn og unge som begår eller står i
fare for å begå kriminelle handlinger, vises det til at dagens regelverk definerer domfelte over
18 år som voksne, med den konsekvens at de også behandles som voksne. Rapporten viser
videre til at det bør utredes hvordan gruppen med 18-24 år gamle domfelte best mulig kan
gjennomføre sin straff ut ifra sine særskilte behov. Det pekes på at det er nødvendig med en
skjerpet innsats for å hjelpe denne gruppen domfelte i tiden før oppstart av
straffegjennomføringen, underveis og i etterkant.
Unge voksne har et klart større behov for individuell tilrettelegging enn andre voksne.
Kriminalomsorgens fagstrategi for unge domfelte i gruppen 18-24 år39 påpeker at denne
målgruppen er en sårbar gruppe med sammensatte utfordringer. De har et behov for forsterket
oppfølging, noe som stiller høye krav til kriminalomsorgens tilnærming. Kriminalomsorgen
har allerede en stor oppmerksomhet på unge domfelte og etatens to ungdomsenheter har et tett
samarbeid med ulike etater som barnevern, psykisk helsevern, utdanning/opplæring og
kommunal tjenesteyting, samt at bemanningen er tverrfaglig sammensatt. Dette tilbudet er
imidlertid kun for de domfelte som er i aldersgruppen 15-18 år.
37
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Samfunnet opplever et større fokus på lovbrudd begått av barn og unge domfelte. Tall fra SSB
viser at det i 2019 var unge i alderen 18-24 som begikk flest lovbrudd i kategorien
trafikkovertredelser, orden og integritetskrenkelser, samt vinningslovbrudd. I tillegg til dette
er unge i denne aldersgruppen høyt representert i kategorien rusmiddellovbrudd og lovbrudd
knyttet til vold og mishandling.40 Det er i gjennomsnitt omlag 800 unge mellom 18-24 år som
gjennomfører straff i fengsel og i samfunn. Over halvparten av disse gjennomfører sin straff i
samfunn, med samfunnsstraff, program mot ruspåvirket kjøring, narkotikaprogram med
domstolskontroll eller straffegjennomføring med elektronisk kontroll.41
I tillegg til de nevnte lovbruddskategoriene har den digitale utviklingen i samfunnet medført
at unge voksne også i økende grad både begår og blir utsatt for seksuallovbrudd. I NRKs
gjennomgang av seksuallovbruddsdømte42 fremkommer det at det er flest 19-åringer som har
blitt idømt straff i perioden 2015-2020. Undersøkelsen viser at i flertallet av de saker hvor
fornærmede er 14-15 år er gjerningsmannen selv 18-24 år. I flere av disse sakene har det også
vært en kjæresterelasjon mellom den domfelte og fornærmede.
Seksuallovbrudd gjennomføres ofte digitalt. I en undersøkelse utført av InFact på vegne av
Telenor og Unicef Norge i 2018,43 oppga 40 prosent av de spurte ungdommene mellom 18 og
20 år at de hadde tatt et nakenbilde av seg selv. 75 prosent av de som hadde tatt et nakenbilde
av seg selv hadde delt bildet med en annen person.
Deling av bilder medfører en reell risiko for at bildet kan deles med flere uten avsenderens
samtykke. Det er nylig blitt vedtatt endringer i straffeloven som blant annet innebærer en
heving av straffenivået for grove tilfeller av uberettiget bildedeling.44 Denne typen lovbrudd
får alvorlige konsekvenser for både den domfelte og fornærmede. Arbeidsgruppen viser til
Eidsivating lagmannsretts dom45 hvor domfelte, som nylig hadde passert 18 år på
gjerningstidspunktet, ble dømt for deling av et seksualisert bilde. Domfelte hadde mottatt
bildet fra en annen og delt det i en lukket gruppe på Facebook. I denne forbindelse uttalte
retten følgende: «Det at ungdom tar bilder av andre ungdommer i intime og seksuelle
relasjoner, og videresender dem på sosiale medier eller andre måter, er blitt et økende
problem i enkelte ungdomsmiljøer. Ofte handler det om relativt ubetenksomme handlinger,
men med store konsekvenser for det det angår. De risikerer at intime bilder spres til en stor
og ukjent krets av personer. En slik spredning vil i praksis ikke kunne stoppes og vil utgjøre
en vedvarende integritetskrenkelse både av fornærmede selv, men også av fornærmedes
nærmeste. Det vil være et grovt tillitsbrudd både å ta bildet, med mindre de involverte
samtykker i det, men særlig ved å videresende slikt materiale.»
Etter dagens regelverk er dette lovbrudd som er unntatt fra straffegjennomføring med
elektronisk kontroll. Dette er etter arbeidsgruppens vurdering, ikke uproblematisk. Ofte støter
40
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kriminalomsorgen på søknader fra unge voksne som er idømt ubetinget fengselsstraff for
deling av bilder, seksuelt samkvem med unge under 16 år og lignende og som får avslag på
søknadene om straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Dette er ofte saker hvor bildet
er mer nyansert, og hvor kriminalomsorgen vurderer at en straffegjennomføring i fengsel vil
være svært ugunstig for den unge voksne. Dette kan illustreres med følgende eksempel:

«Robert», en tidligere ustraffet ung mann på 22 år ble i 2020 idømt en ubetinget
fengselsstraff på 3 år hvorav 2 år og 10 måneder ble gjort ubetinget. Han ble dømt for brudd
på straffeloven §300, jf. §299 for seksuell omgang med barn under 14 år.
«Robert» innledet et seksuelt forhold til en jente på 13 år da han selv var 18 år. Det er fastslått
av rettsapparatet at det var den unge jenta som selv tok initiativ til starten av forholdet, og
som også tok initiativ til den seksuelle omgangen. Forholdet ble anmeldt i 2018 etter at
kjæresteforholdet ble avsluttet av «Robert», og grunnet saksbehandlingstid hos påtale og
domstol ble ikke dom avsagt før 2020. «Robert» søkte om straffegjennomføring med
elektronisk kontroll og fikk avslag på sin søknad grunnet dagens regelverk. Han soner nå på
lav sikkerhet. Grunnet avslaget på søknaden om EK mistet «Robert» sin lærlingplass.

Når barn under 18 år blir idømt en ubetinget fengselsstraff skal kriminalomsorgen vurdere
domfelte for straffegjennomføring med elektronisk kontroll. For denne gruppen domfelte er
det ingen begrensninger i verken lovbruddskategori eller domslengde. Det er imidlertid få
domfelte under 18 år som blir funnet egnet til straffegjennomføring med elektronisk kontroll.
Kriminalomsorgen har hatt gode erfaringer med elektronisk kontroll for unge domfelte som i
straffegjennomføringstiden får fulgt opp skole, lærlingtid og opprettholdt kontakt med sitt
sosiale nettverk.
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Kriminalomsorgen har også hatt gode erfaringer med unge domfelte som har fått innvilget
straffegjennomføring med elektronisk kontroll også etter lovendringen som trådte i kraft i
2020. Dette gjelder også i de tilfeller hvor det har vært vurdert nødvendig å fastsette særlige
vilkår om bruk av digital teknologi, det vises her til følgende eksempel:

Den første domfelte som gjennomførte sin straff med fotlenke med sporingsteknologi var
«Aksel» på 19 år. Han var dømt til ubetinget fengsel i 90 dager for trusler og var et aktivt
medlem av en gruppering av ungdommer som stadig var i kontakt med politiet.
«Aksel» ble i uken før oppstart av straffegjennomføringen observert i biljakt med politiet
samt annen utagerende oppførsel som medførte innsettelse i varetekt. Han ble transportert fra
varetekt til oppstart av straffegjennomføring med elektronisk kontroll.
«Aksel» ble pålagt en forbudssone og kontaktforbud med en del fra sitt nettverk på anbefaling
fra politiet. Videre ble han ilagt ukentlige urinprøver samt to samtaler ukentlig ved
friomsorgskontoret hvorav en samtale omhandlet temaet rus. Det ble satt sammen en
tverrfaglig gruppe rundt domfelte som bestod av ansatte fra politi og kriminalomsorgen.
«Aksel» fremstod under straffegjennomføringen som positivt innstilt og fulgte opp både skole
og alle avtaler han hadde med Kriminalomsorgen. Han avla rene urinprøver underveis i
straffegjennomføringsløpet og ble prøveløslatt da han hadde oppnådd 2/3 tid. «Aksel» ble
ilagt ukentlig møteplikt frem til endt tid og følger opp dette uten uregelmessigheter.
Både skole og politi har gitt tilbakemelding om at dette har vært svært vellykket og ønsker å
fortsette et tett samarbeid med kriminalomsorgen rundt potensielle kandidater.

5.3.1 Utfordringsbilde
På det tidspunktet hvor mindreårig domfelte fyller 18 år, er vedkommende i all hovedsak
underlagt de samme juridiske rammer som den øvrige delen av domfelte over 18 år. Unge
som gjennomfører straff i aldersspennet 18-24 år er en sårbar gruppe som er under utvikling,
både mentalt og fysisk. Overgangen fra umyndig til myndig i kriminalomsorgen kan på svært
mange måter oppleves som brå og skjør, noe som gjør det nødvendig å vurdere behov for
etablering av særlige regler som tilrettelegger for håndteringen av denne gruppen domfelte.
Etablering av særregler for denne gruppen vil være mer i harmoni med andre etaters praksis
for oppfølgingstiltak overfor barn og unge i andre etater. Et godt eksempel er lov om
barnevernstjenester som ble endret i 2020 med den konsekvens at barn som har hatt tiltak
frem til 18 år skal få tilbud om ettervern frem til den unge fyller 25 år, jf. barnevernloven
§ 1-3 annet ledd. I tillegg til barnevernloven opererer også lov om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) med en grense for rettigheter opp til 25 år.
Videre følger det også av internasjonale konvensjoner at kriminalomsorgen bør ha en særskilt
oppmerksomhet mot gruppen unge opp til 24 år.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser selv til at formålet med å tilby et ettervern er å
gi den unge voksne bistand med å mestre overgangen fra et liv med oppfølging av
barnevernstjenesten eller fosterfamilie til et selvstendig liv. Oppfølging etter fylte 18 år kan
bestå av ulike tiltak som for eksempel psykososial støtte, eller mer praktisk hjelp når det
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gjelder bolig, utdannelse, jobb, økonomi og sosialt nettverk.46 Oppfølging etter fylte 18 år er
viktig for at ungdommen skal lære seg å gjøre selvstendige vurderinger, orientere seg i
samfunnet og ta egne og gode valg. For å mestre dette er det mange unge voksne som har
behov for tid i trygge og stabile omstendigheter.
Kriminalomsorgens fagstrategi for unge domfelte 18-24 er en del av kriminalomsorgens
arbeid mot en mer framtidsrettet straffegjennomføring og skal legge til rette for en aktiv og
ansvarlig domfelt med individuelt tilpasset straffegjennomføring. Målet er at det, i tråd med
kriminalomsorgens visjon, skal bidra til en straff som endrer. Unge voksne har stor kapasitet
til læring og potensial for positiv utvikling som bør utnyttes best mulig under
straffegjennomføringen. Tilgang til skole, arbeid og en samordnet innsats fra ulike
tjenesteytere, gjør straffegjennomføringen til en unik endringsarena. Her kan
kriminalomsorgen bidra til, sammen med de unge domfelte, å styrke deres identitet som
deltakende samfunnsborgere.
Samtidig er det viktig å huske på at unge domfelte mellom 18-24 år kan være en svært
krevende og utfordrende målgruppe, og kan ha mindre evne og vilje til å overholde krav og
vilkår som settes for straffegjennomføringen. Derfor er det særlig viktig at det gjøres grundige
vurderinger av både egnethet og sikkerhet, og følges av tett og tilpasset innhold.
Skreddersydde løsninger for bruk av digitale kontrolltiltak, med mulighet for blant annet
sporing og posisjonering, vil bidra til å opprettholde det nødvendige nivå av kontroll.
5.3.2 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler at det i tråd med kriminalomsorgens fagstrategi og andre etaters
særregler for unge voksne innføres særregler for straffegjennomføring med elektronisk
kontroll for domfelte i aldersgruppen 18-24 år.
Det anbefales at regelverket endres med den konsekvens at det blir mulig å gjøre unntak fra
domslengde, gjennomføringstid og lovbruddskategori for unge domfelte i alderen 18-24 år.
Der det gjøres slike unntak skal straffegjennomføringen knyttes opp mot tilrettelagt innhold
som for eksempel deltagelse i konfliktrådsbehandling, gjennomføring av tilpasset program
eller behandling og tett oppfølging av kriminalomsorgen. En slik tilnærming vil kunne
medføre at den domfelte får gjennomført sin straff med muligheten til å ta aktivt ansvar for
sine handlinger, og fortsette med sin overgang til voksenlivet ved å opprettholde skole- og
utdanningsløp.
Unntak fra de ordinære reglene bør kun gjøres i de tilfeller hvor domfelte har behov for særlig
oppfølging og hvor straffegjennomføring med elektronisk kontroll anses sikkerhetsmessig
forsvarlig.
Samlet sett vurderer arbeidsgruppen at forslaget innebærer store faglige effekter for en
begrenset, men viktig målgruppe, og med en faglig oppfølging og et kontrollnivå som gjør at
hensyn til samfunnets sikkerhet ivaretas på en tilfredsstillende måte.
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6

Bruk av digitale kontrolltiltak i fengsel

Kriminalomsorgen skal legge til rette for at nye digitale løsninger tas i bruk for å bidra til
kvalitativt bedre straffegjennomføring og en mer effektiv ressursbruk. Det jobbes mot et
overordnede digitaliseringsmål om å forenkle, forbedre og fornye, og flere store
digitaliseringsprosjekter gjennomføres nå i kriminalomsorgen. I forbindelse med etablering av
nye Agder fengsel som åpnet i 2020 har man utviklet og implementert ulike digitale tjenester
som støtter behov fra både ansatte, innsatte og publikum for øvrig. Eksempler på dette er
selvbetjeningsløsning for innsatte, hvor innsatte blant annet får betalingskort og adgangskort.
Dette forenkler hverdagen i fengselet, både for innsatte og ansatte.
Utover disse digitale tjenestene, kan man også tenke bruk av digitale kontrolltiltak i fengsel
slik som benyttes for straffegjennomføring med elektronisk kontroll utenfor fengsel. Finland
og Sverige benytter slike løsninger i dag, hvor enkelte fengsler er utstyrt med innendørs
posisjoneringssystemer som kan kontrollere om eller hvor domfelte befinner seg innenfor
bygningen. Dette benyttes både som et kontrolltiltak for å forsterke sikkerheten i fengselet og
som et effektiviseringstiltak ved at innsatte kan bevege seg friere innenfor fengselsområde
uten behov for følge av ansatte. I tillegg vil innsatte som er utstyrt med slikt utstyr enkelt
kunne benytte det samme utstyret ved utganger til frigang eller permisjon.

6.1

Tilpasset og fleksibelt sikkerhetsnivå i fengsler

Arbeidsgruppen har vurdert bruk av digital teknologi som eksempelvis sporings- og
posisjoneringssystemer i fengsler med lavt sikkerhetsnivå som et verktøy for å kunne justere
og tilpasse sikkerhetsnivået når det anses hensiktsmessig. Slike systemer vil kunne gi god
kontroll og oversikt med innsatte uten statiske kontrolltiltak som eksempelvis gjerde og mur,
se øvrig omtale av utstyret i kapittel 3. Dette vil kunne bidra til en mer fleksibel bruk av
fengselsplassene, og en raskere omstilling ved behov for endring i sikkerhetsnivå, enten for
enkelte innsatte, enkelte avdelinger eller hele fengselet.
6.1.1 Utfordringsbilde
Justering og tilpasning av sikkerhetsnivå vil kunne være hensiktsmessig for domfelte hvor det
ellers er begrenset og lite egnet plasstilbud. Kvinner skal så langt det er mulig gjennomføre
fengselsopphold i egne fengsler eller i fengselsavdelinger tilrettelagt for kvinner. Fordi det er
få kvinnelige innsatte er det også få rene kvinnefengsler i Norge. Dette medfører at mange
kvinner gjennomfører fengselsstraff langt unna familie og kjente. Eksempelvis er det
nordligste tilbudet for kvinner på høy sikkerhet i Trondheim. Dette medfører lang reisevei for
kvinner som er bosatt lenger nord i landet. Mange kvinner i fengsel har omsorg for barn, og
avstanden til barna utgjør en tilleggsbelastning under straffegjennomføringen for de familiene
dette gjelder. Videre er tilbudet til kvinner på lavere sikkerhet også begrenset i
Kriminalomsorgen region nord; det er fire plasser i Tromsø og fire plasser i Trondheim. Dette
medfører at kvinner ofte må overføres til fengsler og avdelinger på Østlandet for å få
progresjon i straffegjennomføringen, hvilket igjen kan medføre mindre besøk og nærhet til
familie og eventuelle barn. Kriminalomsorgen har mottatt kritikk knyttet til kvinners
soningsforhold fra en rekke hold.47
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Eldre innsatte er en annen gruppe som kan ha særlige behov. I oktober 2020 ble det gjort en
analyse av forholdene knyttet til eldre innsatte i norske fengsler.48 Den viser at det er mange
aspekter ved dagens straffegjennomføring som er eller kan bli problematiske for eldre
innsatte. Det gjelder både fysisk og mental helse, sosialt velvære, logistikk og ergonomi, og
forholdet til den overordnede målsetting om reintegrering. For disse gruppene kan det være en
utfordring å finne egnet fengsel med riktig sikkerhetsnivå som er tilrettelagt for deres behov,
og som også tar hensyn til nærhetsprinsippet.
6.1.2 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler å benytte digitale kontrolltiltak i fengsel for å justere
sikkerhetsnivået, enten for enkelte innsatte, enkelte avdelinger eller hele fengselet.
Da vil kriminalomsorgen ha en større fleksibilitet i anvendelse av fengselsplasser, og et større
handlingsrom for best plassering av innsatte. Dette vil ivareta innsatte med særlige behov og
deres rettsikkerhet, normalitets- og nærhetsprinsippet, det skaper større fleksibilitet i
utnyttelse av dagens kapasitet samtidig som det ivaretar sikkerhetsmessige forhold.

6.2

Enheter med redusert behov for bemanning

Som tidligere beskrevet er økt bruk av progresjonstiltak sentralt i tilbakeføringsarbeidet rundt
den domfelte. Det er videre beskrevet at bruk av ulik teknologi vil kunne justere
sikkerhetsnivået på en fleksibel og hensiktsmessig måte. Økt bruk av digital teknologi
medfører at stadig flere sektorer i samfunnet utfører tjenester enten uten, eller med redusert
behov for bemanning. Eksempler på dette finner man blant annet i helsetjenester i hjemmet,
ved sykehjem og lignende. Arbeidsgruppen ønsker derfor å se på muligheten for å etablere en
ny type enhet uten døgnbemanning, hvor bruk av digitale kontrolltiltak kan benyttes som et
supplerende tiltak som vil redusere behovet for bemanning.
En slik enhet vil innebære at ansatte kan være til stede på visse tidspunkt i døgnet hvor det
anses mest hensiktsmessig for å ivareta miljøarbeid med innsatte, for mer sporadisk
oppfølging og kontroll. Enheten bør lokaliseres i umiddelbar nærhet til et fengsel eller annen
driftsenhet i kriminalomsorgen med døgnbasert turnus. Da vil man kunne benytte eksisterende
tjenester ved fengslet som sosialkonsulent, arbeidsdrift og helseavdeling, og ha raskt tilgang
til personell ved behov. Innsatte ved en slik enhet vil i likhet med overgangsbolig,
frigangshjem eller EK som hovedregel være sysselsatt ute i samfunnet enten med utdanning
eller arbeid. Behovet for oppfølging fra ansatte vil derfor kunne begrenses til gitte tider
utenfor sysselsettingstiden til den innsatte.
Enheten vil kunne være egnet for innsatte med lav risiko i siste del av
straffegjennomføringen, og vil øke tilbudet av plasser med lav sikkerhet som
kriminalomsorgen har til rådighet. Plassene kan være med på å skape et nytt fleksibelt
progresjonstilbud for innsatte som ellers ikke ville kunne benytte eksisterende
straffegjennomføringsalternativer. Målgruppen vil ikke nødvendigvis være en ensartet gruppe
innsatte, tilbudet vil kunne dekke ulike behov for ulike domfelte. En aktuell målgruppe kan
være domfelte som av ulike årsaker ikke tilbys plass ved overgangsbolig, enten grunnet
kapasitetshensyn, geografiske hensyn eller at domfelte ikke har behov for den tette
oppfølgingen som en overgangsbolig tilbyr, men som likevel vil ha nytte av et
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progresjonstilbud i institusjon. Videre kan enheten være egnet for domfelte som ikke
kvalifiserer for EK grunnet manglende egnet bolig, manglende samtykke fra samboer eller
særlige forhold rundt samboende barn. Enheten kan også fungere som et progresjonstiltak
etter overgangsbolig, for de domfelte som har behov for særlig myk overgang til egen bolig.
Tilbudet vil langt på vei være et alternativ som ligger mellom overgangsbolig og tradisjonell
EK i eget hjem.
Det finnes flere eksisterende lokaler i kriminalomsorgens bygningsmasse som kan være egnet
for et slikt formål. Dette er lokaler som i dag knapt benyttes, og som med enkle virkemidler
og investeringer kan oppgraderes til å tas i bruk med digitale kontrolltiltak som nevnt under
kapittel 3.3. Det finnes blant annet flere gamle inspektørboliger i tilknytning til fengsler som
kunne vært benyttet. Et annet eksempel på egnet lokasjon er det tidligere frigangshjemmet i
Bodø:

I umiddelbar tilknytning til Bodø fengsel ligger det tidligere frigangshjemmet. Dette har ikke
vært i drift på flere år, og har siden vært sporadisk brukt som utleiehybler for aspiranter og
andre ansatte ved fengslet. Bygget ligger inngjerdet i hjørnet av fengselstomten og har egen
utgang til bygatene med en låsbar port. Det er i tillegg adkomst til indre fengselsområde via
låst port. Frigangshjemmet er over to plan og har plass til 5-6 innsatte. Huset inneholder alle
nødvendige fasiliteter som kjøkken, bad, vaskerom og stue. Bygget er tilknyttet det
eksisterende brannvarslings- og calling systemet ved fengslet. Fengselet i Bodø ligger i
sentrum av byen med en overgangsbolig om lag 200 meter unna. Kriminalomsorgen
Nordland, avdeling samfunn med hovedkontoret for EK Nordland er lokalisert i nærheten.
Personell fra både fengselet, overgangsboligen og fra EK kan tenkes å inngå i et samarbeid
om oppfølging av innsatte eller teknisk bistand ved det tidligere frigangshjemmet.

6.2.1 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler en videre utredning for å etablere en ny type enhet uten
døgnbemanning, hvor bruk av digitale kontrolltiltak kan benyttes som et supplerende tiltak
som vil redusere behov for bemanning. Forslaget skisserer et mulighetsrom for en bruk av
eksisterende bygningsmasse og samtidig utvide tilbud av progresjonsrettet og tilpasset tiltak
for en mindre gruppe domfelte. Dette vil være et kostnadseffektivt tiltak og skape fleksibilitet
i utnyttelsen av kriminalomsorgens bygningsmasse, i tillegg til å ivareta normalitetsprinsippet
også under straffegjennomføring i fengsel. Enheten innebærer mindre grad av dynamisk
sikkerhet og miljøarbeid med begrenset bemanning, derfor blir det viktig å foreta en grundig
vurdering av tilrådelighet i de enkelte tilfellene. En eventuell videre utredning vi gi mer
detaljert beskrivelse av innhold, sikkerhet og struktur ved en slik enhet.

53

7
Bruk av digitale kontrolltiltak som vilkår og virkemiddel for
utganger fra fengsel
I henhold til strgjfl. formålsparagraf § 2 har kriminalomsorgen et ansvar for å sørge for at
straff skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, motvirker nye
straffbare handling og som er betryggende for samfunnet. Videre følger det av strgjfl. § 3 at
gjennomføringen av reaksjonen skal være sikkerhetsmessig forsvarlig. Innholdet skal bygge
på de tiltak kriminalomsorgen har til rådighet for å fremme domfeltes tilpasning til samfunnet.
Kriminalomsorgen skal innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer sørge for at domfelte
får en hensiktsmessig progresjon og en god tilbakeføring til samfunnet. Utganger fra fengsel
er et viktig virkemiddel for å sikre dette. Utganger kan ha ulike formål, men felles er at de
skal ivareta domfeltes behov for opphold utenfor fengsel, og med dette legge til rette for
videre progresjon. Hensiktsmessig progresjon innenfor sikkerhetsmessige forsvarlige rammer
gir god samfunnssikkerhet.

7.1

Utganger

Fremstilling
Fremstilling innebærer at innsatte gis utgang fra fengsel «med følge av tilsatte», jf. strgjfl.
§ 34. Fremstilling kan gis etter en konkret vurdering ut fra sikkerhetsmessige hensyn,
innsattes behov og aktuell fremstillingskapasitet. Fremstilling gis normalt når innsatte ikke
har oppnådd permisjonstid eller det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig å innvilge permisjon.
Fremstillinger kan inngå i vurderinger omkring domfeltes soningsprogresjon.
Frigang
Frigang innebærer at innsatte gis tillatelse til å delta i arbeid, opplæring, program eller andre
tiltak utenfor fengsel, jf. strgjfl. § 20. Det er et vilkår at sikkerhetsmessige forhold ikke taler
mot det, og det ikke er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen av straffen.
Straffegjennomføringsloven har ikke egne bestemmelser om adgang til å fastsette vilkår ved
frigang. Det blir likevel lagt til grunn at kriminalomsorgen har hjemmel til å fastsette vilkår på
ulovfestet grunnlag dersom det vurderes som nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig
gjennomføring.
Permisjon
Permisjon innebærer at innsatte innvilges utgang alene fra fengsel, jf. strgjfl. § 33. Det er en
forutsetning at sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot permisjon. Permisjon kan innvilges i
form av ordinær permisjon, velferdspermisjon og korttidspermisjon. Det er en forutsetning
under avvikling av permisjon at domfelte ikke begår nye straffbare handlinger, oppholder seg
på oppgitt adresse, overholder fastsatte vilkår etter annet ledd og møter tilbake i fengselet i
upåvirket tilstand til fastsatt tid. Under permisjon skal domfelte dessuten unnlate å bruke
rusmidler, bedøvelsesmidler, hormonpreparater eller andre kjemiske stoffer som ikke er lovlig
forskrevet, jf. strgjfl. § 36 første ledd. Kriminalomsorgen kan videre fastsette særlig vilkår
etter strgjfl. § 36 andre ledd dersom det fremstår som nødvendig for en sikkerhetsmessig
forsvarlig gjennomføring av permisjonen. Ved fastsettelse av vilkår skal man se hen til
mulighetene for å kontrollere at vilkårene overholdes.
7.1.1 Utfordringsbilde
I 2019 ble det innvilget om lag 32 000 fremstillinger fra lavere sikkerhet og overgangsbolig.
Det var totalt 22 unnvikelser, som utgjør 0,07 prosent. Det ble gjennomført om lag 30 000
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permisjoner fra fengsler (høyt og lavere sikkerhetsnivå). Det var totalt 22 uteblivelser, som
utgjør 0,08 prosent. Videre ble det gjennomført om lag 500 utganger til frigang fra fengsel
(høyt og lavere sikkerhetsnivå), med én uteblivelse, hvilket utgjør 0,20 prosent.49
Det er et mål at unnvikelser og uteblivelser skal være lavt. Samtidig må innvilgelser av
permisjoner, frigang og fremstillinger ses i et tilbakeføringsperspektiv. Dette er virkemidler
som kan fremme tilpasning til samfunnet og som har gjøre overgangen til et liv i frihet mer
gradvis. I dette perspektivet kan man, på bakgrunn av tallene over, spørre om lovverket setter
skranker som innebærer for lav risikovillighet og færre utganger som kan fremme
tilbakeføring.
Fremstillinger er ressurskrevende, og lar seg derfor ikke alltid gjennomføre. Til tross for en
relativt vid adgang til å fastsette vilkår ved permisjon og frigang, erfarer kriminalomsorgen
ofte at vilkårene ikke er tilstrekkelige til at utgangen fremstår som sikkerhetsmessig
forsvarlig. Dette kan skyldes både at kriminalomsorgen ikke har hjemmel til å fastsette
nødvendige vilkår, eller ikke kan kontrollere aktuelle vilkår i tilstrekkelig grad. Søknad om
utgang må da avslås. Problemstillingen illustreres ved følgende eksempel:

«Aron» gjennomfører ubetinget fengselsstraff for drap. Han er ikke tidligere domfelt, men det
foreligger endelig utvisningsvedtak. Basert på opplysninger fra politiet vurderer
kriminalomsorgen at det foreligger unndragelsesfare, og at permisjon dermed ikke fremstår
som sikkerhetsmessig forsvarlig. Fastsettelse av vilkår etter gjeldende regelverk er ikke
tilstrekkelig, grunnet kriminalomsorgens manglende muligheter til å effektivt kontrollere om
Aron overholder vilkår om oppholdssted. Innvilgelse av korttidspermisjon med vilkår om
bruk av digital teknologi, herunder bruk av sporingsteknologi eller VIS med posisjonering
kunne medført at dette ble vurdert som sikkerhetsmessig forsvarlig.

Kriminalomsorgen har begrensede kontrollmuligheter overfor noen typer vilkår. Dette gjelder
for eksempel vilkår om å oppholde seg på bestemt adresse, innetid, bestemmelser om
oppholdssted og unnlate å ha samkvem med bestemte personer. Slike vilkår blir i hovedsak
kontrollert ved fysisk oppmøte av ansatte fra kriminalomsorgen. Geografiske og
ressursmessige hensyn medfører at vilkårene ikke alltid kan kontrolleres hyppig nok eller med
god nok kvalitet, og at det derfor ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig å innvilge utgang.
Kriminalomsorgens begrensede kontrollmuligheter, både grunnet ressurser og manglende
hjemler, kan føre til manglende kunnskap om hvorvidt domfelte faktisk overholder fastsatte
vilkår. Utganger kan i teorien fremstå som sikkerhetsmessig forsvarlig med tanke på vilkår
som er fastsatt, men begrenset grad av kontroll medfører at vilkårene kan ha redusert faktisk
funksjon.
Økt adgang til utganger kan oppleves belastende for ofre og fornærmede. Det må ved alle
utganger ses hen til hensyn til fornærmede, og det kan være av stor betydning å motta varsling
om at domfelte oppholder seg utenfor fengselet. Det er grunn til å anta at det oppleves som
økt trygghet for fornærmede å vite at utgangen kontrolleres gjennom bruk av digitale
kontrolltiltak, og visshet om at vilkårsfastsettelse følges opp på en god måte. Dette vil styrke
hensynet til ofrene, slik også kriminalomsorgsmeldingen signaliserer behov for.
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7.1.2 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler at vilkår om bruk av digitale kontrolltiltak skal kunne fastsettes ved
utganger der det etter en konkret vurdering fremstår som nødvendig for en sikkerhetsmessig
forsvarlig gjennomføring eller når det anses hensiktsmessig for å kontrollere at øvrige vilkår
overholdes. Særlig aktuelt vil det kunne være å gjennomføre fjernalkoholtest og bruk av VIS
med posisjonering for å kontrollere oppholdssted.
Bruk av digitale kontrolltiltak vil kunne medføre at ressurskrevende fremstillinger kan
erstattes med korttidspermisjon eller velferdspermisjon med vilkår om digitale kontrolltiltak.
Slik vil både formålet med utgangen, og samfunnets sikkerhet, ivaretas, ved bruk av mer
kostnadseffektive løsninger.
Utganger med vilkår om bruk av digitale kontrolltiltak vil kunne føre til styrket, og mer
målrettet kontroll. Videre vil dette kunne skape økt fleksibilitet og effektivisering, ved å bruke
tid og ressurser på en mer hensiktsmessig måte. Dette vil kunne bidra til at kriminalomsorgen
i større grad kan styre ressursbruken der det er mest nødvendig, og dermed vurdere om man
skal bruke menneskelige ressurser eller digitale kontrolltiltak, eller en kombinasjon av disse.
Dette gir både en økonomisk og faglig gevinst.
Styrket kontroll ved utganger vil bidra til økt trygghet for fornærmede, og bidra til samfunnets
sikkerhet.

7.2

Særlig om prøveløslatelse

Kriminalomsorgen kan løslate domfelte på prøve når vedkommende har gjennomført 2/3 av
straffen og minst 60 dager. Prøveløslatelse skal ikke besluttes hvis omstendighetene etter en
totalvurdering gjør løslatelse utilrådelig. Kriminalomsorgen skal særlig legge vekt på
domfeltes atferd under gjennomføring av straffen, og om det er grunn til å anta at domfelte vil
begå nye straffbare handlinger i prøvetiden, jf. strgjfl. § 42.
Kriminalomsorgen kan sette vilkår for prøveløslatelsen, jf. strgjfl. § 43 dersom det vurderes
som nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring. Et vilkår er møteplikt som
innebærer at kriminalomsorgen har en forsterket oppfølging i prøvetiden med tilpasset
innhold i tråd med den løslattes behov. Det er et tiltak som brukes aktivt og kan bidra til at
overgangen fra fengsel, overgangsbolig og tilbake til samfunnet blir mindre sårbar.
Det kan ikke settes andre vilkår enn de som er opplistet i strgjfl. § 43. Dette medfører at
dersom kriminalomsorgen vurderer at prøveløslatelse ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig med
disse vilkårene, må søknaden avslås.
7.2.1 Utfordringsbilde
Det har vært en nedgang i bruken av prøveløslatelse de senere år. I 2020 ble over 40 prosent
nektet prøveløslatelse ved 2/3 tid, og over 20 prosent av de innsatte får aldri innvilget
prøveløslatelse og sitter til endt tid. Hovedgrunnen til at prøveløslatelse nektes er ofte at
kriminalomsorgen legger til grunn av det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig og at faren for
nye lovbrudd er stor.
Det er svært uheldig at innsatte ikke gis anledning til en trygg og koordinert tilbakeføring til
samfunnet før endt tid er oppnådd, og kriminalomsorgens mulighet for kontroll og støtte ikke
lenger er til stede. Prøveløslatelse med møteplikt vil kunne bidra til å ivareta samfunnets
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behov for sikkerhet, legge til rette for en hensiktsmessig og tryggere progresjon og således
redusere fare for ny kriminalitet.
Regelverket skal støtte opp under en forsvarlig tilbakeføring til samfunnet gjennom blant
annet prøveløslatelse. Samtidig skal det også ivareta hensyn overfor fornærmede og etterlatte,
og se hen til mulig belastning med å påtreffe domfelte i sitt nærmiljø. I dag ivaretas dette
gjennom varsling, hvor formålet er gi informasjon om at domfelte kan påtreffes, og derved
gjøre det mulig for mottakeren å innrette seg etter dette.
7.2.2 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler at bruk av digital teknologi og kontrolltiltak skal kunne fastsettes
som vilkår for prøveløslatelse. Dette vil kunne bidra til at prøveløslatelse anses som
sikkerhetsmessig forsvarlig, og dermed øke andelen som blir prøveløslatt. Bruk av digitale
kontrolltiltak gir trygge rammer, og kan gi en bedre og mer forutsigbar tilbakeføring. Dette vil
øke sikkerheten for samfunnet, også for eventuelle fornærmede.
Adgang til å fastsette slike vilkår ved prøveløslatelse kan gi stor effekt. Andelen som
innvilges prøveløslatelse vil øke, dette skaper både bedre kvalitet i straffegjennomføringen
gjennom forsvarlig progresjon, og det vil skape økt kapasitet ved å frigjøre plasser i fengsel.
Arbeidsgruppen vil påpeke at forslaget ikke innebærer at forsvarlighetsgrensen for innvilgelse
av prøveløslatelse flyttes. Bruk av digital teknologi kan føre til bedre kontroll, som igjen fører
til endrede sikkerhetsvurderinger. Som vist i kapittel 3 vil teknologi kunne skreddersys til det
enkelte formål, og ivareta det sikkerhetsbehov som er nødvendig i det enkelte tilfelle. I tillegg
til enkle løsninger som fjernalkoholtesting og VIS med posisjonering, vil det også være mulig
å benytte fotlenke eller annet utstyr med sporingsfunksjonalitet dersom det anses nødvendig
for at en prøveløslatelse skal anses tilrådelig.
Selv om dette forslaget har visse fellestrekk med EK delgjennomføring, er det likevel noen
vesentlige forskjeller. Delgjennomføring kan innvilges på et tidligere tidspunkt i
straffegjennomføringen enn tidspunkt for prøveløslatelse, selv om delgjennomføring også kan
innvilges for perioden etter at 2/3 tid er oppnådd, og helt fram til forventet løslatelse. Videre
medfører delgjennomføring et mye strammere regime når det gjelder både innhold og
kontroll, og setter langt flere krav og vilkår til domfelte enn hva prøveløslatelse med
møteplikt innebærer. Selv om delgjennomføring og dette forslaget kan innebære bruk av de
samme digitale løsningene, vil graden av kontroll være ulik fordi de benyttes for kontroll av
svært ulik vilkårsfastsettelse. Delgjennomføring er en forsterket og sikkerhetsmessig mer
betryggende ordning enn prøveløslatelse, mens prøveløslatelse med digitale kontrolltiltak er
en forsterkning av prøveløslatelsesinstituttet. EK delgjennomføring og prøveløslatelse med
bruk av digitale kontrolltiltak vil derfor treffe ulike målgrupper og med ulikt formål, og vil
slik kunne supplere hverandre godt.
Samlet sett mener arbeidsgruppen at forslaget ivaretar formålet med straffen, hensyn til den
allmenne rettsoppfatning generelt og til ofre spesielt. Forslaget bidrar til økt kvalitet under
straffegjennomføring for domfelte gjennom en hensiktsmessig progresjon, og økt sikkerhet
ved tilbakeføringen til samfunnet.

7.3

Særlig om forvaring

Forvaring kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset
fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig for å ivareta samfunnsvernet. Dom på forvaring
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forutsetter at det er begått alvorlig kriminalitet, som alvorlig voldsforbrytelse,
seksualforbrytelse, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller annen forbrytelse som krenker andres
liv, helse eller frihet. Det må også være en nærliggende fare for at vedkommende på ny vil
begå en slik alvorlig forbrytelse. Formålet med forvaringen er først og fremst å beskytte
samfunnet mot ny, alvorlig kriminalitet, jf. forskrift om gjennomføring av særreaksjonen
forvaring (forvaringsforskriften) § 2.
Kriminalomsorgen skal under straffegjennomføringen ivareta samfunnssikkerheten, men også
legge til rette for at den forvaringsdømte skal få mulighet til å utvikle sine sosiale
tilpasningsevner og motvirke ny kriminalitet. Innholdet i forvaringen skal søkes tilrettelagt
slik at domfelte oppnår en gradvis progresjon i gjennomføringen frem mot full frihet. En
viktig del av en gradvis progresjon er også at domfelte får mulighet til å få innvilget utganger
under straffegjennomføring. Slike utganger kan for eksempel være fremstillinger, frigang og
permisjoner.
Når det gjelder prøveløslatelse fra forvaring er det ofte domstolen som avgjør spørsmål om
prøveløslatelse. Domstolen har en forholdsvis vid adgang til å fastsett vilkår ved
prøveløslatelse. Vilkårene som kan fastsettes ved prøveløslatelse fra forvaringsdom er mer
omfattende enn de som kan fastsettes ved prøveløslatelse fra ubetinget fengselsstraff.
Dersom påtalemyndigheten samtykker i prøveløslatelse, kan slik løslatelse også besluttes av
kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen kan ved prøveløslatelse sette vilkår som nevnt i strl.
§ 45 første ledd bokstav a) og b), med unntak av vilkåret om å oppfylle andre særvilkår som
retten finner hensiktsmessig. Kriminalomsorgen har med andre ord en snevrere adgang enn
retten har til å sette vilkår, og må foreta særlig grundige sikkerhetsvurderinger i disse sakene.
Kriminalomsorgen har totalt 92 forvaringsplasser med høyt sikkerhetsnivå. I tillegg er det to
enheter med lavt sikkerhetsnivå som tar imot forvaringsdømte som skal ha progresjon i
straffegjennomføringen, begge er plassert på Østlandet. De siste ti årene har det vært en
økning av antall dommer på forvaring, noe som skaper utfordringer når det gjelder
kriminalomsorgens kapasitet på forvaringsplasser. Årsgjennomsnittet for antall domfelte som
var idømt forvaring per mai 2019 var 120, mens gjennomsnittet for 2020 var på 128. Tallene
for 2021 viser at det per juni 2021 er 148 som er innsatt på forvaring. Ytterligere 31
forvaringsdømte får oppfølging av friomsorgskontorene.
7.3.1 Utfordringsbilde
Utfordringsbildet knyttet til forvaringsdømte er grundig beskrevet i rapport om prøveordning
med GPS for forvaringsdømte av 2016.50 Rapporten konkluderte med at GPS-sporing kan
være et egnet verktøy for å kontrollere om enkelte typer permisjonsvilkår blir overholdt, samt
at enkelte fremstillinger kan erstattes av korttidspermisjoner med krav om bruk av fotlenke.
Det ble utredet og anbefalt en pilot med GPS-sporing for forvaringsdømte.
I rapporten vises det til at utfordringene rundt utslusing, progresjon og oppfølgning etter
prøveløslatelse for forvaringsdømte er kjente problemstillinger som har vært drøftet i mange
sammenhenger, både av domstolene i enkeltsaker, i politiske dokumenter og i faglitteratur.
Utfordringen er beskrevet blant annet i Meld. St. nr. 12 (2014-2015)51: «En utfordring med
denne straffarten har vært progresjon og tilbakeføring gjennom en gradvis utslusing fra
50
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Intern rapport utarbeidet av KDI og oversendt Justis- og beredskapsdepartementet 3. juni 2016
Meld. St. 12 (2014-2015). Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen.
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forvaringsanstalt til fengsel med lavere sikkerhetsnivå og så til frihet». Stortingsmeldingen er
et av en rekke dokumenter hvor utfordringen med å etablere et sikkerhetsmessig opplegg for
utslusing av forvaringsdømte er drøftet. Det vises også her særlig til Riksadvokaten sitt brev
til Justis- og beredskapsdepartementet52 hvor det er nærmere redegjort for behovet for
progresjon og utslusing av forvaringsdømte. Problemstillingen har videre vært tema i flere
dommer i saker om prøveløslatelse av forvaringsdømte.
Problematikken er også belyst av forsker Berit Johnsen ved Kriminalomsorgens høgskole og
utdanningssenter53: «Datamaterialet viser at en av fire forvaringsdømte løslates uten å ha
gjennomført noen permisjoner. Flere av de som har gjennomført permisjoner, har kun hatt
kortere permisjoner, fra noen timer opptil ett døgns varighet. Datamaterialet viser også at
kun ni forvaringsdømte har blitt løslatt fra fengsel/avdeling med lavere sikkerhetsnivå eller
fra overgangsboliger. Dette betyr at de aller fleste forvaringsdømte løslates fra fengsler med
høyt sikkerhetsnivå.»
Kriminalomsorgen plikter å legge til rette for at forvaringsdømte skal få en progresjon i
straffegjennomføringen innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer. Manglende hjemler
for vilkår og begrenset mulighet for kontroll av vilkår gjør at utgangen, eller prøveløslatelsen,
ikke fremstår som sikkerhetsmessig forsvarlig og derfor må avslås. Det er paradoksalt at
kriminalomsorgen har så begrensede virkemidler til å kontrollere de som utgjør størst risiko.
Dette særlig sett opp mot kontrollnivået for en domfelt som gjennomfører en kortere dom for
brudd på veitrafikkloven med EK.
Selv om retten og kriminalomsorgen har vid adgang til å fastsette vilkår ved prøveløslatelse,
har kriminalomsorgen begrensede muligheter til å kontrollere noen av vilkårene som
fastsettes. Dette medfører at kriminalomsorgen ikke alltid i tilstrekkelig grad klarer å ha en
god nok kontroll. Eksempler på dette kan være vilkår om å oppholde seg på bestemt adresse,
innetid, bestemmelser om oppholdssted og unnlate å ha samkvem med bestemte personer.
Slike vilkår blir i hovedsak kontrollert ved oppmøte av ansatte fra kriminalomsorgen, i tillegg
til at en er avhengig av å motta opplysninger fra politiet. Dette skyldes både at
kriminalomsorgen ikke har tilstrekkelige hjemler eller ressurser for å kontrollere hyppig nok,
eller godt nok. En prøveløslatelse kan dermed fremstå for retten som sikkerhetsmessig
forsvarlig med tanke på vilkår som er fastsatt, men begrenset grad av kontroll gjør at
vilkårene ikke har tilstrekkelig funksjon. Dette kan skape en falsk trygghet og er særlig
alvorlig i forvaringssaker.
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https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2017/10/Forvaring-forslag-til-lovendring.pdf
Johnsen, B. 2013. Elleve år med forvaring: løslatelse - praksis og rettspraksis - og tilbakefall. KRUS
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Dette kan illustreres med følgende eksempel:
«Frank» ble idømt forvaring for et svært stort antall straffbare forhold, begått over lang tid.
Han ble prøveløslatt av retten med følgende vilkår:
-

Møteplikt for friomsorgen i 1 år (prøvetiden)
Rusforbud
Overholde bestemmelser om oppholdssted og innetid
Kan ikke forlate sitt bestemte fylke uten godkjenning av kriminalomsorgen
Skal ikke besøke bestemte offentlige anlegg

«Frank» bodde ca. 2 timer i kjøreavstand fra friomsorgskontoret. Vilkårene ble forsøkt
kontrollert med bistand av lokalt lensmannskontor og privat kontrollør. I denne saken var
kriminalomsorgen helt avhengig av et godt samarbeid med politiet, samt motta informasjon
fra politiet, for å kunne kontrollere vilkårene. Til tross for dette, var det kun vilkåret om
møteplikt kriminalomsorgen kunne kontrollere fullt ut.
«Frank» gjennomførte prøveløslatelsen uten registrerte brudd.

7.3.2 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler at det åpnes opp for bruk av digital teknologi og kontrolltiltak ved
utganger under gjennomføring av forvaring og ved innvilgelse av prøveløslatelse for
forvaringsdømte. Digitale kontrolltiltak vil medføre at det kan gjennomføres både hyppigere
og mer effektive kontroller og at den totale sikkerheten styrkes betydelig. I tillegg kan det
bidra til at kriminalomsorgen kan kontrollere vilkår som det i dag er utfordrende og meget
ressurskrevende å gjennomføre. Samlet medfører dette økt samfunnssikkerhet. I tillegg vil
kriminalomsorgens ressurser benyttes mer effektivt og der det er størst behov.
Bruk av digital teknologi og kontrolltiltak vil videre kunne bidra til å avdekke brudd på vilkår
på et tidligere tidspunkt. Dette gir kriminalomsorgen mulighet til å dokumentere og reagere på
bruddene raskere, noe som kan ha stor betydning for både samfunnssikkerheten og hensynet
til fornærmede og etterlatte. Bruk av fjernalkoholtest vil kunne bidra til at rusforbud kan
kontrolleres både hyppigere og til mer treffsikre tider, eksempelvis sent lørdag kveld, samt at
bruk av VIS med posisjonering videre vil kunne benyttes for å kontrollere oppholdssted.
Sporingsteknologi vil i tillegg være et godt tiltak i de tilfeller hvor det som følge av brudd på
vilkår er nødvendig å spore vedkommende. Det er arbeidsgruppens oppfatning at muligheten
for bruk av digital teknologi og kontrolltiltak også vil kunne ha en preventiv effekt, da
kontrollen vil bli mer uforutsigbar og effektiv.
Arbeidsgruppen ser at det for domfelte som er idømt forvaring og hvor det kan foreligge
særlig behov både for domfelte og samfunnet for øvrig, vil være hensiktsmessig å kunne
benytte både en generell hjemmel til å ilegge vilkår om bruk av digital teknologi og
kontrolltiltak, men også at det kan benyttes digital teknologi for å kontrollere øvrige vilkår.
Dette kan være vesentlig der domfelte har særlige behov og hvor kriminalomsorgen kan gi en
bedre tilpasning av både progresjonsrettet straffegjennomføring og utslusing. Dette gir både
en økonomisk og faglig gevinst. Bruk av digitale kontrolltiltak vil også føre til økt kvalitet i
kontrollene, herunder mer målrettede kontrolltiltak. Det er imidlertid viktig å være
oppmerksom på at det ene ikke utelukker det andre og at digital teknologi ikke skal erstatte
menneskelig kontakt, men være et supplement.
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Bruk av digital teknologi og kontrolltiltak skal kunne fastsettes etter en konkret vurdering når
det fremstår som nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring. Dette vil
kunne medføre at noen forvaringsdømte kan få progresjon på et tidligere tidspunkt i
straffegjennomføringen. Det vil kunne åpnes opp for målgrupper hvor utganger ellers ikke
ville blitt vurdert som sikkerhetsmessig forsvarlig, men som vurderes annerledes som følge av
digitale kontrolltiltak. Det vil være viktig med grundige vurderinger i den enkelte sak, særlig
for forvaringsdømte hvor konsekvensene ved unndragelse potensielt sett kan innebære økt
risiko for samfunnets sikkerhet. Det må gjøres en konkret vurdering av bruk av digital
teknologi for å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå ved utganger under gjennomføring av
forvaring og ved prøveløslatelse. En strukturert oversikt over bruk av ulike digitale
kontrolltiltak og hvilket «sikkerhetsnivå» disse samlet sett vil utgjøre vil bidra i en slik
vurdering, og man kan videre vurdere om det bør være en rettslig regulering av sikkerhetsnivå
blant annet for forvaringsdømte. Dette er omtalt i kapittel 3. Arbeidsgruppen vil imidlertid
fremheve at man ikke flytter forsvarlighetsgrensen, men at nye hjemler kan føre til bedre
kontroll, som igjen fører til endrede sikkerhetsvurderinger. Kriminalomsorgen har behov for
hjemler til å bruke teknologiske verktøy som kan muliggjøre en mer hensiktsmessig og
tilpasset progresjon for forvaringsdømte innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer. Dette
vil gi en tryggere tilbakeføring og bidra til å ivareta samfunnssikkerheten og hensynet til
fornærmede på en bedre måte.
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8
Bruk av digital teknologi ved ulike straffereaksjoner- og
gjennomføringsformer i samfunnet
Siden 2008 har det vært en utvikling der en stadig større andel av straffegjennomføringen
skjer i samfunnet. Nå foregår nær 60 prosent av alle straffer gjennomføres helt eller delvis i
samfunnet. Dette er i hovedsak på grunn av økt bruk av straffegjennomføring med elektronisk
kontroll, men også fordi nye former for gjennomføring av straff i samfunnet, som bøtetjeneste
og narkotikaprogram med domstolskontroll er etablert som et landsdekkende tilbud og
videreutvikles. Samtidig ser man en klar nedgang i bruk av samfunnsstraff og program mot
ruspåvirket kjøring. Totalt har antall iverksatte saker i samfunnet ligget relativt stabilt de
senere år, den viktigste årsaken til at andelen øker i samfunnet er at antallet ubetingede
dommer i fengsel har sett en betydelig reduksjon.
Figur 8: Iverksatt straffegjennomføring i samfunn, utvikling fra 2008 – 2020

Det er kriminalomsorgen, ved friomsorgskontorene eller avdeling samfunn som i all hovedsak
har ansvar for gjennomføring av straff i samfunnet. Dette gjelder både straffereaksjoner som i
sin helhet gjennomføres i samfunnet, som samfunnsstraff og program mot ruspåvirket kjøring,
og straffegjennomføringsformer hvor hele, eller deler av straffen gjennomføres i samfunnet,
som EK, hjemmesoning etter strgjfl. § 16, ND, § 12, bøtetjeneste og prøveløslatelse med
møteplikt.
Ansvaret innebærer både å sikre riktig innhold i straffen og å kontrollere de vilkår som er
fastsatt. I enkelte tilfeller kan det også være fengsel med lavere sikkerhetsnivå eller
overgangsbolig som har oppfølgingsansvar, men alltid i samarbeid med friomsorgskontorene.
Det fastsettes ulike krav og vilkår for de forskjellige straffereaksjonene- og
gjennomsføringsformene. I tillegg til EK, er det bare § 12, hjemmesoning etter strgjfl. § 16 og
samfunnsstraff som i utgangspunktet stiller krav til både rusfrihet og oppholdssted, enten i
bolig eller sted for sysselsetting. Samfunnsstraff har videre krav om deltagelse i
samfunnsnyttig arbeid, samt oppmøter til samtale for kriminalomsorgen. Bøtetjeneste har kun
krav om deltagelse i samfunnsnyttig arbeid. Domfelte på program mot ruspåvirket kjøring
skal møte for kriminalomsorgen for gjennomføring av program, mens domfelte som er
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prøveløslatt med møteplikt skal møte for kriminalomsorgen for samtaler. Alle oppmøtene for
kriminalomsorgen, samt oppmøte for samfunnsnyttig arbeid skal skje i rusfri tilstand.
Deltagere på ND skal også følge et individuelt tilpasset program, men det er ikke krav om
rusfrihet.

8.1

Utfordringsbilde

Det er altså ulike vilkår som fastsettes, og det som skal kontrolleres er i all hovedsak
oppholdssted/innetid og rusfrihet. Utover EK, vil oppholdssted og innetid i bolig kontrolleres
ved kun fysisk, uanmeldt besøk fra kriminalomsorgen. Oppholdssted på sted for sysselsetting
kontrolleres enten ved et fysisk besøk eller per telefon med oppdrags/arbeidsgiver. Krav om
rusfrihet kontrolleres enten ved uanmeldt besøk av kriminalomsorgen eller på tidspunkt for
oppmøte hos kriminalomsorgen.
Friomsorgskontorene har ofte stort geografisk nedslagsfelt, og dette kan ha betydning både
for kriminalomsorgens innholdsarbeid og mulighet for gjennomføring av kontroller av
fastsatte vilkår på en god og effektiv måte.
I dag er EK den eneste formen for straff i samfunnet hvor kriminalomsorgen har mulighet til å
drive effektiv og målrettet kontroll ved hjelp av digitale teknologi. For øvrig mangler
kriminalomsorgen slike verktøy. Kontroll av vilkår om oppholdssted, innetid og rusforbud er
eksempler på svært ressurskrevende arbeid, og kontrollene kan bære preg av forutsigbarhet
grunnet arbeidstid og personellressurser. I tillegg vil tilgjengelig infrastruktur i mindre
tettbygde områder påvirke muligheten for effektiv kontroll, med særlig lange reiseveier eller
avhengighet til fergesamband. Der hvor det stilles krav om rusfrihet utover ved oppmøte for
kriminalomsorgen vil også dette måtte kontrolleres ved fysisk besøk.
Det er ofte lange reiseveier mellom kriminalomsorgens kontorer og domfeltes bolig, noe som
er svært ressurskrevende for begge parter. Krav til oppmøte på friomsorgskontoret kan være
særlig utfordrende for domfelte som ikke har førerkort og som bor utenfor sentrale strøk med
dårlige tilbud for offentlig transport.
Videre kan begrensede kontrollmuligheter føre til at kriminalomsorgen mangler oversikt over
hvorvidt domfelte faktisk overholder fastsatte vilkår. Da har ikke vilkårene tilstrekkelig
funksjon. Videre kan det ta lang tid før eventuelle vilkårsbrudd blir avdekket.
Samtidig er det viktig å påpeke betydningen av menneskelig oppfølging under
straffegjennomføringen. Det faglige arbeidet og dynamikken som oppstår ved fysiske møter
mellom ansatte og domfelte, selv når formålet er kontroll, kan ikke erstattes fullt og helt med
digitale kontrolltiltak. Imidlertid kan digital teknologi benyttes som et supplement, og frigjøre
mindre hensiktsmessig tidsbruk til økt innsats i fysiske møter med de domfelte. Slik kan bruk
av digitale kontrolltiltak utløse et større handlingsrom for å jobbe mer målrettet der behovet er
størst.
Bruk av digitale løsninger kan øke kvaliteten i oppfølgingen av domfelte som gjennomfører
ulike former for straffereaksjoner- og gjennomføringsformer i samfunnet. Fysiske møter kan
suppleres med digitale møter, på plattformer som de domfelte er kjent med. Kommunikasjon,
informasjon og støtte kan foregå fortløpende ved hjelp av klientmobiler med mulighet for
utvikling av app-funksjon som tidligere nevnt i kapittel 3.2. Digitale kontrolltiltak kan også
bidra til økt kvalitet i kontroll av fastsatte vilkår gjennom mer effektive, målrettede og mindre
forutsigbare kontroller. Domfelte som gjennomfører samfunnsstraff eller bøtetjeneste kan
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eksempelvis kontrolleres ved hjelp av VIS-løsning, hvor et øyeblikks posisjonering kan
bekrefte at de er på avtalt sted, uten at kriminalomsorgens ansatte behøver å møte opp på
arbeidsplassen. Enkelte oppmøter avtales også med andre instanser enn kriminalomsorgen,
eksempelvis ulike behandlingsopplegg, som i dag ikke alltid kan kontrolleres effektivt. Også i
disse tilfellene kan VIS være en hensiktsmessig løsning for å fastslå at vilkåret overholdes.
Domfelte på hjemmesoning kan benytte en basestasjon i hjemmet som ved hjelp av
fingeravtrykk kan fastslå om vedkommende er tilstede til avtalt tid, eller benytte VIS-løsning.
Domfelte som har rusforbud kan effektivt kontrolleres for dette ved hjelp av
fjernalkoholtesting. Det er grunn til å tro dette også kan ha en preventiv effekt, ved at
vissheten om effektive kontroller kan bidra til at domfelte i større grad overholder vilkårene.

8.2

Anbefaling

Arbeidsgruppen anbefaler en generell hjemmel for bruk av digitale kontrolltiltak, jf. kapittel
4.1, som også kan benyttes for domfelte som gjennomfører ulike former for straffereaksjonerog gjennomføringsformer i samfunnet.
Arbeidsgruppen mener at bruk av digitale kontrolltiltak vil kunne føre til styrket kontroll, som
vil ivareta både samfunnssikkerheten og hensynet til fornærmede på en bedre måte. Videre vil
kriminalomsorgen kunne effektivisere kontrollen, ved å bruke tid og ressurser på en mer
effektiv måte og frigjøre tid til andre oppgaver. Samlet vil bruk av digitale kontrolltiltak gi
mulighet for større fleksibilitet og mer målrettet bruk av kriminalomsorgens ressurser.
Kriminalomsorgen kan benytte ressursene der det er mest nødvendig, og vurdere i hvilke
tilfeller det er mest hensiktsmessig å bruke menneskelige ressurser eller digitale kontrolltiltak.
Forslaget ivaretar en effektiv og god drift av kriminalomsorgen i hele landet, også i områder
utenfor tettbygde strøk. Dette gir både en økonomisk og faglig gevinst.
Arbeidsgruppen vurderer i tillegg at forslaget ivaretar formålet med straffen, hensynet til den
allmenne rettsoppfatning og ofre på en svært god måte gjennom en forsterket
kontrollmekanisme. Forslaget vil bidra til at enda flere i framtiden kan gjennomføre straffen i
samfunnet på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
Kriminalomsorgsmeldingen påpeker behovet for en gjennomgang av alle
straffegjennomføringsformene i kriminalomsorgen for å vurdere forenkling og effektivisering
basert på domfeltes behov og risiko, herunder bruk av digitale kontrolltiltak. Bruk av slike
verktøy for nevnte gruppe er et eksempel på hvordan dette kan gjøres. Digitale teknologi kan
gi både en skreddersøm og individuelle tilpasninger, og åpne nye mulighetsrom.
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9

Varetektssurrogat

Ved lov 24. mai 2013 nr. 19 om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som
varetektssurrogat mv.) ble hjemmel for elektronisk kontroll som varetektssurrogat vedtatt.
Endringen innebar at retten i stedet for varetektsfengsling, kunne beslutte at siktede skulle
oppholde seg på bestemte steder og være undergitt elektronisk kontroll. Formålet med
lovendringen var at elektronisk kontroll som varetektssurrogat kunne redusere bruken av
tradisjonell varetektsfengsling. Bakgrunnen for lovendringen var i hovedsak langvarig kritikk
for utstrakt bruk av varetektsfengsling fra ulike internasjonale og regionale
overvåkningsorganisasjoner. På bakgrunn av regjeringsskifte høsten 2013 ble lovendringen
opphevet ved lov 23. januar 2015 nr. 3 før den trådte i kraft.
Straffeprosessutvalget ble oppnevnt i juni 2014 for å foreta en bred vurdering av reglene om
hvordan straffesaker skal etterforskes og forfølges i og utenfor retten. Utvalget la frem
utredningen NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov 3. november 2016, og her foreslo utvalget at
ordningen med elektronisk kontroll som varetektssurrogat som ble vedtatt i 2013 skulle
gjeninnføres. Justis- og beredskapsdepartementet utreder nå igjen bruk av oppholdspåbud
med elektronisk kontroll som varetektssurrogat, og et forslag ble sendt på høring august
2020.54
Gjennomføringen av elektronisk kontroll som varetektssurrogat innebærer i praksis at den
siktede skal oppholde seg på det stedet retten har bestemt, normalt vedkommendes eget hjem,
døgnet rundt i tidsrommet retten har bestemt. Ved behov for oppmøte utenfor oppholdsstedet,
som for eksempel i retten, på sykehus eller behandlingssted, vil den siktede bli eskortert av
politiet eller kriminalomsorgen. Med mindre det er besluttet at siktede kan ha sysselsetting på
dagtid, som arbeid eller skolegang, har vedkommende ikke anledning til å foreta seg noe
utenfor oppholdsstedet på egen hånd. Dersom den siktede bryter vilkårene for elektronisk
kontroll som varetektssurrogat, herunder forlater oppholdsstedet uten etter avtale eller begår
nye straffbare handlinger, skal elektronisk kontroll avbrytes og ungdommen overføres til
varetekt i fengsel. Rutiner for etterlysning til politiet og pågripelse for innsettelse i fengsel
gjelder tilsvarende.
Departementet foreslår i sitt høringsnotat å innføre elektronisk kontroll som varetektssurrogat
med bruk av både radiofrekvensteknologi (RF) og sporingsteknologi (GPS) for personer
mellom 15 og 18 år:
«Etter departementets vurdering vil en ordning med oppholdspåbud med elektronisk kontroll
som varetektssurrogat, medføre at siktede som er aktuelle for dette kan unngå de negative
konsekvensene ved et varetektsopphold i fengsel, herunder risiko for faktisk isolasjon, og
derigjennom unngå eller redusere skadevirkninger.
Departementet foreslår derfor et nytt tredje ledd i straffeprosessloven § 188 som gir retten
hjemmel til å beslutte at en siktet mellom 15 og 18 år, i stedet for fengsling, skal oppholde seg
på et eller flere bestemte steder med elektronisk kontroll (fotlenke eller lignende utstyr).
Forutsetningen for oppholdspåbud med elektronisk kontroll som varetektsurrogat er at
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tiltaket er tilstrekkelig for å ivareta formålet med fengslingen, herunder å forhindre
bevisforspillelse, unndragelse og nye straffbare forhold.»
«Hvorvidt det bør skje utvidet bruk av alternative tvangsmidler til fengsling under varetekt
også for personer over 18 år, vil vurderes i forbindelse med departementets arbeid knyttet til
Straffeprosessutvalgets utredning.»

9.1

Anbefaling

Forslaget om elektronisk kontroll som varetektssurrogat er grundig utredet, gjennom ulike
forslag og gjennom mange år, og er på nåværende tidspunkt fremdeles gjenstand for
vurdering. Arbeidsgruppa ser det derfor ikke hensiktsmessig å redegjøre nærmere om
forslaget og de praktiske sidene ved ordningen, men ønsker å presisere at man vil anbefale en
slik ordning departementet har foreslått i sitt høringsnotat.
I tillegg vil arbeidsgruppen anbefale at ordningen også vil utvides til å gjelde for personer
over 18 år, slik ordningen var tiltenkt i 2013 og som Straffeprosessutvalget støtter. Isolasjon
under varetekt og straffegjennomføring er en pågående utfordring, og har vært kritisert av
flere internasjonale overvåkningsorganer og nasjonale aktører. Sivilombudet leverte i mai
2019 en særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i
norske fengsler. Ett av hovedfunnene i meldingen er at isolasjon og begrensninger skjer i stort
omfang i norske fengsler, og at deler av denne praksisen, særlig hvor isolasjonen utelukkende
skyldes praktiske eller økonomiske utfordringer i fengselet, utfordrer internasjonale
menneskerettsstandarder. Det bør derfor legges til rette for at varetektsfengsling kan reduseres
for alle aldersgrupper.
Forslaget med å innføre oppholdspåbud med elektronisk kontroll som varetektssurrogat for
personer mellom 15 og 18 år er i høringsnotatet anslått å utgjøre mindre enn en helårsplass.
Dersom ordningen ble utvidet til alle aldersgrupper har KDI tidligere anslått at om lag 10
prosent av de aktuelle varetektsinnsatte vil være egnet for EK som varetektssurrogat. Det vil
på nåværende tidspunkt dreie seg om mellom 60-80 personer til enhver tid. Estimatet tar ikke
høyde for eventuell endring i praksis eller utvikling i bruk av varetekt som sådan, da
påtalemyndigheten og domstolenes praksis om bruk av varetektssurrogat vil være vesentlig
for i hvilket omfang ordningen vil bli benyttet.
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Domstolens beslutningsmyndighet

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll er i dag en straffegjennomføringsform og det
er kriminalomsorgen som har myndighet til å beslutte om EK skal innvilges, både ved hel- og
delgjennomføring. Ved etableringen av ordningen ble det reist spørsmål om hvorvidt det
skulle være en straffereaksjon som idømmes av domstolen eller en straffegjennomføringsform
som besluttes av kriminalomsorgen. Det var imidlertid bred enighet om at ordningen skulle
være en straffegjennomføringsform, og slik sikre at ordningen forble et reelt alternativ til
ubetinget fengselsstraff.55 I forbindelse med høring om forslag til endringer i
straffegjennomføringsloven og forskrifter til denne56 uttalte Politidirektoratet at tiden kan
være moden for å vurdere om straffegjennomføring med elektronisk kontroll skal være en
straffegjennomføringsform besluttet av kriminalomsorgen, eller en alternativ reaksjonsform
idømt av domstolen.57 Det er i denne anledning vist til at EK skiller seg markant fra ubetinget
fengsel og at omfanget av bruk av EK i dag er mye større enn ved innføring av ordningen.
Videre har Politidirektoratet anført at ordningen treffer noe skjevt og at hensynene til
forutberegnelighet, åpenhet og dynamikk i strafferettspleien tilsier at domstolen i større grad
bør være toneangivende i utviklingen av EK-instituttet.
Arbeidsgruppen er av den oppfatning at det fremdeles er bred tilslutning til at EK fortsatt skal
være en straffegjennomføringsform. Imidlertid ønsker arbeidsgruppen å vurdere om det på
bakgrunn av endring knytte til domslengde og gjennomføringstid, samt utviklingen av EK de
siste 13 årene, bør vurderes om hele eller deler av ordningen bør endres til et alternativ til
straffereaksjon i stedet for dagens straffegjennomføringsform.

10.1 Vurdering av domstolsbeslutning ved helgjennomføring
Domstolen idømmer i dag ubetinget fengselsstraff som reaksjon på et lovbrudd, mens
kriminalomsorgen vurderer hensiktsmessig straffegjennomføringsform. Det fremkommer
imidlertid av enkelte domsslutninger at domstolen vurdere at EK kan være riktig
gjennomføringsform i den enkelte sak, selv om kriminalomsorgen likevel må vurdere om
vilkårene er tilstede.
Slik ordningen er i dag vil domfelte motta informasjon om straffegjennomføring med EK når
kriminalomsorgen har mottatt dom på ubetinget fengselsstraff for fullbyrdelse. Domfelte kan
da fremsette søknad om EK, dersom dette ikke er gjort på et tidligere tidspunkt.
Kriminalomsorgen vil deretter vurdere om domfelte er egnet og om vedkommende er
innenfor målgruppen. Lov og forskrifter setter enkelte skranker som avskjærer enkelte
domfelte fra mulighet til å gjennomføre straff med EK og disse skrankene må vurderes i det
enkelte tilfelle av den enhet som mottar søknaden.
I forbindelse med nevnte høring fremgikk det av enkelte høringssvar at dersom domstolen
skulle overta beslutningsmyndighet for EK ville dette bidra til økt rettslikhet og praksis på
55

Om lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak for å avvikle soningskøen og betre innholdet i
soningen mv.). Ot.prp. nr. 31 (2006-2007) s. 49 flg.
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Regjeringen 2017. Høring - forslag om endringer i straffegjennomføringsloven og forskrift om
straffegjennomføring (øke gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.). Justisog beredskapsdepartementets høring av 09.11.2017
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Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk
kontroll mv.). Prop.132 L (2018-2019) s. 15 flg.
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området ved at det skapes presedens. Det ble videre uttrykt at risikoen for at skjønnsutøvelsen
slår skjevt ut reduseres, sammenlignet med beslutning foretatt av kriminalomsorgen.
Domstolsbeslutning vil også kunne bidra til en noe tidligere avklaring og forutberegnelighet
for domfelte, enn om avgjørelsen blir tatt administrativt på et senere tidspunkt.
Kriminalomsorgen har imidlertid innvilget søknader om straffegjennomføring med
elektronisk kontroll siden oppstart av ordningen i 2008 og har opparbeidet seg svært god
praksis med håndtering av søknader om EK, og vurderinger av hvorvidt det anses egnet og
tilrådelig i den enkelte sak. Kriminalomsorgen har fått et betydelig erfaringsgrunnlag, noe
som bidrar til at regelverket knyttet til EK stadig er i utvikling og tilpasses både domfelte og
samfunnet på best mulig måte. Selv om domstolenes avgjørelser vil kunne bidra til å skape
presedens, så antas det at en endring i beslutningsmyndighet vil kunne føre til skjevhet og lite
forutberegnelighet i forhold til at EK per i dag er en såpass etablert
straffegjennomføringsform.
Det er videre en risiko for at overføring av myndighet til domstolen vil få uheldige effekter på
kapasitetsutnyttelsen av EK. Erfaringene fra Finland, som er det eneste landet i Norden hvor
helgjennomføring er en domstolsbeslutning, er at det avsies relativt få saker om
helgjennomføring sammenlignet med de andre nordiske landene hvor dette er en administrativ
beslutning. Centralförvaltningen i kriminalomsorgen i Finland antar selv at grunner er
manglende informasjon og kunnskap om ordningen i domstolen, til tross for at ordningen har
eksistert siden 2006. Delgjennomføring, som kriminalomsorgen i Finland selv beslutter, er
derimot mye brukt.
Dersom domslengden ikke endres utover dagens 6 måneder er det etter arbeidsgruppens
vurdering ikke hensiktsmessig med endringer i beslutningsmyndighet for EK
helgjennomføring, som er en ordning som hittil har fungert godt.

10.2 Vurdering av domstolsbeslutning ved delgjennomføring
Delgjennomføring skal bidra til at domfelte får en hensiktsmessig progresjon under
straffegjennomføringen og skal bidra til en gradvis og kontrollert tilbakeføring til samfunnet.
Delgjennomføring er særlig hensiktsmessig i de tilfeller hvor domfelte har lengre dommer og
hvor det er behov for utslusing innenfor gitte rammer. Delgjennomføring vil være en del av
straffegjennomføringsløpet og ved vurdering av om domfelte er kandidat for
straffegjennomføring med EK er det naturlig å se hen til domfeltes progresjon under
straffegjennomføringen og motivasjon. Videre vil kriminalomsorgen også jobbe med
domfelte for å få på plass for eksempel sysselsetting eller bolig i de tilfeller hvor dette er
nødvendig. I disse sakene er det kriminalomsorgen som har best kjennskap til domfelte og vil
være nærmest til å vurdere om delgjennomføring på tidspunktet for vurdering er
hensiktsmessig og sikkerhetsmessig forsvarlig.. Dette er momenter og opplysninger som
domstolen ikke vil være kjent med på tidspunktet for domsavsigelse og som taler for at
delgjennomføring fortsatt bør være en administrativ beslutning tillagt kriminalomsorgen.
Alternativt kan en løsning være at domstolen i dømmer ubetinget fengselsstraff og at de siste
delene av straffen skal gjennomføres med EK, en form for kombinasjonsstraff. Dette kan
bidra til at domfelte får forutsigbarhet og kan planlegge sin straffegjennomføring i større grad.
Dette er imidlertid avhengig at de forutsetninger som er nødvendig for å kunne innvilge EK er
til stede på tidspunkt for overføring til EK. I de tilfeller hvor forutsetningene ikke lenger til
stede vil saken på ny måtte behandles av domstolen, noe som vil kunne være uheldig for
domfeltes videre progresjon og tilbakeføring til samfunnet. Kriminalomsorgen har siden 2017
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innført en ordning hvor domfelte kan søke og få et betinget vedtak om å gjennomføre deler av
straffen med elektronisk kontroll før iverksettelse av straffegjennomføringen.58 Dersom
forutsetningene for det betingede vedtaket på tidspunktet for iverksettelse ikke er tilstede vil
kriminalomsorgen omgjøre det opprinnelige vedtaket. Dette bidrar til å gi domfelte en
forutberegnelighet og kan planlegge egen soning til en viss grad, samtidig som
kriminalomsorgen raskt kan endre sin beslutning dersom dette er nødvendig. En slik
ordningen anses Det vurderes derfor at ordningen håndteres best gjennom en administrativt
løsning slik det gjøres i dag.

10.3 Anbefaling
Arbeidsgruppen anbefaler at beslutningsmyndigheten for straffegjennomføring med
elektronisk kontroll, både hel- og delgjennomføring, fortsatt skal være en administrativ
beslutning som skal tilligge kriminalomsorgen.
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll krever en forutgående undersøkelse av om
domfeltes livssituasjon, bolig og omgivelser er forenlig med gjennomføringen. Enkelte
oppfyller ikke disse kravene, og vil automatisk være avskåret fra muligheten til å få innvilget
EK. Dette medfører at ordningen vil kunne treffe skjevt. Med dagens skranker i lov og
forskrift vil den imidlertid gjøre det, uavhengig av om beslutningsmyndigheten tillegges
domstolen eller kriminalomsorgen. Arbeidsgruppen mener at domfeltes rettigheter likevel
ivaretas i tilstrekkelig grad gjennom muligheten til å klage på et vedtak til overordnet nivå.
Domfelte kan også løfte saken til Sivilombudet.
Kriminalomsorgens erfaring og opparbeidede kompetanse på området er videre et moment
som taler for at ordningen fortsatt bør være en straffegjennomføringsform. Kriminalomsorgen
har innarbeidet gode rutiner for gjennomføring av egnethetsvurderinger og har god
kompetanse og erfaring i forhold til å gjøre de nødvendige tilrådelighets-, formåls- og
sikkerhetsvurderingene. I delgjennomføringssaker er det videre et moment at
kriminalomsorgen allerede vil ha en nærhet og god kjennskap til domfelte og vil kunne ta
stilling til forhold som ligger til grunn på søknadstidspunktet, herunder tilgang til bolig,
sysselsetting og øvrige relevante forhold.
En annen fordel ved å opprettholde dagens ordning er at beslutning om tilbakeføring til
fengsel ved brudd er svært effektiv. I dag blir domfelte overført til fengsel etter beslutning fra
kriminalomsorgen i løpet av svært kort tid, gjerne samme dag. Det er viktig for
gjennomføringens omdømme og effekt at brudd på vilkår håndteres raskt, effektivt og
konsekvent. Vissheten om kriminalomsorgens evne til å oppdage og reagere på brudd antas å
virke preventivt, noe den lave bruddandelen kan tyde på. For straffereaksjoner som avgjøres
av domstolene må også bruddsaker behandles der, noe som medfører belastning på systemet,
kan ta svært lang tid og er uheldig for den preventive effekten av kriminalomsorgens
reaksjoner.
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Retningslinjene til straffegjennomføringsloven § 16 a pkt. 16a 7.10.
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Vurdering av anbefalingene i lys av beslutningskriterier og risiko

Utredning har identifisert mange positive effekter ved økt bruk av straffegjennomføring med
elektronisk kontroll og bruk av digitale kontrolltiltak gjennom de ulike anbefalingene.
Effektene er av ulik karakter, og for ulike interessenter.
Først og fremst innebærer forslagene en rekke kvalitative effekter. Forslagene bidrar til
styrket kvalitet i straffegjennomføringen, både når det gjelder et bedre tilpasset innhold, økt
mulighet for progresjon, bedre tilbakeføringsarbeid, økt kvalitet i kontrolltiltakene og styrking
av samfunnets sikkerhet. Dette er effekter som er vanskelig å kvantifisere, men det antas at
forslagene vil bidra til å realisere virksomhetsstrategiens målsettinger og kriminalomsorgens
samfunnsoppdrag.
Også Vista analyse konkluderer med at ordningen virker. I evalueringen fra 201659
oppsummeres den kvalitative analysen slik: «Soning med elektronisk kontroll ser ut til å treffe
målgruppen. Soningen gir trening som virker på kjente suksesskriterier for å øke
sannsynligheten for arbeidslivstilknytning, og som også reduserer sannsynligheten for
tilbakefall. Enkelte ofre vil ha ulempe av tiltaket, men elektronisk kontroll innvilges vanligvis
ikke hvis det er til sjenanse for ofre. Pårørende, de domfelte selv og samfunnet via frigjorte
ressurser, har nytte av tiltaket.»
De ulike anbefalingene er i varierende grad vurdert opp mot kriteriene underveis i rapporten,
som styrker eller utfordringer ved forslagene. Under gir en skjematisk oversikt over samtlige
16 anbefalinger i rapporten, samt vurdering av de relevante forslag opp mot
beslutningskriteriene. Arbeidsgruppen mener at ikke alle forslag er av en slik karakter at det
er behov for nærmere vurdering i lys av kriteriene i denne tabellen. Dette gjelder de mer
overordnete forslagene 1, 2, 3 og 16, hvor kriteriene ikke har like konkret relevans. Enkelte
forslag er slått sammen i tabellen der det er hensiktsmessig. Videre har man valgt å påpeke de
kriteriene som har mest utslagsgivende effekt for de respektive forslagene, slik at
hovedtrekkene framkommer tydelig. Deretter blir det vurdert om det foreligger risiko knyttet
til forslagene. Disse beskrives nærmere i egen tabell og omtales, med vurdering av
kompenserende tiltak.
Oversikt over samtlige anbefalinger i rapporten:
1. Etablere en generell hjemmel i straffegjennomføringsloven for bruk av digitale
kontrolltiltak
2. Oppheve begrensningene i bruksområde for dagens digitale kontrolltiltak
3. Etablere tydeligere skille i regelverket mellom hel- og delgjennomføring
4. Helgjennomføring: beholde eksisterende begrensninger i lovbruddskategori
5. Helgjennomføring: beholde eksisterende domslengde på 6 måneder
6. Delgjennomføring: etableres som hovedutslusingsform gjennom standard
straffegjennomføringsløp
7. Delgjennomføring: fjerne begrensninger i lovbruddskategori
8. Delgjennomføring: utvide gjennomføringstid til inntil 12 måneder
9. Etablere særregler for unge domfelte mellom 18-24 år
10. Bruk av digitale kontrolltiltak i fengslene for tilpassing av sikkerhetsnivå
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11. Etablering av ny type enhet med digital kontroll og redusert behov for bemanning
12. Bruk av digitale kontrolltiltak ved permisjon, frigang, prøveløslatelse fra fengsel
13. Bruk av digitale kontrolltiltak ved permisjon, frigang, prøveløslatelse fra forvaring
14. Bruk av digitale kontrolltiltak under ulike former for straffereaksjoner- og
gjennomføringsformer i samfunnet
15. Varetektssurrogat
16. Beholde administrativ beslutning av alle saker

11.1 Beslutningskriterier
Arbeidsgruppen vurderer de ulike anbefalingene til å ha betydelige kvalitative effekter, som
synliggjøres ved de grønne markeringene i tabellen. De gule feltene er mindre positive
effekter eller utfordringer. De kriteriene som ikke anses å ha særlig utslagsgivende effekt på
forslagene er ikke markert med farge.

Varetektssurrogat (15)

I samfunnet (14)

Utgang fra forvaring (13)

Utgang fra fengsel (12)

Etablere enhet med red. behov
for bemanning (11)

Tilpasning av sikkerhetsnivå i
fengsel (10)

Unge mellom 18-24 (9)

Delgjennomføring (6,7,8)

Helgjennomføring (4,5)

Tabell 3: Vurdering av anbefalinger opp mot beslutningskriterier

Formålet med straff
Residiv
Tilknytning til
arbeidslivet
Domfeltes egne
vurderinger
Sikkerhet under
straffegjennomføring
Rettslikhet – sosial
bakgrunn
Hensyn til pårørende
av domfelte
Hensyn til ofre
Hensyn til den allm.
rettsoppfatning
Innsatte med særlige
behov
Kapasitet
Kostnader og
samfunnsøk. kons
Fleksibilitet
Normalitetsprinsippet
Nærhetsprinsippet
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Samtlige forslag ivaretar etter arbeidsgruppens syn formålet med straffen. Som nærmere
omtalt i kapittel 3 er ett viktig prinsipp at frihetsberøvelsen er straffen og at gjennomføringen
av straffen ikke skal være mer tyngende enn det som er nødvendig av sikkerhetsmessige
hensyn. Bruk av digitale kontrolltiltak legger godt til rette for dette.
Samtlige forslag fremheves også som positive for å ivareta normalitetsprinsippet under
straffegjennomføring. Bruk av straffegjennomføring med elektronisk kontroll og digital
teknologi for andre grupper tilrettelegger for og muliggjør domfeltes tilstedeværelse i
samfunnet også under gjennomføring av straff, enten det er for hele straffetiden eller for
kortere perioder. Slik blir tilværelsen under straffegjennomføring mest mulig lik livet etter
løslatelsen, og man sikrer en tryggere overgang uten glippsoner. Mange forslag ivaretar også
nærhetsprinsippet på en god måte, ved at domfelte ikke er stedbundet til et spesifikt fengsel,
men muliggjør opphold av kortere eller lenger varighet i egen hjemkommune.
Videre vurderes det at forslagene støtter hensyn til domfeltes egne vurderinger og hensyn til
pårørende. Evalueringen fra Vista Analyse finner kun positive virkninger for pårørende som
bor sammen med domfelte som gjennomfører straff med elektronisk kontroll, sammenlignet
med fengselsstraff. Økte mulighet for permisjoner og prøveløslatelse gjennom bruk av
digitale kontrolltiltak vil sannsynligvis ha tilsvarende positiv effekt for de pårørende.
Foreningen «For fangers pårørende» (FFP) har ved flere anledninger uttalt seg positivt om
straffegjennomføring med elektronisk kontroll. I høringen i 2018 uttalte de at dette er en
soningsform som er langt mindre inngripende i familiens liv enn når den domfelte soner i
fengsel og som gir den domfelte mulighet til å overholde blant annet sine familiære
forpliktelser.60 På Tilbakeføringskonferansen 2021, som arrangeres av Røde Kors61 ble særlig
den positive effekten på eventuelle barn fremhevet av flere.
Tilknytning til arbeidslivet økes, og dette vurderes som positivt i flere forslag. Innsatte med
særlige behov, eksempelvis kvinner, unge og eldre domfelte, kan få et mer tilrettelagt
straffegjennomføringsløp gjennom de mulighetene som forslagene åpner for.
Etter arbeidsgruppens vurdering er det flere av anbefalingene som bidrar til økt fleksibilitet i
kriminalomsorgen, både når det gjelder hensiktsmessig plassering av innsatte, men ikke minst
når det gjelder å skape et handlingsrom for den beste, individuelt tilpassete løsningen for den
enkelte domfelt, enten i fengsel eller i samfunnet. Flere forslag har en iboende fleksibilitet
som gjør at kriminalomsorgen vil styrke sine evner til omstilling og tilby hensiktsmessige
løsninger etter behov og etterspørsel.
Videre er kapasitet og samfunnsøkonomiske konsekvenser antatt å ha en betydelig positiv
effekt av de fleste forslag, og disse omtales nærmere i kapittel 12.
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Høringssvar fra For Fangers Pårørende (FFP). 2018. Utvidelser knyttet til straffegjennomføring med
elektronisk kontroll. Tilgjengelig på internett: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsforslag-omendringer-i-straffegjennomforingsloven-og-forskrift-om-straffegjennomforing/id2576521/?uid=07dfa032-7d0c4c10-bccf-5b03a0ff2370
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11.2 Utfordringer og risiko
Utfordringene som er markert med gult i tabellen over, knyttet til samfunnets sikkerhet,
hensyn til ofre og den allmenne rettsoppfatning er også det som medfører at enkelte forslag
vurderes å ha en viss risiko.
Arbeidsgruppen har foretatt en overordnet risikovurdering av forslagene gjennom omtale av
de ulike forslagene underveis i rapporten. På bakgrunn av denne vurderingen, og i lys av
tabellen over med de nevnte ulempene, har gruppen valgt å fokusere nærmere på enkelte
forslag. Disse vurderes i lys av antatt risiko og kompenserende tiltak.
Tabell 4: Risikovurdering av enkelte forslag
Sannsynlighet
Ubetydelig Mindre

Konsekvens
Middels

Omfattende

Kritisk

Svært sannsynlig
Meget sannsynlig

Unge 18-24
(9)
Delgjennomføring (6,7,8)

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Enheter
uten
døgnbeman
ning (11)

Tilpasning
Utgang/ prøve
sikkerhetsfra forvaring
nivå i fengsel (13)
(10),
utgang/prøve
fra fengsel
(12)
varetektssurrogat (15)

Lite sannsynlig

Selv om arbeidsgruppen mener at sikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt med de digitale
kontrolltiltakene, er det likevel en viss risiko når domfelte beveger seg i samfunnet
sammenlignet med at de domfelte er i fengsel med statiske og personellmessige
sikkerhetstiltak. Det vil være mulig for domfelte å fjerne eller manipulere utstyret, slik at
risikoen for unndragelse er til stede. Dette vil gjelde for blant annet for utvidelse av
delgjennomføring, særregler for unge mellom 18-24 år, bruk av digitale kontrolltiltak for
utganger fra fengsel og forvaring og ved varetektssurrogat.
Det eneste forslaget som vurderes å ha høy risiko, og som ikke er akseptabel uten
risikoreduserende tiltak, er særregler for unge mellom 18-24. Det er fordi dette kan være en
svært krevende og utfordrende målgruppe, som kan ha mindre evne og vilje til å overholde
krav og vilkår om bruk av digitalt utstyr for kontroll. Det er derfor grunn til å anta økt risiko
for unndragelse og manipulasjon av utstyr, og manglende overholdelse av nødvendig
vedlikehold av slikt utstyr. Kombinert med at denne målgruppen i større grad enn andre
grupper er dømt for grov kriminalitet er det grunn til å vurdere risikoen som høy. Derfor er
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det særlig viktig at det gjøres grundige vurdering av både egnethet og sikkerhet, og benytte
særreglene kun i de tilfeller det anses særlig nødvendig av hensyn til domfeltes situasjon. I
tillegg skal alle saker som innvilges etter disse særreglene følges av et tett og tilpasset
innhold.
Disse tiltakene vurderes samlet sett å være tilstrekkelig kompensasjon for risikoen, slik at det
i enkelte tilfeller vil kunne være forsvarlig å innvilge EK etter disse særreglene. Som følge av
særlig vurdering av den unge domfeltes egnethet og andre tiltak som kan redusere
sannsynlighet for brudd på vilkår, er det likevel fortsatt sannsynlig at slike brudd vil skje og at
kriminalomsorgen og samarbeidspartnere må planlegge for slike brudd for å redusere mulige
konsekvenser. Samtidig er det forbundet med en langsiktig risiko både for domfelte og for
samfunnet dersom unge domfelte ikke får mulighet for progresjon og god tilbakeføring etter
endt straffegjennomføring. Det er nødvendig å akseptere en viss risiko for brudd i møte med
denne gruppen, og samtidig vie risikoen særlig oppmerksomhet. På bakgrunn av dette
reduseres sannsynligheten, mens konsekvensene fortsatt vurderes som middels.
Forslaget anses derfor å ha et akseptabelt risikonivå:
Sannsynlighet
Ubetydelig Mindre
Sannsynlig

Konsekvens
Middels
Unge 18-24
(9)

Omfattende

Kritisk

Når det gjelder utvidelse av delgjennomføring er det viktig å huske på at sammenlignet med
enkelte fengsler med lavere sikkerhet og overgangsbolig innebærer likevel EK et strengt
regime med tett kontroll. 2016-rapporten påpekte at EK representerer et høyt sikkerhetsnivå
sammenlignet med øvrige straffegjennomføringsformer i samfunnet, eksempelvis
straffegjennomføring i institusjon etter strgjfl. § 12, hjemmesoning etter § 16 første ledd eller
prøveløslatelse med møteplikt etter § 42. I tillegg viser erfaring gjennom 13 år at
bruddandelen på EK er svært lav, og at bruddene i all hovedsak skyldes inntak av rusmidler
eller brudd på avtaler med kriminalomsorgen. Det er kun et fåtall saker hvor domfelte
overføres til fengsel grunnet ny kriminalitet. Den langsiktige effekten på samfunnets sikkerhet
etter endt straffegjennomføring er derimot antatt å være styrket ved forslagene som innebærer
trygge progresjonstiltak som gir økt normalitet og samfunnsdeltakelse under
straffegjennomføring og bedre tilbakeføring.
Forslagene om kortere utganger og prøveløslatelse fra fengsel og forvaring, vil først og fremst
styrke den totale sikkerheten. Likevel kan det innebære at det åpnes opp for målgrupper hvor
utganger ellers ikke ville blitt vurdert som sikkerhetsmessig forsvarlig, men som vurderes
annerledes som følge av digitale kontrolltiltak. Det blir derfor viktig med grundige
vurderinger i den enkelte sak, særlig for forvaringsdømte hvor konsekvensene ved
unndragelse eller andre brudd potensielt sett kan innebære økt risiko for samfunnets sikkerhet.
Forslaget om tilpasning av sikkerhetsnivå i fengsel vil kunne innebære en økt risiko for
samfunnets sikkerhet, ved at innsatte som ellers skulle være i fengsel med høy sikkerhet kan
flyttes til fengsel med lavere sikkerhet. Det er de digitale kontrolltiltak som skal bidra til
tilfredsstillende sikkerhet, også her er faren for unndragelse til stede. Tilsvarende risiko gjør
seg også gjeldende ved forslag om enheter med redusert behov for bemanning, men der anses
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konsekvensen for unndragelse lavere da innsatte i utgangspunktet er vurdert for et lavt
sikkerhetsnivå, eller for gjennomføring i samfunnet.
Når det gjelder forslag om varetektssurrogat vil risiko for unndragelse og manipulasjon av
utstyr kunne medføre at siktede forlater oppholdsstedet uten avtale. Dersom
varetektsoppholdet brytes, kan man risikere at formålet med varetekten ikke ivaretas etter
intensjonen. Domstolen må i samarbeid med kriminalomsorgen foreta en grundig vurdering
av sikkerhet og egnethet i den enkelte sak.
Forslag som åpner for personrettede lovbruddskategorier som vold og seksuallovbrudd vil
kunne oppfattes som negativt for ofre og for den allmenne rettsoppfatning, i større grad enn
andre lovbruddskategorier. Stine Sofie-stiftelsen uttalte i høringen at det bør være en
ufravikelig regel at saker som omfatter vold eller seksuelle overgrep mot barn ikke skal
benytte EK.62 Dette støttes også av FFP, og av denne arbeidsgruppen. Men som tidligere vist
er lovbruddskategoriene vold- og seksuallovbrudd mer nyansert, og omfatter også saker av en
karakter som ikke nødvendigvis støter verken den allmenne rettsoppfatning eller ofre, som
eksempelvis uaktsomt bildrap eller seksuallovbruddsaker som innebærer kjæresteforhold hvor
den ene parten er under den seksuelle lavalder. Alle domfelte skal på et tidspunkt tilbakeføres
til samfunnet, og både offer og samfunnet i sin helhet er tjent med at dette skjer på tryggest
mulig vis. En godt planlagt og koordinert tilbakeføring til samfunnet gir mulighet for
hensiktsmessig tilrettelegging i samarbeid mellom domfelte, kriminalomsorgen,
forvaltningssamarbeidspartnere og frivillige organisasjoner. Det tekniske utstyret i seg selv
bidrar også til økt sikkerhet, gjennom raskere identifisering og håndtering av brudd. Erfaring
fra ordningen med omvendt voldsalarm tilsier også at effektive, digitale kontrolltiltak bidrar
til en preventiv effekt og øker domfeltes motivasjon for å overholde regler. Bruk av digitale
kontrolltiltak vil øke sikkerheten for samfunnet, og gjøre tilbakeføringen tryggere og mer
forutsigbar, også for eventuelle ofre. Det er denne arbeidsgruppens oppfatning at den
grundige tilrådelighetsvurderingen av alle saker vil være tilstrekkelig for å hindre saker som
kan støte den allmenne rettsoppfatning eller ofre, og at en trygg tilbakeføring vil hensynta
både den allmenne rettsoppfatning og ofre.
Risikoen knyttet til forslaget om utvidelse av gjennomføringstid for delgjennomføring anses
særlig knyttet til belastning for domfelte med å være underlagt et strengt kontrollregime over
lang tid, og denne belastningen kan øke risiko for brudd under gjennomføring. Det er derfor
svært viktig at kriminalomsorgen sørger for god oppfølging av domfelte i hele
gjennomføringstiden, og tilrettelegger sammen med domfelte for hensiktsmessig progresjon
og tilpasning underveis. Dette kan kompensere for den økte risikoen. Også familien kan
oppleve økt belastning ved lang gjennomføringstid. Kriminalomsorgen skal sørge for å gi god
informasjon til samboende i forkant av iverksettelsen, slik at de er forberedt på hva dette
innebærer. Også barn skal informeres, høres og gis anledning til å uttale seg før EK innvilges.
Kriminalomsorgen bør sørge for å ha dialog med samboende i husstanden underveis i
gjennomføringen dersom det er ønskelig.
Risiko kan også knyttes til at offer og allmennheten opplever en lang gjennomføringstid på
EK som uheldig. Det er svært viktig at kriminalomsorgen kommuniserer hva
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Høringssvar fra Stine Sofies Stiftelse. Høringssvar - endringer i straffegjennomføringsloven og forskrift om
straffegjennomføring. 2018. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsforslag-om-endringer-istraffegjennomforingsloven-og-forskrift-om-straffegjennomforing/id2576521/?uid=21cfc669-659b-49b4-aa7b1b94ae1a8642
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gjennomføringsformen innebærer, med et kontrollregime som ivaretar samfunnets sikkerhet.
Dersom det er av betydning for fornærmede i straffesaken eller dennes etterlatte å få
kjennskap til tidspunkt for gjennomføring av straff utenfor fengsel skal kriminalomsorgen
også varsle på forhånd. Varselet vil også omfatte informasjon om særlig vilkår dersom disse
gjelder fornærmede eller dennes etterlatte, jf. strfgjl. § 16 sjette ledd.
Når det gjelder risiko knyttet til bruk av digitale kontrolltiltak i samfunnet er dette vurdert
som risiko ved at den menneskelige kontakten og sosialfaglige fokuset forsvinner ved en
økende bruk av digitale kontrolltiltak. Intensjonen er derimot at digitale kontrolltiltak skal
være et supplement til menneskelig oppfølging, og at mer effektive arbeidsprosesser vil
frigjøre tid til sosialfaglig arbeid og oppfølging i møte med de domfelte.
Arbeidsgruppen vurderer forslagene samlet sett til å ha betydelige kvalitative gevinster, og
hensyntar de fleste beslutningskriteriene på en tilfredsstillende måte. Det er identifisert
enkelte risikoer ved noen av forslagene. Disse vurderes som tilfredsstillende kompensert av
andre tiltak og at eventuelle ulemper anses mindre enn de samlede fordelene ved forslagene.
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12

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dette kapittelet vil gi en samlet vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene
av anbefalingene, herunder effekt for kapasitet, økonomi og regelverk.
Arbeidsgruppen vurderer at flere av anbefalingene vil bidra til økt effektivitet og fleksibilitet i
arbeidsprosesser, og for kriminalomsorgen som helhet. Bruk av digitale kontrolltiltak under
straffegjennomføring kan være et godt supplement til menneskelig oppfølging og kan frigjøre
verdifull tid for ansatte til å jobbe målrettet i forhold til der det er størst behov - i møte med
domfelte. Norge har en utfordrende geografi og infrastruktur, og det er betydelig ressurser
som i dag går med til lange reiseavstander for kriminalomsorgens ansatte og de domfelte.
Redusert bruk, eller fullt ut fjerne bruk, av eksterne kontrollører i kriminalomsorgen er et
parameter for kostnadsinnsparing. For øvrig er det vanskelig å kvantifisere effekten av mer
fleksible og effektive arbeidsprosesser. Arbeidsgruppen vurderer likevel at forslagene vil
kunne medføre betydelige ressursmessig innsparinger i kriminalomsorgen.
Når det gjelder de kvantitative og målbare effektene av forslagene i denne rapporten, er det
først og fremst av betydning å anslå forventet økning av antall helårsplasser på
straffegjennomføring med elektronisk kontroll og kostnadsinnsparing ved å erstatte
fengselskapasitet med disse.
Til beregning av kostnadsinnsparing legger arbeidsgruppen til grunn gjennomsnittlige
kostnader for de ulike type plassene slik det framkommer i kriminalomsorgens årsrapport for
2020. Det innebærer at en helårsplass ved fengsel med høyt sikkerhetsnivå er beregnet til om
lag 1 million kroner, fengsel med lavt sikkerhetsnivå til 715 000 kroner, overgangsbolig til
690 000 og for en EK-plass om lag 300 000 kroner.
Det vil i det følgende redegjøres i hovedsak kun for de forslag og anbefalinger som er vurdert
å ha en betydning på kapasitet og kostnadsinnsparing. Det bemerkes for øvrig at realisering
av de estimerte kostnadsinnsparinger forutsetter en faktisk omstrukturering av
straffegjennomføringskapasiteten hvor antall plasser med EK økes mens fengselsplasser
faktisk legges ned. Dette vurderes ikke i denne rapporten.

12.1 Konsekvenser for fengselskapasitet og kostnadsinnsparing
Delgjennomføring (forslag 6, 7 og 8)
Det er særlig anbefalingene om endringer for delgjennomføring som har betydning for
kapasitet og kostnadsinnsparing, herunder fjerne begrensninger i lovbruddskategori og utvide
gjennomføringstiden til inntil 12 måneder.
I 2019 var det 817 domfelte som søkte om delgjennomføring, og 322 ble iverksatt. Dette
utgjør 40 prosent av de som søkte. Antallet har ligget forholdsvis stabilt gjennom perioden fra
2014 med et gjennomsnitt på 338. Gjennomsnittlig gjennomføringstid har variert, men er
økende. I 2020 var den på 82 dager.
Det løslates hvert år rundt 4500 innsatte etter gjennomføring av dom i fengsel. Av disse
løslates 35 prosent direkte fra fengsel med høy sikkerhet og 65 prosent fra lavere sikkerhet.
For enkelthets skyld kostnadsberegner man videre utfra at delgjennomførere overføres fra
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lavere sikkerhet, selv om enkelte også kan tenkes å overføres fra høy sikkerhet. Det vil i så
fall øke differansen ytterligere.
Nær halvparten løslates etter dommer som er kortere enn 74 dager og dermed ikke kvalifiserer
for prøveløslatelse. Dette utgjør i dag rundt 200 helårsplasser. Denne gruppen omfatter både
de som ikke har søkt om EK helgjennomføring eller som har fått avslag på søknaden.
Nærmere beskrivelse av gruppen helgjennomføring er gjort i kapittel 5.1. Det er ikke
hensiktsmessig å ta med gruppen videre i beregning for delgjennomføring, da faktisk
gjennomføringstid vil bli svært kort og uhensiktsmessig. Disse vil dermed ikke inngå i de
videre beregningene.
Tabell 5: Fordelingen av tidspunkt for løslatelser og beregnet gjennomføringstid i
helårsplasser, alle lovbruddskategorier
Tidspunkt
løslatelse
Halv tid
Ved 2/3 tid
2/3 - endt tid
Ved endt tid
Sum

Antall

Helårsplasser

50
1250
450
450
2200

100
2050
725
400
3275

Målgruppe
helårsplass EK del 12
mnd.
6
299
230
209
744

Målgruppe
helårsplass EK del 9
mnd.
5
251
174
187
617

Tabellen viser at av de 2200 innsatte med dommer lengre enn 74 dager løslates nesten 60
prosent rundt 2/3 tid. Resten løslates mellom 2/3 tid og endt tid, eller ved endt tid. I teorien
utgjør målgruppen maksimalt 744 helårsplasser ved en økning til 12 måneder, og maksimalt
617 plasser ved en økning til 9 måneder. Modellen innebærer at all kapasitet på
delgjennomføring utnyttes og at fordeling av prøveløslatelse er som i dag. Modellen regner
ikke med de domfelte som løslates fra andre straffegjennomføringsformer.
Dersom man legger til grunn at alle i målgruppen søker om delgjennomføring, og at 40
prosent av disse blir innvilget, vil dette utgjøre 250 helårsplasser ved en utvidelse til 9
måneder, og 300 helårsplasser ved en utvidelse til 12 måneder. Dette forutsetter at det ikke er
noen lovmessige begrensninger i tillatte lovbruddskategorier. Om man sammenligner
helårskostnadene med fengsel med lav sikkerhet og helårskostnadene for EK er det en
kostnadsdifferanse på 415 000 kroner. Omfordeling av henholdsvis 250 og 300 plasser vil
med dette innebære en reduksjon på mellom 100-120 millioner kroner.
Lovbruddskategoriene seksuallovbrudd og alvorlig vold utgjør om lag halvparten av
helårsplassene for dommer over 6 måneder. Dersom disse utelates fra den videre beregningen,
og antatt samme fordeling for prøveløslatelse, vil dette resultere i en økning på om lag 120
helårsplasser ved en utvidelse til 9 måneder og om lag 150 helårsplasser ved en utvidelse til
12 måneder. En omfordeling av disse plassene fra fengsel med lav sikkerhet til EK vil med
samme utgangspunkt som over gi en reduksjon på mellom 50-60 millioner kroner.
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Tabell 6: Fordelingen av tidspunkt for løslatelser og beregnet gjennomføringstid i
helårsplasser, med unntak for seksuallovbrudd og alvorlig vold

Tidspunkt
løslatelse
Halv tid
Ved 2/3 tid
2/3 - endt tid
Ved endt tid
Sum

Antall

Helårsplasser

25
625
225
450
1100

50
1025
363
200
1638

Målgruppe
helårsplass EK del 12
mnd.
3
150
115
105
372

Målgruppe
helårsplass EK del 9
mnd.
3
126
87
94
309

Tallene er derimot ikke et realistisk estimat for den reelle effekten, men er ment for å
illustrere maksimal potensiell kostnadsinnsparing uten øvrige forbehold.
Særregler for unge mellom 18-24 (forslag 9)
Nær 600 domfelte under 25 år ble dømt til fengsel i 2020. Halvparten av disse gjennomfører
dom kortere enn 6 måneder og 79 av disse var dømt for alvorlig vold eller seksuallovbrudd.
Per 3. mars var det 137 unge under 25 år som gjennomførte straff i fengsel. 105 av disse
gjennomfører straff i fengsel med høy sikkerhet, som utgjør en andel på 77 prosent.
Gruppen unge mellom 18-24 år med dom kortere enn 6 måneder utgjør om lag 50
helårsplasser. Iberegnet for forventet prøveløslatelse utgjør målgruppen et potensiale på om
lag 30 helårsplasser. Da forslaget om særregler for denne aldersgruppen kun er ment for et
fåtall av disse, er det ikke hensiktsmessig å estimere kostnadsreduksjon for dette forslaget.
Bruk av digital teknologi og kontrolltiltak ved fremstilling, permisjon, frigang og
prøveløslatelse ved straffegjennomføring i fengsel (forslag 12 og 13)
Kriminalomsorgen hadde i 2019 en total kapasitet på 3550 plasser i fengsel, med et
gjennomsnittlig belegg på 90 prosent, dette tilsvarer ca. 3200 plasser. Dette er en liten
nedgang fra årene før på grunn av nedleggelse av plasser med lavere sikkerhet.
Det er ikke beregnet kostnad for bruk av ansatte til fremstillinger, og dermed heller ikke
potensiell kostnadsreduksjon dersom disse hadde vært gjennomført ved hjelp av digitale
kontrolltiltak framfor følge av ansatte. Imidlertid viser tallene et stort volum, omtalt i kapittel
7, og indikerer dermed et potensiale for mer kostnadseffektive løsninger.
Bruk av digitale løsninger ved permisjoner har to formål; enten å øke sikkerheten i de sakene
som allerede får innvilget permisjon, eller å øke antall permisjoner som følge av at effektive
kontrolltiltak muliggjør flere permisjoner. Det er ikke beregnet eventuell økning i antall, eller
opplevd kvalitet som følge av dette.
Det har videre vært en nedgang i andel prøveløslatelser de siste 10 årene. I 2010 ble 15
prosent løslatt ved endt tid, mens i dag er andelen på 21 prosent. Dette utgjør om lag 450
innsatte. Differansen mellom 2/3 tid og endt tid for disse 450 utgjør om lag 380 helårsplasser.
Dersom vi legger til grunn at 40 prosent av denne målgruppen kan innvilges
delgjennomføring som følge av rapportens forslag, vil det fremdeles være mange som sitter i
fengsel utover 2/3 tid. Disse er beregnet til å utgjøre om lag 230 helårsplasser. Det er
vanskelig å forutsi hvor mange av disse som kan anses forsvarlig for prøveløslatelse ved bruk
av digitale kontrolltiltak, men volumet indikerer et potensiale for kostnadsreduksjon.
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Bruk av digital teknologi og kontrolltiltak ved fremstilling, permisjon, frigang og
prøveløslatelse fra forvaring (forslag 13)
Det er ikke beregnet kostnad for bruk av ansatte til fremstillinger, og dermed heller ikke
potensiell kostnadsreduksjon dersom disse hadde vært gjennomført ved hjelp av digitale
kontrolltiltak framfor følge av ansatte. Tallene viser imidlertid et stort volum og indikerer
dermed et potensiale for mer kostnadseffektive løsninger.
Antall innsatte i forvaring er relativt lavt og det er en stor variasjon i bruken av utganger og
antall løslatelser de siste årene. I 2019 var det 120 innsatte på forvaring. Det ble da
gjennomført om lag 1500 fremstillinger, 400 permisjoner og 5 ble prøveløslatt. I 2020 var det
128 innsatte på forvaring og det ble gjennomført 900 fremstillinger, 200 permisjoner og 11
ble prøveløslatt.
Som for utganger fra fengsel har bruk av digital teknologi ved permisjoner fra forvaring også
som formål både å øke sikkerheten for de som allerede får innvilget permisjon, eller å øke
antall permisjoner som følge av at effektive kontrolltiltak muliggjør flere permisjoner. Det er
ikke beregnet eventuell økning i antall, eller opplevd kvalitet som følge av dette.
Det er heller ikke mulig å beregne en eventuell økning i antall prøveløslatelser som følge
digitale kontrolltiltak.
Tallene er ment som en illustrasjon på det totale potensialet.
Bruk av digital teknologi og kontrolltiltak under ulike former for straffereaksjoner- og
gjennomføringsformer i samfunnet (forslag 14)
Forslag om bruk av digital teknologi ved straffegjennomføring i samfunnet innebærer at den
store kostnadsinnsparingen vil være mer effektive arbeidsprosesser og reduksjon av reisetid,
dette er imidlertid vanskelig å måle. Enkelte friomsorgskontor benytter eksterne kontrollører,
som er innleid for enkle kontrolloppgaver i enkeltstående oppdrag. Regnskapstall for 2020
viser at det ble brukt om lag 2,5 millioner kroner på dette formålet. Ved økt bruk av digitale
kontrolltiltak antas det at ordningen med eksterne kontrollører i all hovedsak kan utgå.
Elektronisk kontroll som varetektssurrogat (forslag 15)
Dersom man legger til grunn at om lag 10 prosent av de aktuelle varetektsinnsatte vil være
egnet for EK som varetektssurrogat vil det utgjøre en kapasitet på om lag 60-80 helårsplasser.
I tråd med tidligere innspill fra KDI beregnes en årlig driftskostnad på 500 000 kroner per
plass. Kostnadene inkluderer drift av kontrollsentralen som overvåker alarmer og hendelser,
samt kostnader til kriminalomsorgens oppfølging og tilrettelegging under gjennomføringen.
60-80 helårsplasser vil dermed utgjøre en total årlig driftskostnad på mellom 30 og 40 mill.
kroner. I tillegg anslås det et investeringsbehov på mellom 2 og 4 mill. kroner. Sammenlignet
koster en plass i fengsel med høy sikkerhet hvor varetekt gjennomføres om lag 1 mill. kroner
per år, for samme antall plasser tilsvarer dette driftskostnader på mellom 60 og 80 mill.
kroner.
Dette tilsvarer en årlig besparelse på om lag 500 000 kr. pr. plass omdisponert fra fengsel med
høy sikkerhet til EK som varetektssurrogat. Total kostnadsinnsparing ved anslått kapasitet på
60-80 plasser er beregnet til 30-40 mill. kroner.

80

12.2 Langsiktige samfunnsøkonomiske konsekvenser
De kvalitative gevinstene ved forslagene i rapporten er som nevnt krevende å måle, men antas
også å medføre realisering av samfunnsøkonomiske gevinster på lenger sikt. God progresjon,
trygg tilbakeføring, flere i sysselsetting og lavere tilbakefall til ny kriminalitet er
samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Evaluering og statistikk viser at tilbakefallet er lavere blant de som gjennomfører straff med
EK enn tilsvarende kontrollgruppe i fengsel. I tillegg vil det å gjennomføre straffen hjemme
sammenlignet med i fengsel få flere i sysselsetting, og bidra til økt deltakelse i arbeidslivet.63
Vista gjennomførte i sin rapport fra 2016 en samfunnsøkonomisk analyse
i form av en nytte-kostnadsanalyse der straffegjennomføring med elektronisk kontroll
sammenliknes med gjennomføring i fengsel med lav sikkerhet. Analyse var basert på til
sammen ni verdsatte og ikke-verdsatte virkninger. De verdsatte nytte- og kostandsvirkningene
for samfunnet ble vurdert ut fra innsparte kostnader med EK sammenlignet med fengsel, økt
arbeidsdeltakelse for domfelte og innsparte skattefinansieringskostnader. Basert på datidens
gjennomføringstid for helgjennomføring og delgjennomføring fant Vista en samlet
kostnadsinnsparing på mer enn 73 000 kroner per helgjennomfører og 103 000 kroner per
delgjennomfører. Konklusjonen oppsummeres slik i rapporten fra Vista: «Vår samlede
vurdering er derfor at elektronisk kontroll for dagens målgruppe er et samfunnsøkonomisk
lønnsomt tiltak når en sammenlikner med soning i fengsel. Det gjelder både helgjennomførere
og delgjennomførere. På bakgrunn av analysens resultater er det naturlig å vurdere å utvide
ordningen.»
I beregningen av den samfunnsøkonomiske gevinsten la Vista til grunn en gjennomføringstid
på 30 dager for helgjennomføring og 55 dager for delgjennomføring og at innsparingen i
forhold til fengslet er tilnærmet konstant per dag.64 Gjennomføringstiden for henholdsvis
helgjennomføring og delgjennomføring har siden denne evalueringen økt 33 og 82 dager, så
forventet innsparing har økt ytterligere.

12.3 Kostnader til investering og implementering
Det vil påløpe kostander til innkjøp og vedlikehold av teknisk utstyr og programvare, i tillegg
til implementeringskostander ved enkelte forslag. Det er svært krevende å beregne total
kostnad uten at de eventuelt aktuelle forslagene er nærmere redegjort for og ønsket volum er
anslått.
Det er derfor mer hensiktsmessig å anslå beregnet stykkpris på det mest aktuelle utstyret som
forslagene krever, og som benyttes i dag. I hovedsak dreier det seg om fotlenke-sett,
klientmobiler og alkometerløsning. I dag er prisen for et RF lenke-sett (pid, reim og
basestasjon) beregnet til om lag 15 000 kroner, og om lag 25 000 kroner for GPS-lenke. I
beregning av behov for utstyr legges det gjerne på 0,75 for å ha tilstrekkelig buffer grunnet
logistikk og vedlikehold. Klientmobiler vil beløpe seg på om lag 5-6000 kroner per stk., og
ordinære alkometerløsninger til om lag 2000 kroner per stk. Det er for øvrig i revidert
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nasjonalbudsjett for 2021 foreslått å øke bevilgningen til innkjøp av videosamtaleutstyr til
bruk under straffegjennomføring i samfunnet med 1,5 mill. kroner.
Videre må det påregnes kostnader til implementering og opplæring ved behov.
Som redegjort for i kapittel 4 er det derimot grunn til å tro at teknologiene vil fornye seg både
i form, funksjonsmuligheter og ulike plattformer slik at kostnadene på sikt blir derfor
vanskelig å forutsi.

12.4 Behov for endringer i lov og forskrift
Enkelte av forslagene som fremmes i denne rapporten innebærer et behov for endring i lov
og/eller forskrift. Nedenfor følger en nærmere vurdering av de enkelte forslagene opp mot
konkrete behov for endring.
Forslag nr. 1 innebærer at det må gjøres en endring i straffegjennomføringsloven. Det vil her
være behov for en generell hjemmel som åpner opp for bruk av digital teknologi som et
selvstendig vilkår, samt hjemmel for å bruk av digital teknologi til å kontrollere vilkår som
allerede følger av loven. Det er avgjørende er at hjemmelen gjøres generell kan benyttes i
tilknytning til samtlige straffegjennomføringsformer. Bruk av digital teknologi for tilpasning
av sikkerhetsnivå i henhold til forslag 10 og bruk av digital teknologi og kontrolltiltak ved
utganger og prøveløslatelse fra fengsel og forvaring, samt ved straffegjennomføring i
samfunnet, jf. forslag 12, 13 og 14 bør også følge av en slik generell hjemmel. Det bør her
fremgå at kriminalomsorgen skal gjøre en vurdering knyttet til bruk av digital teknologi for å
vurdere nivå av sikkerhet, det gjelder særlig der domfelte er dømt for seksuallovbrudd,
alvorlig og/eller gjentatt voldslovbrudd eller er idømt forvaring, det vises her til kapittel 3.3.
Bestemmelsen må videre si noe nærmere om forholdet til personvern, tilsvarende det som
fremgår av § 16 a fjerde ledd og forskriftens § 7-5 i dag.
Det er i kapittel 4.3 nærmere redegjort forslag nr. 2. Det er her behov for å fjerne henvisning
til strgjfl. § 16 tredje ledd bokstav d) og e) i forskriften § 7-5.
Forslag nr. 3 går ut på å etablere et tydeligere skille i regelverket mellom hel- og
delgjennomføring. Det er her vist til at ordningene til dels har ulikt formål. Det anbefales
derfor at delgjennomføring reguleres av en egen bestemmelse, herunder ved ny strgjfl. § 16 b.
I ny § 16 b vil det videre være nødvendig å gi nærmere føringer for delgjennomføring som
hovedutslusingsform, jf. forslag 6. Videre må begrensninger knyttet til lovbruddskategori
fjernes i tråd med forslag 7, samt utvide gjennomføringstiden i tråd med forslag 8. Videre bør
det fremgå at kriminalomsorgen skal gjøre en vurdering knyttet til bruk av digital teknologi
for å vurdere nivå av sikkerhet, det gjelder særlig der domfelte er dømt for seksuallovbrudd
og alvorlig og/eller gjentatt voldslovbrudd, det vises her til kapittel 3.3.
Det er behov for endring i strgjfl. § 16 a dersom det åpnes opp for å gjøre unntak for enkelte
domfelte mellom 18-24 år, jf. forslag 9. Unntakene anbefales å gjøres tilsvarende som for de
under 18 år og varig soningsudyktige og det vil derfor også være behov for endringer i
forskriftens kapittel 7.
Når det gjelder forslag nr. 4, 5, 11 og 16 fordrer ikke disse endring i lov og forskrift.
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