
 

  

 

Justis- og politidepartementet 
 
Kriminalomsorgsavdelingen 
Postboks 8005 Dep 
 
0030 OSLO 
 
 
 
 
                     
            
 
 
 
Vår ref. Deres ref. Dato: 
08/574-2-MSOE 200801958-/KLE 20.05.2008 
 
 
 
HØRINGSSVAR - UTKAST TIL FORSKRIFT OM 
STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL 
 
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser til departementets 
høringsbrev av 7. april 2008. 
 
LDO håndhever blant annet likestillingsloven. Utgangspunktet for vårt 
høringssvar vil være hensynet til fornærmede, nærmere bestemt kvinner som 
har vært utsatt for vold i nære relasjoner, samt ofre i sedelighetssaker. 
 
Målgruppen 
Det følger av forskriften § 3 fjerde ledd at i de tilfeller der det aktuelle 
lovbruddet er begått i eget hjem, eller det dreier seg om alvorlige volds- eller 
sedelighetslovbrudd, skal domfelte i utgangspunktet ikke innvilges 
straffegjennomføring med elektronisk kontroll. 
 
LDO støtter denne avgrensningen. Samtidig er det etter forskriften ikke et 
absolutt forbud mot straffegjennomføring med elektronisk kontroll etter 
domfellelse for slike lovbrudd. Etter LDOs oppfatning bør det fremgå av 
retningslinjene til forskriften at der man likevel vurderer slik 
straffegjennomføring, skal hensynet til fornærmede tillegges vesentlig vekt.  
Man må prøve å sikre så langt det er mulig at nye overgrep unngås under 
soningen. Dette innebærer at det må settes av tilstrekkelige ressurser til at man 
kan foreta en grundig vurdering av om det er grunnlag for innvilgelse av slik 
soning, samt tilstrekkelig oppfølgning underveis for å sikre at forutsetningene 
for straffegjennomføringen er oppfylt til enhver tid. 



 
Dette er særlig viktig sett i lys av at forslaget legger opp til elektronisk varsling 
når den domfelte forlater den angitte sonen, men uten at man har mulighet til å 
spore hvor domfelte befinner seg når vedkommende har forlatt sonen. 
 
Det legges videre opp til at straffegjennomføring med elektronisk kontroll ikke 
skal innvilges dersom dette vil fremstå som uforsvarlig eller støtende. LDO er 
enig i at det ved vurderingen av om slik straffegjennomføring vil fremstå som 
støtende særlig må tas hensyn til fornærmede og pårørende, særlig dersom noen 
av disse bor i domfeltes nabolag. 
 
Samtykke fra samboende over 18 år 
Det er foreslått at det er en forutsetning for straffegjennomføring med 
elektronisk kontroll at samboende over 18 år samtykker i dette. I merknadene til 
forskriften er det uttalt at samtykket skal være skriftlig, og at man gjennom en 
obligatorisk samtale med den/de samboende skal sikre at informasjonen er 
forstått og at samtykket er reelt. LDO mener at det er svært viktig at dette 
gjennomføres. LDO vil også påpeke at det i noen tilfeller kan være 
språkproblemer eller andre utfordringer som gjør at bruk av tolk er nødvendig. 
Vi ber kriminalomsorgen være oppmerksomme på dette, slik at det lages 
retningslinjer og rutiner for bruk av tolk som gjør at de som trenger det, får 
denne bistanden. 
 
Utgang til sysselsetting 
Det fremgår av merknadene til § 6 i forskriften at domfelte som er innvilget 
utgang til sysselsetting også skal gis reisetid, når lengden av utgangen skal 
fastsettes. Det uttales videre at ”dersom domfelte har omsorg for barn, skal det 
vurderes om følging og henting til og fra barnehage eller skole bør inkluderes i 
den fastsatte reisetiden til og fra sysselsettingsplassen”. 
 
Etter LDOs mening bør hovedregelen være at i de tilfeller der det godtgjøres at 
domfelte ønsker å hente/bringe, bør utgangspunktet være at dette medregnes i 
reisetiden, med mindre dette vil være uforsvarlig eller støtende av andre 
årsaker. Det må på vanlig måte følges opp at henting/bringing faktisk blir utført 
i denne tiden. Å gi domfelte denne muligheten vil kunne bidra til at domfelte 
kan føre et mest mulig normalt familieliv, gi vedkommende anledning til å følge 
opp egne barn, samt at det vil kunne være positivt ut fra et ønske om  likestilling 
i familien. 
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For øvrig har vi ikke ytterligere merknader til forslaget, 
 
 
 
 
Elisabeth Lier Haugseth 
Avdelingsleder     Margrethe Søbstad 
       Seniorrådgiver 
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