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Høringssvar - forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i 
medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe 
konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven) 

 
FO har full forståelse for at det i disse tider åpnes opp for utvidet bruk av EK.  Vi er 
også klar over at det er umulig å anslå hvor lenge denne midlertidige forskriften skal 
gjelde. Samtidig er det viktig at vi holdes godt orientert om endringene som gjøres og 
at det ikke må sås tvil om at dette er midlertidig. FO organiserer de fleste ansatte med 
sosialfaglig kompetanse i friomsorgen. De har god kunnskap om konsekvenser av 
endringer som nå foreslås.  
 
FOs høringssvar bygger på innspill fra tillitsvalgte og FOs faggruppe for ansatte i 
kriminalomsorgen.  
 
Straffegjennomføringsloven regulerer straff i både fengsel og friomsorg. Forskriften må 
derfor presisere at den omfatter begge deler. 
 
Kommentarer til forslagene. 
 
Ad § 1. FO er enig i at besøk må begrenses og det er bra at dette skal kompenseres 
ved fjernkommunikasjon. 
 
Ad § 2. Utvidelse til 6 måneder. 
Våre medlemmer i friomsorgen har noen betenkeligheter knyttet til konsekvenser av 
utvidelsen. I dagens regelverk er det krav om at domfelte må ha egnet sysselsetting 
med 20 timer pr uke. Slik situasjonen er nå, er det mange av de som soner med EK 
som ikke får fylt dette kravet. Enten fordi de eksempelvis er permittert eller at annen 
sysselsetting innenfor frivillig arbeid har opphørt. 
 
I utgangspunktet kan dette medføre et omgjøringsvedtak hvor resterende dom skal 
gjennomføres i fengsel. Gjeldende bestemmelse er at fengsel fatter vedtak for 
delgjennomførere. Ut fra dagens situasjon gjøres det unntak fra hovedregel om krav 
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om godkjent sysselsetting. Det vil si at innsatte overføres til hjemmesoning etter § 16,2 
uten sysselsetting.  
 
Adgang til å oppholde seg utenfor egen bolig vil være 4 timer valgfri tid pr uke for de 
som ikke har opparbeidet seg andre permisjonsrettigheter. Dette er krevende. Med 
tanke på at ordningen nå foreslås utvidet til 6 måneder, må man ta hensyn til dette slik 
at det i større grad blir mulig å gjøre en skjønnsmessig vurdering angående utgang fra 
egen bolig. Dette gjelder særlig i de saker hvor domfelte ikke har sysselsetting. Det 
uttrykkes stor bekymring for den enkeltes helsemessige situasjon dersom man ikke har 
mulighet til å oppholde seg utenfor egen bolig i mer enn 4 timer pr uke ved soning av 
lengre dommer. FO etterlyser her tydeligere rammer for friomsorgens handlingsrom 
 
Det er også viktig å presisere at en utvidelse av lengden på EK soning og målgruppen 
for EK, er avhengig av nok personell i friomsorgen og hensynet til smittevern for både 
domfelte og ansatte. Økning av antall domfelte på EK for å bedre kapasiteten i 
fengslene, må ikke gå på bekostning av kapasiteten i friomsorgen. Enkelte 
friomsorgskontor kan i dag allerede ha utfordringer med nok ansatte til gjennomføring 
av dommen. FO mener at det må være et tett samarbeid mellom fengsel og 
friomsorgskontor hvor også friomsorgen kan påvirke beslutning om elektronisk kontroll 
både iflg § 2 og § 3. Til grunn for vurdering av hvem som bør innvilges EK må også 
friomsorgens kapasitet til å gi forsvarlig oppfølging ligge til grunn 
 
FO forutsetter også at når forskriften åpner opp for økt bruk av EK også for voldsdømte 
tas inn en presisering i utilrådelighetsvurderingen der risiko for gjentatt vold tas inn.  
 
FOs medlemmer ansatt i friomsorgen etterlyser også tydeligere kriterier for 
straffeavbrutt etter §57 i samfunnsstraffen knyttet til pandemien. Dette gjelder også 
bøtetjenesten.  
 
Endringer som her forslås har stor betydning for våre medlemmer i kriminalomsorgen. 
Vi bidrar gjerne med våre innspill ved eventuell andre forslag til endringer som påvirker 
medlemmenes arbeidshverdag og hvor FO medlemmenes sosialfaglige perspektiv er 
viktig å ha med seg i de ulike vurderinger som gjøres. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik Inger Karseth 
Forbundsleder Rådgiver for barnevernspedagoger 
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