Retningslinjer til straffegjennomføringsloven,
revidert 27. oktober 2008,
lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017.

Gjennomføringsformer
Strgjfl. § 10. Gjennomføringsformer
Fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner kan gjennomføres
a) i fengsel med høyt sikkerhetsnivå (lukket fengsel),
b) i fengsel med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel),
c) i overgangsbolig,
d) utenfor fengsel med særlige vilkår etter § 16, eller
e) som prøveløslatt med vilkår etter § 43 annet ledd.
Avdeling i fengsel med høyt sikkerhetsnivå kan tilrettelegges for innsatte med
særlige behov, herunder personer som er idømt en strafferettslig særreaksjon eller
forvaring, eller innrettes med særlig høyt sikkerhetsnivå.
Straff kan gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon eller sykehus etter §§
12 og 13.
Subsidiær fengselsstraff fastsatt etter straffeloven § 55, kan gjennomføres som
bøtetjeneste etter § 16 a.
For domfelte under 18 år skal personundersøkelse som er foretatt etter
straffeprosessloven § 161 a, danne grunnlag for valg av gjennomføringsform og andre
avgjørelser om straffegjennomføringen. Det skal foretas en ny personundersøkelse
dersom det har gått mer enn ett år fra personundersøkelsen ble foretatt til
straffegjennomføring iverksettes, eller dersom barnets personlighet, livsforhold eller
fremtidsmuligheter vesentlig er endret.
Endret ved lover 21 des 2005 nr. 131 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1580), 20 jan 2012 nr. 6 (ikr. 20
jan 2012 iflg. res. 20 jan 2012 nr. 41), 24 juni 2011 nr. 35 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 29 nov 2013 nr. 1363), 9 mai
2014 nr. 16 (ikr. 9 mai 2014 iflg. res. 9 mai 2014 nr. 625). Endres ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).

10.1 Innkalling til gjennomføring av fengselsstraff. Utsettelse
Forskriften § 3-1. Utsettelse av gjennomføring av straff
Domfelte som fyller vilkårene for utsettelse av gjennomføring av straff etter
straffeprosessloven § 459, jf. påtaleinstruksen § 29-4, skal ikke mottas til straffegjennomføring.

10.1.1 Innkalling til gjennomføring av straff
Den region hvor domfelte har sin bostedsadresse er ansvarlig for at straffegjennomføringen
påbegynnes og for å treffe vedtak om valg av fengsel. Er domfelte uten fast bopel, er den
geografiske plassering av det sosialkontor hvor domfelte er registrert som aktiv bruker,
avgjørende for hvilken region som er ansvarlig. Er domfelte ikke registrert som bruker ved
noe sosialkontor, er plasseringen av det politidistrikt som har behandlet straffesaken, eventuelt
hovedtyngden av straffesakene, avgjørende.
Vedkommende politidistrikt sender dommen med sakens dokumenter til regionen for
anvisning av plass.
Når direktør på regionalt nivå har truffet vedtak om valg av fengsel, jf.
straffegjennomføringsloven § 11 og retningslinjene punkt 3.3., fastsettes det nærmere
1

tidspunkt for innsettelsen av leder av vedkommende fengsel, så vidt mulig etter konferanse
mellom fengselet og vedkommende politidistrikt. Dette gjelder både når domfelte møter selv
etter pålegg og når han av politiet fremstilles for innsettelse.
Pålegg til domfelte om å møte til straffegjennomføring til fastsatt tid sendes av politiet i
henhold til straffeprosessloven § 461 og påtaleinstruksen § 29-6.
10.1.2 Utsettelse med gjennomføring av straff
Straffegjennomføring skal ikke påbegynnes når domfelte, på tidspunktet for innsettelsen, er
blitt alvorlig sinnslidende. Dette gjelder uavhengig av om det er fremmet søknad om utsettelse
med straffegjennomføringen i henhold til straffeprosessloven § 459 jf. påtaleinstruksen § 294.
Straffegjennomføring skal heller ikke påbegynnes når domfeltes helsetilstand ellers gjør
straffegjennomføring utilrådelig. Det skal innhentes uttalelse fra lege om domfeltes
helsetilstand og om han antas å være i stand til å gjennomføre straffen i annen eller mindre
restriktiv gjennomføringsform.
Kvinne som er gravid eller som har født for mindre enn 6 uker siden, fyller vilkårene om
utsettelse med straffegjennomføringen etter påtaleinstruksen § 29-4. Det samme gjelder
kvinne som ammer sitt barn med mindre det er gått minst 9 måneder siden fødselen. Domfelte
kan likevel mottas til straffegjennomføring dersom hun selv ønsker det og leder av fengsel og
eventuell verge samtykker i det. Uttalelse fra fengselslegen eller offentlig lege skal innhentes
på forhånd eller så snart som mulig etter innsettelsen.
Domfelte skal innsettes i fengsel hvor straffen antas å kunne gjennomføres på hensiktsmessig
måte, jf. straffegjennomføringsloven § 11 og retningslinjene punkt 3.3.
Når det gjelder straffegjennomføring i institusjon vises til straffegjennomføringsloven § 12, jf.
punkt 3.8. i retningslinjene.
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