Informasjon om straffegjennomføring med elektronisk
kontroll - til deg som skal bo sammen med en domfelt
Hvis du er over 18 år og bor sammen med domfelte, vil du bli bedt om å samtykke til
straffegjennomføringen. Dette informasjonsskrivet er bl.a. ment å gi deg et bedre grunnlag for
å bestemme deg for om du ønsker å samtykke til at den du bor sammen med får gjennomføre
straffen i deres felles bolig.
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll innebærer i praksis at den domfelte bor
hjemme og at hun eller han bare kan forlate boligen etter avtale med kriminalomsorgen.
Vanligvis vil den domfelte bare kunne forlate boligen i forbindelse med arbeid, studier eller
annen tilrettelagt sysselsetting.
Domfelte vil også måtte møte for kriminalomsorgen minst to ganger i uken for å delta i
aktiviteter bestemt av kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen vil tillate noen timers permisjon
per uke som domfelte kan disponere slik hun eller han selv ønsker det. Dersom domfelte
allerede soner en straff i fengsel og har begynt med permisjoner, vil hun eller han kunne søke
om ordinære permisjoner. For alle domfelte som soner med elektronisk kontroll er det også
mulig å søke om velferdspermisjon hvis det skulle oppstå spesielle forhold, som for eksempel
sykdom i nær familie. I en nødssituasjon for eksempel akutt sykdom, slik at det ikke er tid til
å kontakte friomsorgen på forhånd, må friomsorgen kontaktes så snart som det er praktisk
mulig.
Kriminalomsorgen vil når straffegjennomføringen settes i gang feste en fotlenke med en
sender rundt ankelen til domfelte. Fotlenken må være på under hele straffegjennomføringen.
Denne fotlenken registrerer om domfelte befinner seg i hjemmet eller ikke. Fotlenken er i
kontakt med en mottaker som blir installert hjemme hos dere. Det tekniske utstyret registrerer
ikke hvor andre enn domfelte befinner seg og kan altså ikke registrere deg eller dine
omgivelser.
I tillegg til at det blir registrert om domfelte befinner seg hjemme, vil kriminalomsorgen også
komme på uanmeldte besøk hjem til dere. Hensikten med slike besøk er å undersøke om
domfelte har brukt alkohol eller rusmidler. Slike besøk kan komme når som helst på døgnet
(også nattestid) og du må du tillate at kriminalomsorgen får adgang til felles bolig. Vi vil
understreke at et slikt kontrollbesøk utelukkende skal være en kontroll av domfelte, ikke av
deg. Vanligvis vil et uanmeldt besøk bli varslet noen minutter på forhånd og kontrollen skal
foregå på en mest mulig diskret måte. Kriminalomsorgen vil ta utåndingsprøve (alkotest) av

domfelte ved hver kontroll i hjemmet. Kriminalomsorgen kan også kreve at domfelte avgir
urinprøver i forbindelse med kontroll av rusmiddelbruk.
Etter at domfelte har søkt om straffegjennomføring med elektronisk kontroll vil friomsorgen
vurdere om domfelte egner seg for denne form for soning. For bl.a. å kunne kartlegge de
tekniske forholdene vil friomsorgen foreta denne egnethetsvurderingen der domfelte bor.
Før selve straffegjennomføringen settes i gang vil kriminalomsorgen sammen med domfelte
utarbeide en gjennomføringsplan med et aktivitetsskjema. Gjennomføringsplanen inneholder
opplysninger om domfelte: personalia, hvilken type arbeid domfelte har, arbeidstider og så
videre.
Aktivitetsskjemaet er en nøyaktig oversikt over tidspunkt for de avtalene som
kriminalomsorgen har gjort med domfelte. Skjemaet angir når domfelte må forlate hjemmet
og når hun eller han må være inne igjen og andre tidspunkter som for eksempel arbeidstid,
oppmøte hos kriminalomsorgen, eventuell tid hos behandler og så videre. Det er viktig at
tidsanvisningene følges nøye, for eksempel vil det utløses en alarm dersom domfelte går for
sent hjemmefra eller kommer for tidlig tilbake. Når en slik alarm er mottatt vil
kriminalomsorgen forsøke å få tak i domfelte, om nødvendig ved oppmøte i boligen.
Det er bare kriminalomsorgen som kan godkjenne endringer i gjennomføringsplanen eller i
aktivitetsskjemaet. Dersom domfelte for eksempel stadig forsover seg eller ikke kommer
tilbake fra jobb til avtalt tid vil dette bli regnet som et brudd på straffegjennomføringen. Et
slikt brudd kan føre til at domfelte blir innsatt i fengsel for å sone ferdig dommen der. Som
nevnt over er det ikke tillatt å benytte verken alkohol eller andre rusmidler under
straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Et brudd på dette vilkåret vil også kunne føre
til innsettelse i fengsel. Vi vil understreke at forbudet mot bruk av alkohol og rusmidler under
straffegjennomføringen gjelder domfelte, ikke deg. Du har heller ingen plikt til å melde fra
dersom domfelte bryter forbudet.
Du har heller ingen plikt til å melde fra til kriminalomsorgen om andre forhold knyttet til
domfeltes straffegjennomføring.
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll vil til en viss grad kunne berøre deg. Den du
bor sammen med skal stort sett være hjemme når hun eller han ikke er på arbeid, studerer og
det er viktig at du har satt deg inn i hva denne form for straffegjennomføring innebærer. Vær
oppmerksom på at du kan trekke samtykket ditt når som helst i løpet av
straffegjennomføringen. Dersom du vil trekke samtykket må du ta kontakt med
kriminalomsorgen i ditt fylke. Hvis du trekker samtykket ditt vil domfelte bli satt i fengsel,
eller hvis det er praktisk mulig, måtte flytte til en annen bolig.
Du er velkommen til å ta kontakt med kriminalomsorgen for å få ytterligere informasjon om
straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Du kan ringe eller sende en e-post til
friomsorgen i ditt fylke. Du kan også ringe for å avtale en samtale, enten sammen med
domfelte eller alene.

