Straffegjennomføring med
elektronisk kontroll – for hvem?
Hvis du er idømt ubetinget fengselsstraff på seks måneder eller
mindre, kan du søke om å få gjennomføre hele straffen hjemme
med elektronisk kontroll (helgjennomføring).
Hvis du allerede er i gang med å gjennomføre straff i fengsel
kan du søke om å bli overført til elektronisk kontroll i de siste
seks månedene før løslatelse (delgjennomføring). Minst 1/3 av
den ubetingede fengselsstraffen må være gjennomført før du
eventuelt kan bli overført. Søk i god tid!

For nærmere opplysninger om straffegjennomføring med
elektronisk kontroll, se www.kriminalomsorgen.no,
eller ta kontakt med nærmeste friomsorgskontor:
Agder
Agder friomsorgskontor, telefon 38 10 49 50
E-post: postmottak-9440@kriminalomsorg.no
Akershus (Viken)
Akershus friomsorgskontor, telefon 40 43 49 40
E-post: postmottak-9210@kriminalomsorg.no
Buskerud (Viken)
Buskerud friomsorgskontor og overgangsbolig
Tlf. 32 23 44 70 E-post: postmottak-9311@kriminalomsorg.no
Hedmark og Oppland (Innlandet)
Kriminalomsorgen Innlandet, avdeling samfunn, Hamar
Tlf. 61 40 14 14 E-post: postmottak-9250@kriminalomsorg.no
Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestland)
Hordaland friomsorgskontor, telefon 55 36 49 30
E-post: postmottak-9511@kriminalomsorg.no

Du skal ha
fotlenken på
deg hele tiden.

Fotlenken er
vanntett så du kan
dusje og bade med
fotlenken på.

Hvis du forsøker å ta
den av, utløses en alarm.
Fotlenken er liten og
lar seg lett dekke til.

Møre og Romsdal
Møre og Romsdal friomsorgskontor, telefon 71 24 66 10
E-post: postmottak-9531@kriminalomsorg.no
Nordland
Kriminalomsorgen Nordland, avdeling samfunn, Bodø
Tlf. 75 55 94 00 E-post: postmottak-9631@kriminalomsorg.no
Oslo
Oslo friomsorgskontor, telefon 22 86 77 00
E-post: postmottak-9151@kriminalomsorg.no
Rogaland
Rogaland friomsorgskontor, telefon 51 84 66 00
E-post: postmottak-9411@kriminalomsorg.no

Noen betingelser:
• Hvis du skal bo sammen med
noen over 18 år må de samtykke
til at du gjennomfører straff med
elektronisk kontroll i boligen.
• Når du gjennomfører straff med
elektronisk kontroll må du være i
arbeid, gå på skole, studere eller
ha annen form for sysselsetting.

• Du må jevnlig møte hos
kriminalomsorgen under
straffegjennomføringen.
• Du må være hjemme og kan
bare forlate boligen etter avtale
med kriminalomsorgen.

• Du må være totalt avholdende
når det gjelder alkohol og andre
• Du må godta at k riminalomsorgen rusmidler.
kommer på uanmeldte kontroll
• Hvis du ikke overholder reglene
besøk, både hjemme og på
for elektronisk kontroll kan du bli
arbeidsplassen.
overført fengsel og må gjennom
føre resten av straffen der.

Troms og Finnmark
Troms og Finnmark friomsorgskontor, telefon 77 66 19 00
E-post: postmottak-9641@kriminalomsorg.no
Trøndelag
Trøndelag friomsorgskontor, telefon 73 88 47 30
E-post: postmottak-9611@kriminalomsorg.no
Vestfold og Telemark
Vestfold friomsorgskontor, telefon 33 20 70 50
E-post: postmottak-9321@kriminalomsorg.no
Østfold (Viken)
Østfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel
Tlf. 69 98 13 00 E-post: postmottak-9141@kriminalomsorg.no
Utgitt av: Kriminalomsorgsdirektoratet, Postboks 694, 4305 Sandnes

Straffegjennomføring
med elektronisk kontroll

Søknad, iverksetting og gjennomføring

Dom ubetinget fengsel

Søknad om helgjennomføring

Du mottar informasjon og søknadsbrev
hjem i posten. Søknad kan sendes per
post eller elektronisk.

Egnethetsvurdering

Dette er en samtale mellom deg og
kriminalomsorgen for å vurdere om
du er egnet til å gjennomføre straffen
med elektronisk kontroll. Hvis du
skal bo sammen med personer over
18 år, må de samtykke til at straffen
gjennomføres i hjemmet.

Søknad om delgjennomføring

Du begynner straffegjennomføringen i
fengsel. Her får du hjelp av en ansatt til å
søke om overføring til elektronisk kontroll.

Obligatoriske oppmøter

Du må ukentlig møte med kriminalomsorgen
for samtaler eller annen oppfølging.

Sysselsetting

Du må være i arbeid, gå på skole,
studere eller ha annen form for
aktivitet. Kriminalomsorgen kan hjelpe
til med å finne passende aktivitet.

Pålenking

På dagen for oppstart
kommer kriminalomsorgen
hjem til deg og setter
på fotlenken. I tillegg
plasseres en liten boks,
mottakerstasjonen, i boligen.

Permisjon

Du kan ha noen timer permisjon hver uke
som kan brukes til personlige gjøremål.

Kontroll

Kriminalomsorgen kommer på uanmeldt kontroll
besøk både hjemme og på arbeidsplassen. Det
er ikke tillatt med alkohol og andre rusmidler.
Ruskontroll gjøres på diskré måte. Ved brudd blir
du overført til fengsel umiddelbart.

Løslatelse

Kriminalomsorgen kommer
hjem til deg og fjerner fotlenken
og mottakerstasjonen.

