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Kriminalomsorgen får ansvar for å innkalle til soning og behandle søknad om 

soningsutsettelse– nærmere orientering om iverksettingen 

Fra 1. april 2010 overtar kriminalomsorgen politiets oppgaver med å innkalle til soning, 
behandle søknader om soningsutsettelse og forberede søknader om straffegjennomføring i 

institusjon etter straffegjennomføringsloven § 12.  
 

Overføringen er ett av flere tiltak for å oppnå en mer effektiv strafferettspleie og innebærer at 
saksbehandlingen – etter at fullbyrdelsesordre er gitt – samles i én etat. For kriminalomsorgen 
har dette stor betydning for å planlegge og derved utnytte soningskapasiteten på en effekt iv 

måte. Effektiv kapasitetsutnyttelse er svært viktig for å motvirke ny soningskø og møte et 
økende varetektsbehov. Overføringen berører ikke bare kriminalomsorgen, men også flere 

andre etater. Rundskrivet er derfor også sendt Domstoladministrasjonen, Politidirektoratet, 
politimesterne, Riksadvokaten og statsadvokatene til orientering.  
 

Nedenfor orienterer departementet om regelendringer og andre forhold det er viktig å være 
oppmerksom på ved iverksettingen. 

 

Regelendringer 

Ved kgl. resolusjon 19. mars 2010 er følgende besluttet:  

 
1.  Delvis ikraftsetting av lov 20. juni 2008 nr. 47 om endringer i straffeprosessloven 

mv. (overføring av kompetanse til å innkalle til soning og behandle søknader om 
soningsutsettelse). 

2. Endringene i straffeprosessloven § 76 femte ledd nytt annet punktum, § 455 første 

ledd fjerde punktum, § 455 annet ledd, § 459 nytt fjerde ledd, § 461, og ny § 462 a 
trer i kraft 1. april 2010. 
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3.  Fastsetting av forskrift til straffeprosessloven § 462 a i samsvar med vedlagte 
forslag (vedlegg 1). 

4. Kongens myndighet etter straffeprosessloven § 462 a til å gi nærmere regler om 

innkalling og utsettelse med fullbyrding av straff, herunder endre eller oppheve 
forskrift gitt i medhold av bestemmelsen, delegeres til Justis- og 

politidepartementet. 
5. Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen 

av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) i samsvar med vedlagte forslag (vedlegg 

2). 
 

Forskrift om innkalling og utsettelse ved fullbyrding av straff avløser langt på veg tilsvarende 
regler i Påtaleinstruksen. Derfor er bestemmelsene i Påtaleinstruksen § 29–1 fjerde ledd og 
§ 29–4 til og med § 29–6 opphevet. Kapittel 30 om innkreving av bøter og andre pengekrav er 

ikke endret. 
 

Departementet har også utarbeidet retningslinjer som utfyller forskriften. Retningslinjene trer 
i kraft 1. april 2010 samtidig med forskriften og endringene i straffeprosessloven. 
Lovendringene, forskriften og retningslinjene ligger ved. 

 

Hvor skal dommen sendes? 

Etter at påtalemyndigheten har gitt fullbyrdingsordre, oversendes dommen som tidligere, til 
den kriminalomsorgsregionen hvor domfelte er hjemmehørende for gjennomføring av 
straffen. Regionen treffer beslutning om hvilket fengsel eller friomsorgskontor som skal 

gjennomføre dommen, mens fengselet eller friomsorgskontoret sender innkalling.  

 

Søknader om soningsutsettelse 

Domfelte sender søknad om utsettelse til den lokale enheten som har innkalt til soning. 
Vedkommende enhet videresender søknaden til den lokale enheten som har fått myndighet til 

å avgjøre disse sakene.  
 

Lokale enheter som har fått myndighet til å behandle søknader om utsettelse er: 
 

Kriminalomsorgen region nord 

- Trondheim fengsel for fengsler og friomsorgskontor i Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag 

- Bodø fengsel for fengsler og friomsorgskontor i Nordland; Troms og Finmark 
 
Kriminalomsorgen region nordøst 

- Hedmark fengsel for fengsler og friomsorgskontor i Akershus, Hedmark og 
Oppland 

 
Kriminalomsorgen region sør 
- Hof fengsel for fengsler og friomsorgskontor i Vestfold, Buskerud og Telemark 

 
Kriminalomsorgen region sørvest 

- Arendal fengsel for mannlige domfelte fra fengsler og friomsorgskontor i Agder-
fylkene 

- Åna fengsel for mannlige domfelte fra fengsel og friomsorgskontor i Rogaland 

- Stavanger fengsel for kvinnelige domfelte fra fengsler og friomsorgskontor i 
Rogaland og Agder-fylkene 
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Kriminalomsorgen region vest 
- Bjørgvin fengsel for fengsler og friomsorgskontor i Hordaland, Sogn og Fjordane 

og Møre og Romsdal  
 

Kriminalomsorgen region øst 
- Halden fengsel for fengsler og friomsorgskontor i Oslo og Østfold 

 

Søknad om utsettelse av fullbyrdingen inntil seks måneder avgjøres av de fengsler og 
friomsorgskontor som har fått myndighet til dette. Enhetslederen har dessuten myndighet til å 

avslå alle søknader om utsettelse med gjennomføringen, også søknader om utsettelse utover 
seks måneder. Er det søkt om utsettelse med fullbyrdingen i mer enn seks måneder, og 
enheten mener den skal innvilges, skal søknaden avgjøres av kriminalomsorgen på regionalt 

nivå. Tilsvarende gjelder når domfelte søker om flere utsettelser etter hverandre og 
utsettelsene til sammen vil overstige seks måneder.   

 
Ved behandling av søknader om utsettelse med fullbyrdingen av straff, gjelder 
forvaltningsloven med de unntak som følger av straffegjennomføringsloven § 7. 

 

Søknader om straffegjennomføring i inst itusjon etter § 12 

Domfelte sender søknad om straffegjennomføring i institusjon til kriminalomsorgen regionalt. 
Kriminalomsorgen forbereder og avgjør søknadene. Nytt er at kriminalomsorgen overtar 
politiets ansvar for å forberede søknadene. Som ledd i saksbehandlingen, bør den innhente 

opplysninger om eventuelle andre eller uoppgjorte forhold. Om nødvendig bør 
kriminalomsorgen innhente uttalelse fra politiet.  
 

Utvidet registert ilgang 

For å sikre at kriminalomsorgen har tilgang til best mulig oppdatert adresse- og 

kontaktinformasjon, har etaten nå fått tilgang til Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-
registeret) og utvidet tilgang til adresser i Folkeregisteret. Vi viser her til brev 18. mars 2010 
fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning hvor direktoratet orienterer nærmere om den 

utvidede registertilgangen. 
 

Omstilling 

Det er inngått omstillingsavtale mellom Justisdepartementet og berørte 
tjenestemannsorganisasjoner. Avtalen klargjør partsrettighetene og gir rammer for 

omstillingen.  
 

Endringer i Kompis 

Kompis-booking som skal benyttes som dataverktøy i arbeidet med innkallinger, er endret. 
Blant annet inneholder systemet oppdaterte maler. 
 

Opplæring 

De siste årene er mellom 9000 og 10000 domfelte blitt innkalt til soning av ubetinget 

fengselsstraff, mens 4500 og over 6000 er innkalt til soning av bøter. I tillegg kommer over 
3000 dommer på samfunnsstraff og mellom 500 og 600 dommer med program mot 
ruspåvirket kjøring. For at overføringen av oppgavene fra politiet til kriminalomsorgen skal 
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foregå så smidig som mulig, er det nødvendig med opplæring for de som skal håndtere disse 
oppgavene i kriminalomsorgen.  
 

Opplegget er slik at sentralt nivå vil gjennomføre opplæringen for tilsatte i regionene, mens 
regionene vil stå for opplæringen lokalt. Tilsatte vil få nærmere informasjon om tid, sted og 

innholdet i opplæringen senere.  
 

Overgangsregler 

Overordnet påtalemyndighet avgjør klage på avslag om soningsutsettelse som er fattet før 
1. april 2010. Innkallingsanmodninger som politiet ikke har sendt domfelte før 1. april 2010, 

skal returneres kriminalomsorgen. 
 
 

 
Med hilsen 

 
 
Marianne Vollan e.f. 

ekspedisjonssjef 
 

Jan-Erik Sandlie 
prosjektleder 
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