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Kriminalomsorgens regionkontor RUNDSKRIV 

Rundskriv Vår ref: Dato: KDI 4/2016 201322573-56 15.04.2016 

RUNDSKRIV KDI 4/2016 - AVBRUDD I GJENNOMFØRING AV 
UBETINGET FENGSELSSTRAFF FOR Å GJENNOMFØRE SUBSIDIÆR 
STRAFF ETTER BOT 
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til høringsrunde med frist innen januar 2016. Flere 
regionkontor ga tilbakemelding, og i all hovedsak ble endringene som utkastet la opp til ønsket 
velkommen. 
Bakgrunn for endring: Domfelte som gjennomfører ordinær fengselsstraff og som i tillegg har subsidiær fengselsstraff i 
kraft av bot eller bøter, skal som hovedregel gjennomføre den subsidiære fengselsstraff – som er 
beordret fullbyrdet – etter løslatelse fra ordinær fengselsstraff. 
Således bestemmer retningslinjenes pkt 3.5; 
”Når en innsatt som gjennomfører fengselsstraff også skal gjennomføre subsidiær fengselsstraff 
ilagt i forbindelse med forelegg eller dom på bot, gjennomføres den subsidiære fengselsstraffen 
fortløpende etter løslatelse i medhold av straffegjennomføringsloven § 42, med mindre boten blir 
betalt i sin helhet.” 
Dette er naturlig, idet en annen rekkefølge forutsetter avbrudd i soning av ordinær dom. 
Dessuten gir rekkefølgen angitt i retningslinjene større sjanse for at boten eller bøtene blir betalt, 
som er den løsningen som er foretrukket. 
Enkelte situasjoner krever størst mulig grad av forutsigbarhet med hensyn til hvilket tidspunktet 
domfelte skal løslates fra fengselet på. Det er også situasjoner der det bør være mulighet til å 
kunne prøveløslate den innsatte relativt umiddelbart etter at en eller flere bestemte forutsetninger 
er inntrådt. Dette behovet vil av og til ikke være forenlig med at gjennomføring av bot skal skje 
først etter løslatelse av ordinær dom. Den som gjennomfører subsidiær straff i medhold av bot, 
kan på ethvert tidspunkt betale boten med den følge at straffen er oppgjort. I motsatt fall skal 
boten gjennomføres uavkortet. Ingen av situasjonene gir kriminalomsorgen fleksibilitet med 
hensyn til løslatelse. 
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Tillegg til retningslinjene punkt 3.38: 
KDI vil på denne bakgrunn utfylle retningslinjene gitt til straffegjennomføringsloven § 35, jfr 
forskriftens § 3-5 under pkt. 3.38. 
”Avbrudd i forbindelse med gjennomføring av bot 
Det kan gis avbrudd i straffegjennomføringen av ordinær fengselsstraff for å gjennomføre 
subsidiær straff i medhold av bot. Dette kan besluttes i de tilfellene hvor behovet for klarhet 
rundt soningstidspunkter er avgjørende for tiltak, planlagte hendelser mv. under soning og etter 
løslatelse. Det kan også besluttes avbrudd for å gjennomføre bot før planlagt overføring til 
straffegjennomføring i samfunnet etter strgjfl. § 12 eller § 16, eller i forbindelse med soning av 
straff utenfor norsk landegrense. 
Ved å avbryte fengselsstraffen, gjennomføre boten og deretter tilbakeføres til ordinær 
straffegjennomføring vil domfeltes soningstidspunkter, og tidspunkt for løslatelse kunne fastslås 
med sikkerhet og derigjennom lette planleggingen av bl.a. tiltak etter løslatelse fra fengsel. 
Gjennomføring av bot under avbrudd fra ordinær straffegjennomføring medfører også at 
domfelte ikke trenger tilbakeføres til fengsel etter å ha gjennomført straff i medhold av § 12 eller 
§ 16, eller etter overføring til utlandet i medhold av overføringskonvensjon/traktat. 
Således kan straffen avbrytes for å gjennomføre bot der domfelte skal løslates til spesifikt, 
tidsbestemt behandlingsopplegg, overføres til fortsatt straffegjennomføring i samfunnet, i 
forbindelse med soning av ordinær straff utenfor norsk landegrense, eller der 
utlendingsmyndighetene planlegger uttransportering av utviste utlendinger ved endt 
straffegjennomføring.” 
Endringene inntrer i og med dette rundskrivet, og vil implementeres i retningslinjene ved 
fremtidig revidering av disse. 
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