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Kriminalomsorgens sentrale forvaltning

Rundskriv

Regionene
KRUS
KITT

Nr. Vår ref: Dato:
KSF 2/2007 200703138 MV 04.01.2008

Retningslinjer til straffegjennomføringsloven  §  40 sjuende ledd - anmeldelse
av unnlatt oppmøte til straffegjennomføring

Bestemmelsen i straffegjennomføringsloven § 40 sjuende ledd rammer unnlatt oppmøte til
frihetsstraff og samfunnsstraff, jf. straffeprosessloven § 461 Øste ledd.

Formålet med bestemmelsen er å øke andelen av domfelte som faktisk møter, samt forbedre
utnyttelsen av fengselsplassene og redusere behovet for overbooking. Kriminalomsorgen skal
derfor prioritere å anmelde saker som gjelder unnlatt oppmøte til ubetinget fengselsstraff,
herunder deldom.

Unnlatt oppmøte til gjennomføring av bøtestraff (subsidiær fengselsstraff) skal kun anmeldes i
helt spesielle tilfeller.

Unnlatt oppmøte til samfunnsstraff skal fortsatt behandles på ordinær måte i henhold til
straffegjennomføringslovens bestemmelser om brudd. Disse sakene skal derfor ikke anmeldes.

Dersom domfelte etter mottatt innkalling ikke møter til straffegjennomføring til angitt tid skal
leder av fengsel anmelde forholdet  og begjære offentlig påtale for overtredelse av
straffegjennomØngsloven § 40 sjuende ledd. Praksis skal være konsekvent og restriktiv. I
utgangspunktet skal alle tilfeller av unnlatt oppmøte til ubetinget fengselsstraff anmeldes.

Anmeldelse kan unnlates dersom domfelte møter til straffegjennomføring innen 48 timer etter
fastsatt oppmøtedato. For øvrig kan anmeldelse unnlates dersom det foreligger særlige forhold
utenfor domfeltes kontroll, eller andre svært unnskyldelige omstendigheter.

Anmeldelsen rettes til det aktuelle politikammer eller politidistrikt for videre behandling.

Beslutning om å begjære offentlig påtale kan ikke påklages til regionalt nivå.
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Rundskrivet medfører ikke noen endring i praksis med hensyn  til etterlysning av domfelte.
Unnlatt  oppmøte til straffegjennomføring til angitt tid vil også være et relevant moment ved
vurderingen av prøveløslatelse ved 2/3 tid,  jf. strgjfl. § 42  første ledd og retningslinjene pkt.
3.45.2.

Rundskrivet trer i kraft straks.
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