
Lovvedtak 42
(2017–2018)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 158 L (2017–2018), jf. Prop. 34 L (2017–2018)
I Stortingets møte 20. mars 2018 ble det gjort følgende

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. 
(overføring av samfunnsstraff mv.) 

I
I lov 15. november 1963 om fullbyrding av nordiske
dommer på straff m.v. gjøres følgende endringer: 

§ 7 skal lyde: 
Samfunnstjeneste fastsatt i Danmark, Finland, Is-

land eller Sverige kan på begjæring gjennomføres her i ri-
ket. Det samme gjelder tilsyn med personer som i et av de
nevnte landene har fått betinget dom med tilsyn, eller som
i Sverige er dømt til skyddstilsyn. 

§ 8 skal lyde: 
Blir det satt i verk gjennomføring av samfunnstje-

neste etter § 7 første punktum, gjelder reglene om sam-
funnsstraff i straffeloven kapittel 8 så langt de passer. Blir
det satt i verk tilsyn etter § 7 annet punktum, gjelder regle-
ne om meldeplikt i straffeloven § 36. 

Ved gjennomføringen her i riket av samfunnstjeneste
eller samfunnsstraff, skal vilkår og bestemmelser som er
fastsatt i avgjørelsen, etterleves så langt de ikke strider
mot norsk rett. Ved motstrid skal slike vilkår og bestem-
melser tilpasses slik at de så langt som mulig tilsvarer det
som er fastsatt i avgjørelsen. 

De særvilkår som er fastsatt i den betingede dom-
men, og de forutsetninger som gjelder for samfunnstje-
nesten eller samfunnsstraffen, får virkning her i riket så
langt de passer. Departementet kan i samband med at

det treffes avgjørelse etter § 17, foreta endring til så vidt
mulig tilsvarende vilkår eller forutsetninger. 

Bestemmelsene i straffeloven §§ 39 og 52 gjelder til-
svarende. Treffer retten avgjørelse om fullbyrding av en
betinget frihetsstraff eller subsidiær frihetsstraff, skal
denne fullbyrdes som fengselsstraff, jf. § 4. Hvis det i
dommen ikke er fastsatt frihetsstraff, kan retten fastset-
te straffen eller overlate avgjørelsen til vedkommende
myndighet i domslandet etter siste ledd. 

Dersom omstendighetene taler for det, kan depar-
tementet eller retten overlate til vedkommende myn-
dighet i domslandet å treffe avgjørelser hvor det etter
reglene i fjerde ledd er spørsmål om å endre en betinget
dom eller å fullbyrde frihetsstraff. 

§ 9 skal lyde: 
Når en person som i Danmark, Finland, Island eller

Sverige har fått en dom på samfunnstjeneste eller sam-
funnsstraff eller en betinget dom, eller som i Island har
fått omgjort en ubetinget fengselsstraff til samfunnstje-
neste, her i riket blir funnet skyldig i en straffbar hand-
ling, kan retten, selv om det ikke er satt i verk tilsyn eller
øvrige tiltak etter § 7, fastsette en samlet straff for begge
handlingene i samsvar med reglene om dette i straffelo-
ven §§ 39 tredje ledd eller 52 tredje ledd. 
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§ 10 skal lyde: 
Til myndighetene i Danmark, Finland, Island eller

Sverige kan det settes frem en begjæring om at det der
settes i verk gjennomføring av dom på samfunnsstraff el-
ler tiltak som det er truffet bestemmelse om i en betinget
dom, avsagt her i riket. 

Er gjennomføring av samfunnsstraff eller tiltak etter
bestemmelse i en betinget dom i medhold av første ledd
overført til myndighetene i Danmark, Finland, Island el-
ler Sverige, gjelder bestemmelsene i straffeloven og
straffegjennomføringsloven om samfunnsstraff eller be-
tinget dom bare dersom domfelte her i riket kjennes
skyldig i en straffbar handling, eller myndighetene i
vedkommende land overlater til domstol her i riket å
treffe avgjørelse om fullbyrding av subsidiær frihetsstraff
eller endring av den betingede dommen. 

Dersom myndighetene i det land som gjennomfø-
ringen av dom på straff i frihet er overført til, treffer be-
stemmelse om forlengelse av gjennomføringstiden eller
prøvetiden eller om endring av særlige vilkår fastsatt i
dommen, har denne bestemmelsen virkning her i riket. 

For domfelte som er overført til Danmark, Finland, Is-
land eller Sverige for gjennomføring av dom på sam-
funnsstraff eller tiltak etter bestemmelse i en betinget
dom, gjelder bestemmelsen i § 6 tilsvarende så langt den
passer.

§ 17 tredje punktum skal lyde: 
Lyder dommen på frihetsstraff, samfunnsstraff, sam-
funnstjeneste eller en liknende reaksjon, skal den dømte
i alminnelighet gis anledning til å uttale seg før vedtak
gjøres. 

§ 20 første ledd skal lyde: 
Fullbyrding av straff m.v. etter §§ 1 og 3, jf. § 4, og § 7,

skjer i samsvar med norsk rett, og de norske regler om
løslating på prøve og om benådning gjelder tilsvarende. 

II 
I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff gjøres følgende end-
ring: 

§ 48 første ledd bokstav c skal lyde: 
Samfunnsstraff kan idømmes i stedet for fengsels-

straff når 
c) lovbryteren samtykker og har bosted i Norge, Dan-

mark, Finland, Island eller Sverige. 

III
I lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv.
gjøres følgende endringer: 

§ 5 fjerde ledd oppheves. 

§ 16 a annet ledd skal lyde: 
Dersom vilkårene for bøtetjeneste er til stede, fast-

setter kriminalomsorgen et timetall for bøtetjenesten
fra 2 til 240 timer, og en gjennomføringstid fra 20 dager
til 8 måneder. 

§ 27 tredje ledd første punktum skal lyde: 
Undersøkelse etter første ledd ved bruk av teknisk

utstyr eller hund overfor advokat og offentlig myndig-
hetsrepresentant, herunder diplomatisk eller konsulær
representant, kan bare finne sted i avdeling med høyt el-
ler særlig høyt sikkerhetsnivå. 

IV
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene

til forskjellig tid. 

Tone Wilhelmsen Trøen
president


