
 
 
 
 

Retningslinjer - 2/2016 

 

Avtaler i ungdomsstormøtet i ungdomsstraff og - oppfølgingssaker 
 

Ikke tillatt å inngå avtaler om økonomisk kompensasjon 
 
Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er en tredelt straffereaksjon jf. konfliktrådsloven § 22. 

Ungdommen skal delta i et ungdomsstormøte. I samarbeid med ungdommen skal det 

utarbeides en skreddersydd ungdomsplan som danner ramme for straffegjennomføringen. 

Ungdommen er forpliktet til å gjennomføre denne ungdomsplanen i samarbeid med et 

tverrfaglig oppfølgingsteam i straffegjennomføringsperioden. 

Ungdomsstormøtet har to mål; en gjenopprettende prosess med dem som er blitt utsatt for 
lovbruddet og ferdigstillelse av en ungdomsplan. 

Gjenopprettende prosess betyr at ungdommen i ungdomsstormøte må møte den eller de 
som er utsatt for lovbruddet dersom de ønsker å møte ungdommen. I møtet snakker partene 
om hva som har skjedd, hvilke konsekvenser det har fått og hvordan ungdom kan gjøre opp 
for seg.  

Spørsmålet som reiser seg er hvilke typen avtaler partene i den gjenopprettende prosessen kan 
inngå i ungdomsstormøtet. 
Konfliktrådsloven § 25 regulerer hvilke type tiltak som kan være en del av ungdomsplanen. 
 
I konfliktrådsloven § 25 første ledd bokstav a heter det: 
«Planen kan gå ut på at den domfelte eller siktede skal yte ikke-økonomisk kompensasjon til 
den som er påført skade, et tap eller en annen krenkelse». 
 

Dette innebærer at det ikke er tillatt å inngå avtaler om økonomisk kompensasjon i 
ungdomsstormøtet. 
 
Krav om økonomisk kompensasjon må som utgangspunkt fremmes og avgjøres i 
straffesaken. 

 
I forarbeidene er det eksplisitt fastsatt at «i saker der det skal utmåles en økonomisk 
erstatning eller oppreising, må dette gjøres under behandling av straffesaken eller som en 
egen sivil sak. På denne måten vil hensynet til en forsvarlig behandling av erstatningskravet 
ivaretas. Samtidig unngås det at ungdomsplanen brytes dersom erstatning eller oppreising 
ikke betales» (jf. prop. 57 L (2013-2014) s. 92 venstre spalte, se også prop. 135 L (2010-2011) 
s. 174-175). 
 
Dette betyr at fornærmede må gjøre krav om erstatning eller oppreising gjeldende i 
straffesaken, eller reise en egen sivil sak i etterkant av straffesaken. 



    

Dersom økonomiske krav gjøres gjeldende i straffesaken må domstol og påtalemyndigheten 
ta stilling til dette kravet før pådømmelse eller ileggelse av ungdomsstraff eller 
ungdomsoppfølging. 
 
Det vises til at ungdomsoppfølging kan gjøres betinget av at ungdommen yter erstatning eller 
oppreisning til fornærmede eller en annen skadelidt, jf. straffeprosessloven § 71 a fjerde ledd 
(overføring til ungdomsoppfølging), straffeprosessloven § 69 fjerde ledd jf. straffeloven § 35 
(påtaleunnlatelse) og straffeloven § 35 (betinget dom). 
 
Sfk ber konfliktrådene om å gjøre lokal påtalemyndighet og politi oppmerksom på at det ikke 
er tillatt å inngå avtaler om økonomisk kompensasjon i ungdomsstormøtet. Lokal 
påtalemyndighet og politi bør oppfordres til å avklare om fornærmede har et økonomisk krav, 
og ta det med i behandlingen av straffesaken i saker hvor ungdomsstraff eller 
ungdomsoppfølging er aktuelle straffereaksjoner. Politiet bør også sikre at fornærmede får 
god informasjon om hva som må gjøres for å få et eventuelt økonomisk krav behandlet i 
straffesaken.  
 
Sfk viser til at vi har hatt en dialog med Riksadvokaten, som etter en foreløpig vurdering, deler 
vår lovforståelse og støtter vår oppfordring til lokal påtalemyndighet og politi. 
 
Hvilke type avtaler kan inngås i ungdomsstormøtet? 
I lovforarbeidene har lovgiver uttalt at avtaler som kan inngås i ungdomsstormøtet kan være 
avtaler om at domfelte eller siktede skal «utføre tjenester eller oppgaver for skadelidte som 
hagearbeid, maling, vasking osv. Fastsettelse av slik kompensasjon må være i 
overenstemmelse med fornærmede og domfeltes ønsker. Kompensasjonen skal være 
skattefri». (jf. prop 57 L (2013-2014) s. 92 venstre spalte og prop. 135 L (2010-2011) s. 174-
175.) 
 
Hva skjer om fornærmede eller andre skadelidte ikke har fremmet krav om økonomisk 
kompensasjon i straffesaken? 
I slike tilfeller vil fornærmede eller andre skadelidte kunne fremme kravet i en egen sivil sak 
mot domfelte eller siktede i etterkant av straffesaken.  
 
Det er stilt spørsmål om fornærmede eller andre skadelidtes krav om økonomisk 
kompensasjon kan behandles i konfliktrådet som en egen sivil sak og hvordan dette eventuelt 
skal gjøres. SfK presiserer at konfliktrådene må opptrå forsiktig og ikke være bidragsytere til 
en omgåelse av regelverket.  
 
Det må ikke opprettes en egen sivil sak i konfliktrådet om økonomiske krav parallelt med den 
pågående straffegjennomføringen.  
 

*** 
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Vedlegg: 
Vedlegg 1 – Relevante rettskilder 
Vedlegg 2 – Oversikt over strafferettslige reaksjoner i konfliktrådet i U18-saker 

 


