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 Retningslinjer - 1/2016 

Utenlandsopphold i straffegjennomføringsperioden 

I konfliktrådsloven § 27 annet ledd bokstav c er det slått fast at domfelte eller siktede ikke skal 
oppholde seg i utlandet i gjennomføringstiden, med mindre ungdomskoordinatoren gir tillatelse. 
Den lovfestede hovedregelen er dermed at siktede eller domfelte skal være i Norge i 
straffegjennomføringsperioden. 

Det betyr i praksis at domfelte/siktede som ønsker å reise til utlandet, herunder ferieturer, i 
straffegjennomføringsperioden må søke om ungdomskoordinators tiltalelse til dette. Siktede 
eller domfelte må søke skriftlig. 

Ungdomskoordinator kan ved behov hjelpe siktede eller domfelte med å formulere en skriftlig 
søknad om utenlandsopphold i straffegjennomføringstiden. 

Bakgrunnen for pålegget om å oppholde seg i Norge i gjennomføringstiden, er at 
ungdomskoordinator skal ha tilstrekkelig kontroll med domfelte og siktede. 

Mottar ungdomskoordinator en søknad om utenlandsopphold, må ungdomskoordinator sette 
seg grundig i formålet med reisen og den konkrete situasjonen siktede eller domfelte befinner 
seg i, gjerne i samarbeid med oppfølgingsteamet. 

Utenlandsopphold under straffegjennomføringen er et unntak fra lovens hovedregel. Det er kun 
i velbegrunnede unntakstilfeller UK skal gi tillatelse til dette. 

Ved søknad om utenlandsopphold skal UK blant annet vurdere: 
 Lovbruddets karakter og alvorlighet. 
 Straffereaksjon – ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff? 

o Pålegget om å oppholdet seg i Norge gjelder både i ungdomsoppfølging og 
ungdomsstraffesaker 

o Det er kun i svært velbegrunnede enkelttilfeller det skal gis tillatelse til 
utenlandsopphold i ungdomsstraffesaker. I samfunnsstraffesaker skal tillatelse 
kun gis dersom det foreligger et kvalifisert behov for reisen. Ungdomsstraff 
erstatter de strengere samfunnsstraffene, hvilket tilsier at terskelen for å innvilge 
tillatelse ligger svært høyt. 

 Risikofaktorer, bla. rus, vold og sedelighet. 
 Hvem skal siktede eller domfelte reise sammen med? 

o «Venneturer» med kun jevngamle venner skal ikke innvilges 



o Skoleturer – må vurderes konkret. UK må etableres en tett dialog med skolen. UK 
må undersøkes om skolen er villig til å bruke tilstrekkelig med ressurser for å 
sikre en god oppfølging av siktede eller domfelte under utenlandsoppholdet. 

o Familieturer – vurderes konkret. I utgangspunktet skal verger være orientert om 
at barnet må oppholde seg i Norge under straffegjennomføringen og de har 
samtykke til dette. Momenter som må vurderes; har turen vært planlagt lenge 
eller er den bestilt vel vitende om at barnet er under straffegjennomføring? Hva 
er årsaken til at utenlandsoppholdet må skje i straffegjennomføringsperioden? 
Formål med turen? 

 Hvordan kan man sikre god oppfølging av siktede eller domfelte under 
utenlandsoppholdet? 

 Hvor langt siktede eller domfelte har kommet i straffegjennomføringen – og status på 
ungdommens innsats. 

Hvis slik tillatelse gis, må ungdomskoordinator vurdere hvordan straffegjennomføringen 
(ungdomsplanen) skal sikres. 

Tillatelsen må ha klare rammer (med hvem, hvor, når og hvor lang tid). 

Tillatelse til utenlandsopphold skal kun gis for et kortere tidsrom. 

Både avslag og tillatelse må gis skriftlig, begrunnes og journalføres. Se Vedlegg 1 for hva et avslag 
eller en tillatelse må inneholde. 

Er dere i tvil om konkrete saker, må det drøftes på kontoret. Ved tvil kan dere også ta kontakt 
med fagseksjonen i Sekretariatet for å drøfte saken. 

Hvis tillatelse gis skal kopi av tillatelsen sendes til fagseksjonens fellespostkasse samtidig som 
tillatelse oversendes til siktede eller domfelt med verger. 

Fagseksjonen, 2. mai 2016. 



VEDLEGG 1 til retningslinje 1/2016 

TILLATELSE 
Unntakstilfeller – må utformes i hver enkelt sak. 
Hvis tillatelse til utenlandsopphold gis, må følgende fremgå av den skriftlige tillatelsen: 

 Når søknaden ble mottatt 
 Hva det er søkt om – angi reisens varighet, destinasjon, hvem som skal reise sammen 

med siktede eller domfelte og oppgitt formål med reisen 
 Lovens hovedregel (standardtekst): 

«I konfliktrådsloven § 27 annet ledd bokstav c er slått fast at domfelte eller siktede ikke skal 
oppholde seg i utlandet i gjennomføringstiden, med mindre ungdomskoordinatoren gir tillatelse. 
Den lovfestede hovedregelen er dermed at [navnet på ungdommen] skal være i Norge i 
straffegjennomføringsperioden.» 

 Konkret begrunnelse for hvorfor det gis tillatelse til utenlandsopphold i denne saken. 
 Ungdomskoordinator må begrunne skriftlig hvilke momenter som taler for at det skal gis 

tillatelse i den konkrete saken. 
 Dersom saken har vært drøftet med oppfølgingsteamet bør dette nevnes. 
 Standardtekst etter den konkrete vurderingen: 

«På bakgrunn av dette finner ungdomskoordinator at det i denne konkrete saken kan innvilges 
tillatelse til utenlandsopphold». 

 Angi tydelig hvordan oppfølging av ungdomsplanen skal sikres under 
utenlandsoppholdet. 

 Angi tydelig hva som er rammene for tillatelsen – med hvem, hvor, når, hvor lang tid. 

AVSLAG: 

Hovedregelen – derfor kan avslag gjøres kort. Forslag til tekst:

«Det vises til søknad av [dato] om [angi innholdet i søknaden]. 
I konfliktrådsloven § 27 annet ledd bokstav c er det slått fast at domfelte eller siktede ikke skal 
oppholde seg i utlandet i gjennomføringstiden, med mindre ungdomskoordinatoren gir tillatelse. 
Den lovfestede hovedregelen er dermed at [fyll inn navn på ungdommen] skal være i Norge i 
straffegjennomføringsperioden. 

Ungdomskoordinator [har sammen med oppfølgingsteamet ditt] vurdert din søknad. Terskelen 
for å få innvilget tillatelse til utenlandsopphold er svært høy. I denne konkrete saken finner 
ungdomskoordinator ikke grunnlag for å fravike hovedregelen om at du må oppholde deg i Norge 
i straffegjennomføringstiden. 

Søknad om utenlandsopphold avslås.»
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