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Høring - utvidelse av EK-gjennomføringstid til 6 måneder 

 
Barneombudet viser til høringsbrev datert 14.12. 2017 med forslag om endringer i reglene 
om straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Departementet foreslår å øke 
gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll fra 4 til 6 måneder. 
 
Barneombudet støtter forslaget. Det finnes begrenset kunnskap om barn og unges erfaringer 
med at foreldre gjennomfører straff hjemme med elektronisk kontroll. Rapporten fra Vista 
analyse som er omtalt på side 14 i høringsnotatet og erfaringer fra For Fangers Pårørende 
(FFP) tyder imidlertid på at straffegjennomføring med elektronisk kontroll i de fleste tilfeller 
vil kunne være positivt for barn. Denne typen straffegjennomføring gjør det mulig for barn å 
opprettholde et nærere forhold til foreldre. I mange tilfeller vil det at foreldre soner hjemme 
også kunne gjøre belastningen på familien mindre (unngår besøk i fengsel, en voksen 
hjemme som kan hjelpe til), noe som er viktig for barna. 
 
En viktig forutsetning for at straffegjennomføring med elektronisk kontroll skal være positivt 
for barn som pårørende, er at barna får god informasjon og at de blir hørt i spørsmålet om 
straffegjennomføring i hjemmet. Det er en svakhet ved gjeldende regelverk at samtykke fra 
alle samboende over 18 år er en forutsetning for straff med elektronisk kontroll (forskrift om 
straffegjennomføring § 7-4), men at det mangler en bestemmelse om samboende barns rett til 
å uttale seg og bli hørt. Barneombudet forstår at det ikke vil være mulig å gi mindreårige rett 
til å samtykke til eller nekte straffegjennomføring med elektronisk kontroll på lik linje med 
voksne, men en klarere tydeliggjøring av retten til å si sin mening og bli hørt vil kunne bidra 
til å sikre barn reell påvirkningsmulighet og informasjon om straffegjennomføring i hjemmet. 
 
Vi takker for muligheten til å komme med innspill. 
 
Vennlig hilsen 
 

Camilla Kayed 
fagsjef 

Anders Prydz Cameron  
seniorrådgiver 

 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
 


