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Delegasjon av avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker etter lov av 15.11.1963 om fullbyrding 
av nordiske dommer på straff mv. 

Overføring av fullbyrding av straff mellom de nordiske land, behandles etter reglene i lov om 
fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. av 15.11.1963, Justisdepartementets forskrift av 
03.12.1963 nr.1 og Justisdepartementets forskrift (rundskriv) av 12.12.1963 nr.1. Det 
foreligger i tillegg en veiledning for saksbehandlingen på området. Veiledningen følger som 
vedlegg til dette rundskriv.  
 
Justisdepartementet har besluttet å delegere Kriminalomsorgens sentrale forvaltnings  
avgjørelsesmyndighet i saker om overføring av fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. 
til kriminalomsorgens regionale nivå.  
 
Delegasjonen gjelder ikke saker som faller inn under Justisdepartementets forskrift av 
03.12.1963 §§ 40,41 og 42. Dette anses å være saker av særlig viktighet og skal fortsatt 
forelegges for Justisdepartementet før det fattes avgjørelse i saken.    
 
§ 42 annet punktum i Justisdepartementets forskrift av 03.12.1963 nr.1 er opphevet. Dette 
innebærer at statsadvokaten heretter kan avslå begjæringer etter forskriftens kapittel B, og 
endre vilkår i betinget dom, uten at slike saker forelegges for Justisdepartementet.  Det 
innebærer videre at regionalt nivå i kriminalomsorgen kan avslå begjæringer om fullbyrding 
av straff i Norge uten at sakene forelegges for Justisdepartementet.  
 
Justisdepartementets delegasjon til regionalt nivå i kriminalomsorgen i nordiske 
overføringssaker får ingen ytterligere konsekvenser i forhold til politiets og 
påtalemyndighetens rolle i saker etter fullbyrdingsloven. Politi og påtalemyndighet må  
 
imidlertid nå sende sine begjæringer mv. til regionalt nivå i kriminalomsorgen, mot tidligere 
til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning. Det samme gjelder fengslene og friomsorgen.  
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De nordiske land vil fortsatt sende sine begjæringer om overføring til Norge til 
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning  
videresender begjæringene til riktig region for behandling, eventuelt til statsadvokaten. Den 
videre korrespondanse mellom Norge og vedkommende nordiske land i den enkelte sak 
foregår deretter til og fra regionen. 
 
Dette rundskrivet trer i kraft fra 20.08.2004. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Torgeir Heimli e.f.  
fung. ekspedisjonssjef   
 Nina Messel  
 avdelingsdirektør   
 
 
 
 
Vedlegg: Veiledning for saksbehandlingen sendes kun til regionene. 
 
 
Gjenpart: Riksadvokaten   
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