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BRUK AV STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN § 45 F, 
STRAFFAVBRUDD STRAFF I SAMFUNNET 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er kjent med at grunnet Covid-19 er det enkelte steder 
vanskelig å få gjennomført straff i samfunnet grunnet redusert aktivitet hos oppdragsgivere.  
 
KDI åpner derfor nå for anvendelse av straffegjennomføringsloven § 45 f som trådte i kraft 17. 
desember 2021.  Bestemmelsen er en uendret videreføring av tidligere § 45 f.  

Straffegjennomføringsloven § 45 f lyder som følger: 
Straffavbrudd for gjennomføring av straff i samfunnet 
Kriminalomsorgen kan beslutte å avbryte gjennomføringen av samfunnsstraff, bøtetjeneste og program 
mot ruspåvirket kjøring dersom gjennomføringen på grunn av pålegg eller anbefaling fra statlige eller 
kommunale myndigheter eller endringer hos kriminalomsorgens oppdragsgivere ikke lar seg 
gjennomføre. Beslutningen skal fastsettes for en begrenset tid, som ikke kan være lengre enn hindringen 
må antas å vedvare. Dersom den som gjennomfører samfunnsstraff er under 18 år, skal straffavbrudd så 
vidt mulig unngås. 
 
Dersom det etter en konkret vurdering finnes nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, kan 
kriminalomsorgen stille som vilkår for avbrudd etter første ledd at den som gjennomfører straff, skal 
melde seg for kriminalomsorgen innen nærmere angitte tidspunkter. 
 
KDI viser til bestemmelsen i sin helhet og de vilkår som fremgår av denne. 
 
KDI ber enhetene om å fortsette arbeidet med å finne alternative løsninger for aktivisering av 
domfelte så langt dette lar seg gjøre, slik at straffen avbrytes kun i de tilfeller hvor det er  
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nødvendig. Det vises særlig til bestemmelsens formulering for domfelte under 18 år.  
 

Med hilsen 

 
Jan-Erik Sandlie 
assisterende direktør   Hans-Gunnar Stey 
   seniorrådgiver 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.  

Kopi: Samtlige lokale enheter 


