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1 Innledning 

 

1.1 Tema og problemstilling 

Tema for avhandlingen er ungdomsstraff og rettssikkerhet. Bakgrunnen for mitt valg av tema 

er den kritikken som FNs torturkomité og FNs barnekomité kom med i forhold til Norges be-

handling av kriminelle barn. Kritikken gikk blant annet på bruken av fengselsstraff ovenfor 

barn.1  

For å imøtekomme kritikken fra FN har det blitt satt ned ulike arbeidsgrupper og utvalg for å 

finne ut hvordan man best kan håndtere de problemstillinger som reiser seg når barn begår 

straffbare handlinger.2 Etter flere år, og flere prøveprosjekter, ble det vedtatt en ny straffere-

aksjon i norsk rett, ungdomsstraff.3 Denne straffereaksjonen gjennomføres i frihet og retter 

seg mot barn som har begått en straffbar handling. 

 

Den tradisjonelle definisjonen av straff er «Straff er et onde som påføres en lovbryter som 

følge av et lovbrudd i den hensikt at det skal føles som et onde».4 Ungdomsstraff skal erstatte 

fengslets fysiske kontroll med en streng sosial kontroll. Den tradisjonelle definisjonen av 

straff havner i bakgrunnen og elementene rehabilitering og behandling trer frem i forgrunnen.  

Til enhver tid sitter det ca. 3-4 barn i norske fengsler, men antall nyinnsettelser har gått ned de 

siste årene. En oversikt fra kriminalomsorgen viser at antall nyinnsettelser i 2012 var 70 barn, 

i 2013 28 barn, 2014 var det 27 barn og 2015 20 barn.5 Bakgrunnen for det synkende tallet av 

nyinnsettelser er den jobben som er gjort med å imøtekomme kritikken fra FNs barnekomite.6  

 

Det er særlige hensyn som gjør seg gjeldende når barn begår straffbare handlinger. Barn har 

lavere skyldevne enn voksne og vil ikke i like stor grad være i stand til å se konsekvensen av 

sine handlinger. Det ondet som påføres et barn i form av fengselsstraff antas å være mer tyng-

ende for barn enn voksne. På bakgrunn av de særlige problemstillinger som gjør seg gjeldende 

nå barn begår straffbare handlinger har man forsøkt å tilpasse strafferettspleien i norsk rett. 

Diskusjonen har vært omfattende vedrørende tema om barn skal møtes med straff eller rehabi-

literende tiltak. 7 

                                                 
1 FNs Barnekomité, generell comments, CRC/C/GC/10 (2007) 
2 Rapport «Økt bruk av konfliktrådene» og NOU 2008: 15 Barn og straff. 
3 Prosjektene i de 4 byene, hvor Trondheim var en av dem ungdomskontrakter.  
4 Definisjonen ble først lansert av Johs Andenæs og har fått tilslutning fra Høyesterett.    
5 Mail fra Kristin Tandberg seniorrådgiver kriminalomsorgsdirektoratet, avdeling for innhold 

og kapasitet. 
6 FNs Barnekomité, general comments CRC/C/GC/10 (2007) 
7 NOU 2008:15 barn og straff s.23.  
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Ungdomsstraff er en sårt tiltrengt straffereaksjon i norsk rett og er et viktig verktøy i arbeidet 

med å hindre tilbakefall og hjelpe unge lovbrytere inn i en ny livsbane.  

Ettersom ungdomsstraffen trådte i kraft 01.07.2014 vil det si at per dags dato, våren 2016, har 

reaksjonen vært tilgjengelig i under 2 år.8  Konfliktrådene i Norge har fra 01.07.2014 og frem 

til 18.01.2016 mottatt 51 ungdomsstraffsaker.9 Gjennomføringen av ungdomsstraffen er lagt 

til konfliktrådene. Ordningen er relativ ny og det er viktig å skape en debatt om spørsmål som 

reiser seg underveis.  

 

Ved å flytte utmåling og gjennomføring av en straffereaksjon ut av domstolene og inn i for-

valtningen, blir spørsmålet om forvaltningen har regelsett som i like stor grad ivaretar retts-

sikkerheten til den tiltalte som det domstolene gjør. Spørsmålet blir videre om det er mulig å 

opprettholde de viktige rettsikkerhetsgarantiene vi har i norsk strafferettspleie i konfliktråde-

ne?  

Med dette som bakgrunn blir problemstillingen for denne avhandlingen «I hvilken grad ivare-

tar ungdomsstraff ungdommens rettssikkerhet?» 

 

1.2 Avgrensning 

Tema for avhandlingen favner et stort område. Jeg har valgt å avgrense oppgaven til kun å 

omhandle ungdomsstraff for å kunne behandle dette tema grundig nok. Det betyr at ungdoms-

oppfølgning og andre typer oppfølgning i konfliktråd ikke vil bli behandlet jfr. Konfliktråds-

loven §§ 22 annet alternativ og 36. Konfliktrådet som organ vil ikke blir nærmere behandlet 

bortsett fra oppbyggingen og gjennomføring av ungdomsstraffen.  

 

1.3 Begrepsavklaring 

I det følgende vil det blir redegjort for enkelte begrep som er gjennomgående i avhandlingen. 

Det er ungdomsstraff, ungdomskoordinator, ungdomsplan og ungdomsstormøte.  

Videre vil det bli gitt en redegjørelse om begrepet restorative justise som er modellen for ung-

domsstraffen. Neste punkt omhandler barn og barnets beste. Til slutt vil det bli redegjort for 

begrepet rettssikkerhet.  

 

1.3.1 Ungdomsstraff, herunder ungdomsstormøte, ungdomsplan og 

ungdomskoordinator.  

Tema for avhandlingen er ungdomsstraff, som er en straffereaksjon som gjennomføres i frihet 

for barn som begår straffbare handlinger. Med barn menes her personer mellom 15 og 18 år. 

                                                 
8 Master avhandlingen er skrevet våren 2016. 
9 Mail fra avdelingsdirektør, sekretariatene for konfliktrådene.  
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Hvis barn under 15 år begår en straffbar handling vil de ikke kunne straffes etter norsk rett på 

bakgrunn av at de er utilregnelig i henhold til straffeloven § 20. Det er alderen på gjernings-

tidspunktet som er det avgjørende for om de kan idømmes ungdomsstraff.10 

Straffereaksjonen er frivillig og bakgrunnen for det er at man anser at den domfelte må være 

motivert for en slik straffereaksjon da det kreves en stor innsats fra den domfeltes side. Tan-

ken bak ungdomsstraff er blant annet ved å delta frivillig og aktivt i prosessen, vil lovbryteren 

bli mer bevisst konsekvensene av sine handlinger. Dette kan virke konfliktdempende og kri-

minalitetsforebyggende. Stortinget har omtalt den nye straffereaksjonen som krevende.11 

Samtidig vil straffereaksjonen inneholde muligheter for barnet til å få hjelp for å komme bort 

fra en kriminell løpebane. Ungdommen må ønske å endre adferd, samt erkjenne at handlinger 

som er utøvd har påvirket andre mennesker.  

 

Det skal i den forbindelse gjennomføres et ungdomsstormøte jfr. Konfliktrådsloven § 24 hvor 

det skal utarbeides en ungdomsplan. Ungdomsstormøte er et møte hvor alle aktuelle aktører er 

representert og hvor man i felleskap skal komme fram til en ungdomsplan jfr. Konfliktrådslo-

ven § 22.  

Ungdomsplanen er en avtale som setter rammene for gjennomføringen av ungdomsstraffen, 

jfr. Konfliktrådsloven § 25. Hvert konfliktråd skal ha en ungdomskoordinator jfr. Konfliktråd-

sloven § 3.  

Ungdomskoordinatoren har det overordnede ansvaret for gjennomføring av ungdomsstraffen. 

Jfr. Konfliktrådsloven §§24 og 25.  

Ungdomsstraff bygger på tanken om restorativ justice,  

 

1.3.2 Restorative justice 

«Restorative justice» er et begrep uten en klar definisjon, men det en kan si er at det er en 

teori som vektlegger at en skal gjenopprette den skade som er forårsaket av eller oppstått som 

følge av en kriminell handling. Måten man best kan oppnå dette på er gjennom et samarbeid 

med alle de berørte parter. 12 Oversatt til norsk kan man omtale begrepet som «gjenoppretten-

de prosess».  

 

1.3.3 Barn og barnets beste  

Med barn menes i denne avhandlingen barn mellom 15 og 18 år. Avhandlingen omhandler 

barn og straff. I henhold til straffeloven § 20 er personer under 15 år utilregnelige og kan ikke 

                                                 
10 Straffeloven § 52 a, første ledd bokstav a.  
11 Pressemelding, Stoltenberg regjeringen II, Nr. 55 – 2011 

12 NOU 2008: 15 s. 24  
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dømmes til straff. I norsk rett er man myndig i det man fyller 18 år og er ikke lenger et barn i 

lovens forstand jfr. Vergemålsloven §§ 1 og 2.  

Ved alle handlinger som omhandler barn skal hensynet til barnets beste tillegges avgjørende 

vekt, jfr. Barnekonvensjonen art 3. Begrepet «barnets beste» har ingen klar definisjon, men 

flere momenter kan være av betydning. I all hovedsak betyr det at hva som er til det beste for 

barnet skal være avgjørende. Barnekomiteen uttaler at barnets beste er tredelt, barnets beste er 

en selvstendig rettighet for barnet til å få sitt beste vurdert, hensynet er et grunnleggende og 

fortolkende prinsipp, det betyr at hvis det er rom for mer enn et tolkningsresultat skal man 

velge det resultatet som i størst grad er i samsvar med barnets beste.  Til slutt fungere hensy-

net som en prosedyreregel.13 Barnets beste er av relativ karakter og må avgjøres fra sak til 

sak.   

 

1.3.4 Rettssikkerhet 

Det finnes ikke en bestemt definisjon av begrepet rettssikkerhet, men i NOU 1991:20 gis det 

en generell definisjon av rettssikkerhetsbegrepet. Selv om den gjaldt rettssikkerhet for men-

nesker med psykisk utviklingshemming, er uttalelsen gitt på generelt grunnlag: «Rettssikker-

het er normer for forhold mellom den offentlige forvaltning og private rettssubjekter, som 

åpenbarer seg gjennom lov, forskrift, retningslinjer eller ulovfestede rettsprinsipper, og som 

har som formål å sikre den private part fundamentale rettsgoder, rettigheter og menneskeverd 

gjennom riktige forvaltningsavgjørelser».14 

Rettssikkerhet er et ord som rommer mye, men det man kan si er at det omhandler offentlige 

og enkeltindivider, samt at det omhandler menneskeverd og rettferd. Når det gjelder rettssik-

kerhetsbegrepet og barn, omhandler det ikke bare barnet mot det offentlige, men også barnet 

mot private parter. Dette på bakgrunn av barns krav for rettssikkerhet mot overgrep fra private 

i form av for eksempel omsorgssvikt fra egne foreldre.  

Barns rettsikkerhet har særlig betydning innen flere områder, blant annet strafferett, som er 

tema for denne avhandlingen.  

 

Rettssikkerhetsbegrepet kan deles inn i kategoriene prosessuell rettssikkerhet og materiell 

rettssikkerhet. 15 

Prosessuell rettsikkerhet sikter til avgjørelser som treffes er kommet i stand på rett måte.  For 

at dette skal skje må visse garantier være oppfylt. Ved den prosessuelle delen av en rettspro-

sess kan det være kravene til en upartisk domstol, kravet til en offentlig rettergang, kravet til 

overprøving og kontroll og kontradiksjon. Grunnloven § 95 sikrer disse kravene. «Enhver har 

                                                 
13 Barnekomiteen generell kommentar nr. 14 (2013) s. 4. 
14 NOU 1991:20 Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming s. 14  
15 Bernt og Mæhle, Rett, samfunn og demokrati. S. 380. 
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rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid. Rettergang-

en skal være rettferdig og offentlig. Retten kan likevel lukke rettsmøtet dersom hensynet til 

partenes privatliv eller tungtveiende allmenne interesser gjør det nødvendig. Statens myndig-

heter skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet» (min utheving) 

Det som disse garantiene sikrer, er at en upartisk og uavhengig domstol er nøytral og ikke har 

noen interesse av utfallet. Kravet til en offentlig rettergang utgjør offentlighetsprinsippet. 

Formålet bak offentlighetsprinsippet er å beskytte partene i prosessen. Det skaper videre ga-

rantier for at rettergangen blir rettferdig, samt tilliten til domstolene opprettholdes.  

 

Kravet til overprøving og kontroll omhandler muligheten for at overordnet organ skal kunne 

overprøve avgjørelsene. Rettsmidler etter straffeprosesslovens sjette del gir rettigheter som 

ivaretar kravet om overprøving og kontroll.  

Med kontradiksjon menes muligheten til å svare for seg på eventuelle anklager.  

 

Materiell rettssikkerhet omhandler at de avgjørelsene som tas har korrekt innhold og at det 

materielle innholdet i avgjørelsen er i samsvar med grunnleggende verdier og gjeldende rett. 

Det innebærer videre at de avgjørelser som fattes skal være forholdsmessig. Prinsippet om 

forholdsmessighet går ut på at straffen skal stå i et rimelig forhold til handlingens straffver-

dighet.16 Forholdsmessighet legger en demper på hva man kunne lagt på hensynet til preven-

sjon. For eksempel ville det vært ganske preventivt med streng fengselsstraff for å unnlate å 

bruke bilbelte, men det ville ikke stått i rimelig forhold til handlingens straffverdighet.  

Videre gjelder det et likhetsprinsipp, som betyr at like tilfeller skal behandles likt.17 Det betyr 

at loven skal tolkes på samme måte i alle saker hvor den kommer til anvendelse, samt hand-

linger med omtrent samme straffverdighet skal dømmes noenlunde likt. Likhetsprinsippet er i 

norsk rett forsøkt ivaretatt ved at høyeste rett har kompetanse til å overprøve underordnede 

domstolers reaksjonsfastsettelse og kompetansen til å overprøve lovanvendelsen under skyld-

spørsmålet jfr. Straffeprosessloven § 306. 

 

Kravet til forutberegnelighet gjør seg gjeldende ved at enhver borger skal kunne forutse sin 

egen rettssikkerhet. Ved at loven er klar og tilgjengelig sikrer man kravet til forutberegnelig-

het. Legalitetsprinsippet på strafferettens område er en viktig rettsikkerhetsgaranti jfr. Grunn-

loven § 96 og innunder her ligger kravet til forutberegnelighet og tilgjengelighet.  

                                                 
16 «likevekts rettferdighet» Torstein Eckhoff, rettferdighet ved utveksling og fordeling av ver-

dier 1971, s 38 og s. 183. 
17 «fordelingsrettferdighet» Torstein Eckhoff, rettferdighet ved utveksling og fordeling av 

verdier 1971s. 40 
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1.4 Rettskilder 

1.4.1 Lov 

Det første som må vurderes når man skal stilling til et juridisk spørsmål er om det finnes en 

lovtekst som regulerer temaet.18 For ungdomsstraff sin del vil det være straffeloven og kon-

fliktrådsloven.  

Straffeloven er ungdomsstraffens rettslige grunnlag, kapittel 8 a i straffeloven regulerer straf-

fereaksjonen ungdomsstraff.  Kapittelet omhandler hvilke vilkår som må være oppfylt for å 

kunne idømme ungdomsstraff, selve gjennomføringstiden og den subsidiære fengselsstraffen, 

og brudd ved vilkår for ungdomsstraff jfr. Straffeloven §§ 52a – 52c. Straffeloven hjemler 

konfliktrådets behandling og gjennomføring av ungdomsstraffen. Selve gjennomføringen av 

ungdomsstraffen er lagt til konfliktrådene.  

Konfliktrådsloven er også en sentral rettskilde for denne avhandlingen. Det er rettskilden som 

styrer selve behandlingen og gjennomføringen av ungdomsstraffen. Kapittel 4 i konfliktråds-

loven regulerer hva som kan og skal være innholdet i ungdomsstraffen og selve gjennomfø-

ringen.  

 

1.4.2 Forarbeider 

Det er noe uenighet i juridisk teori vedrørende vekten av lovforarbeiders betydning. Et argu-

ment som har vært anført for forarbeiders betydning er at de kan være med på å finne lovgi-

vers vilje og i så måte er en relevant rettskildefaktor. 19 

 

Prop 57 L (2013-2014) Lov om konfliktrådsbehandling og Prop 135 L (2010-2011) endringer 

i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn 

og straff) er sentrale rettskilder for denne avhandlingen. De har vært viktig for å belyse de 

spørsmålene jeg tar opp om barn og rettssikkerhet.  

Videre har NOU 2008:15 Barn og straff vært en viktig kilde til mine drøftelser.  

 

1.4.3 Rettspraksis 

Ungdomsstraff er en relativ ny straffereaksjon, med ikrafttredelse 1.juli.2014 er det begrenset 

med rettspraksis på området. Vedrørende ungdomsstraff er det foreløpig 61 dommer fra ting-

retten, 11 dommer fra lagmannsretten og ingen Høyesterettsdommer per dags dato.20  

                                                 
18 Torstein Eckhoff Rettskildelære 5 utg. s, 39. 
19 Torstein Eckhoff Rettskildelære 5 utg. s. 71.  
20 Søk på lovdata 20.04.16 
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Det er uenighet i juridisk teori om betydningen av underrettspraksis, men det er enighet om at 

underrettspraksis ikke har like stor vekt som høyesterett. Men i de tilfeller hvor det ikke fins 

rettspraksis fra Høyesterett vil lagmannsretten kunne gi veiledning. 21  

På bakgrunn av at det ikke foreligger en Høyesterettsavgjørelse ved spørsmål rundt tema ung-

domsstraff, som er aktuelle for denne avhandlingen, vil spørsmål rundt rettspraksis bli belyst 

ved hjelp av underrettspraksis.  

 

1.4.4 Internasjonale rettskilder 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (heretter EMK) er en sentral rettskilde ved 

spørsmål rundt rettssikkerhet. EMK art 6 hjemler grunnleggende garantier for hva som skal til 

for at kravet til en rettferdig rettergang oppfylles. EMK ble vedtatt av Europarådet i Roma i 

1950 for å beskytte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Norge ratifiserte 

konvensjonen i 1951 og ble inkorporert gjennom menneskerettsloven i 1999. note mennesker-

ettsloven 21 mai 1999.  

 

De forente nasjoners konvensjon om barns rettigheter (heretter Barnekonvensjonen) er en 

sentral rettskilde når det kommer til barn og unges rettigheter ved frihetsberøvelse. Barnekon-

vensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og trådte i kraft 2. sep-

tember 1990 i samsvar med art 49. Barnekonvensjon utgjør en sentral kilde ved vurdering av 

barns rettigheter. Konvensjonen inneholder 4 grunnprinsipper som skal benyttes og vektleg-

ges ved tolkningen av artiklene i barnekonvensjonen. Barnekomiteen har uttalt at de generelle 

prinsippene er artikkel 2 om sikring av barnets rettigheter, artikkel 3 om barnets beste, artik-

kel 6 om retten til liv og artikkel 12 om barnets medvirkning skal anvendes systematisk ved 

tolkningen av konvensjonens artikler Generell kommentar nr. 10 (2007) s. 4, Norges fjerde 

rapport (2008) kapittel 3. 

Konvensjonen ble signert av Norge 26. januar 1990, og ratifisert 8.januar 1991 med Storting-

ets samtykke.22 Barnekonvensjonen ble så inkorporert gjennom menneskerettsloven § 2 nr.4 

med virkning fra 1. oktober 2003.23 Det ble samtidig foretatt en rekke endringer i andre lover 

for å synliggjøre barnekonvensjonens bestemmelser. Ungdomsstraffen er en måte å komme i 

bedre samsvar med barnekonvensjonen og barns rettigheter.  

 

Ved inkorporering av konvensjoner får de en ekstra sterk stilling siden de er inntatt i sin hel-

het i norsk lov. Menneskerettslovens spesialbestemmelser gir Barnekonvensjonen og EMK 

                                                 
21 Jf. Andenæs 1997 s. 45. 29 Jf. Eckhoff og Helgesen 2001 s. 162. 
22 St. prp. Nr. 104 (1989-90)  
23 Ot. Prp. Nr. 45 (2002-2003)  
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forrang. Jfr. menneskerettsloven § 3, jfr. § 2. Ved slike innarbeidelser får konvensjonen økt 

status og oppmerksomhet.  

 

1.4.5 Metode 

Avhandlingen tar utgangspunkt i en rettsdogmatisk tilnærming, problemstillingene i avhand-

lingen søkes løst i å analysere og drøfte gjeldene rett på området. Samtidig vil avhandlingen 

bero på en rettspolitisk vurdering av temaet. Tema for avhandlingen er ungdomsstraff, en 

straffart som har vært i kraft siden 01.07.2014. Det betyr at man ikke helt har fått klarhet i alle 

spørsmål som kan oppstå, samt rettskildebildet ikke er så mangfoldig. Det vil bli utført en 

analyse av gjeldene rett for å vurdere i hvilken grad rettssikkerheten ved ungdomsstraff blir 

ivaretatt.  

Ved tolkning av de internasjonale artiklene skal det legges vekt på den naturlige forståelse av 

ordlyden. Det følger av Wien-konvensjonen 23. mai 1969 art 31 at konvensjoner skal tolkes i 

samsvar med deres kontekst, gjenstand og formål.  

FNs barnekomité utgir generelle kommentarer til artikler i barnekonvensjonen eller andre 

særlige viktige spørsmål. FNs barnekomité kan omtales som et kontrollorgan, de kommer 

med uttalelser og kritikk til medlemslandene om de finner grunn til det. Rettskildemessig har 

slike kommentarer liten vekt, men de kan anses å være verdifulle retningslinjer for tolkning 

og anvendelse av konvensjonen.  

Menneskerettsloven § 3 sikrer at Norge må overholde de rettigheter og krav som gjøre seg 

gjeldene som norsk lov jfr. Menneskerettsloven § 2.  

 

Uansett er presumsjonsprinsippet lagt til grunn i norsk rett, som fører til at norsk rett presume-

res å være i samsvar med folkeretten. En tolkning av norske lovbestemmelser vil derfor tolkes 

i retning av at den er forenlig med folkerettens krav.24 

 

1.5 Videre fremstilling 

I kapittel 2 vil det bli en beskrivelse av hva som ligger i ungdomsstraffen. Videre vil jeg gå 

over til å behandle det rettslige grunnlaget til ungdomsstraffen jfr. Kapittel 3. I kapittel 4 ser 

jeg på om ungdomsstormøtet kan sies å utmåle straff i henhold til EMK art 6. For så å gå over 

til kapittel 5 og vurdering av ungdomsstraffen sett opp imot internasjonale rettssikkerhetsga-

rantier. Til slutt vil jeg foreta en vurdering av avhandlingens problemstilling i kapittel 6.  

 

 

 

                                                 
24 NOU 2008:15 s. 98 



9 

 

2 Hva er ungdomsstraff?  

 

2.1 Ungdomsstraff  

Straffeloven § 33 omhandler unge lovbrytere hvor det ligger et vilkår at for å kunne idømme 

ubetinget fengselsstraff på en person som var under 18 år på gjerningstidspunktet, må det 

være «særlig påkrevd». 

Straffeloven § 33 er en relativ ny bestemmelse, men den kodifiserer de senere års rettspraksis, 

samt den ivaretar Norges forpliktelser etter Barnekonvensjons art 37. b. Artikkel 37 må leses 

på bakgrunn av Barnekonvensjonens art 3, som fastsetter at ved alle handlinger som berører 

barn så skal «barnets beste» være et grunnleggende hensyn.  

Med vilkåret «særlig påkrevd» presiseres det at det skal noe til før barn kan settes i fengsel, 

det er nærliggende å si at det er siste utvei. Om praktiseringen av § 33 uttales det i forarbeide-

ne til straffeloven av 2005 at ved vurderingen av om det er «særlig påkrevd» skal lovbruddets 

art og forholdene ellers utgjøre bakgrunnen for vurderingen. Hvis andre reaksjoner er tilstrek-

kelige så skal de benyttes. 25 Det er en formildende omstendighet at gjerningspersonen var 

under 18 år gjerningstidspunktet, jfr. Straffeloven §§ 80 i, jfr. 78 a. Alder er straffreduserende, 

bestemmelsene sier ikke noe om hvor mye, men de gir en mulighet til å idømme andre reak-

sjoner, for eksempel ungdomsstraff som er en alternativ straffereaksjon.  

 

Ungdom mellom 15 og 18 år som har begått en straffbar handling, vil kunne idømmes ung-

domsstraff fremfor ubetinget fengsel. Ungdomsstraff er ment å være et alternativ til ubetinget 

fengsel eller de strengeste samfunnsstraffene.26 Den samsvarer godt med Norges mål om at 

ingen barn skal sitte i fengsel. 27 Denne nye straffereaksjonen er en måte å imøtekomme den 

kritikken Norge har fått fra FN som omhandler barn i fengsel, samt kritikken fra barnekomi-

teen vedrørende Norges behandling av kriminelle barn.28 

Når barn begår straffbare handlinger er det visse hensyn som gjør seg ekstra gjeldende.  

Det er en stor risikofaktor som øker sannsynligheten for at de vil få en kriminell karriere som 

voksne. Av den grunn er det viktig å få til forebyggende arbeid, det må skje tidlig og i et bredt 

perspektiv. På lik linje som samfunnsstraff, kjennetegnes denne type straffereaksjon med at 

det er straff som gjennomføres i frihet. I forhold til samfunnsstraff er det kriminalomsorgen 

som har ansvaret for gjennomføringen, mens ved ungdomsstraff er ansvaret lagt til konfliktrå-

det.29 

                                                 
25 Ot. Prp. Nr. 90 (2003-2004) kap 30.1. s. 435 
26 Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.5.3.2 
27 Knut Storberget sin uttalelse. Pressemelding 24.06.2011. Nr. 55 2011 
28 Barnekomiteen CRC/C/15/Add.126 28. juni 2000. 
29 Sraffeloven kapittel 8 a. 
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Ungdomsstraff skal fungere som et viktig verktøy for å hindre tilbakefall og den skal hjelpe 

unge lovbrytere inn i en ny livsbane, samt at fengselsstraff mot barn skal ikke benyttes før det 

er strengt tatt nødvendig.30 Hvis ungdommen blir idømt ungdomsstraff overtar konfliktrådet 

den nærmere gjennomføringen.31 Domstolen bestemmer gjennomføringstiden, men det er 

konfliktrådet, ved ungdomsstormøtet og ungdomsplanen som avgjør nærmere intensitet og 

omfanget av prosessen. Dette er begrunnet med de særlige hensyn som gjør seg gjeldende når 

barn er tiltalt og dømt. 32 Ungdomsstraffen ble vedtatt i 2012, med i ikrafttredelse i 2014.33 

 

2.2 Restorativ justice og ungdomsstraff 

Ungdomsstraff bygger på prinsippene om «restorative justice» og skal inneholde tiltak hvor 

sosial kontroll erstatter fengselets fysiske kontroll. 34  

Det er flere som har forsøkt å gi en god norsk oversettelse av begrepet «restorative justice» 

I NOU 2008:15, barn og straff ble begrepet beskrevet slik: «En teori som vektlegger at en skal 

gjenopprette skaden som er forårsaket av eller oppstått som en følge av kriminell adferd. Det-

te oppnås best gjennom et samarbeid mellom alle berørte parter.» 35 Den mest nærliggende 

oversettelsen av «restore» er å gjenopprette. Og «gjenopprettende rett» har blitt bruk i Norge, 

men i rapporten om «økt bruk av konfliktrådene» ble det poengtert at begrepet prosess var 

bedre enn begrepet rett, på bakgrunn av at det favner videre. 36 

Forarbeidene til ungdomsstraffen har omtalt begrepet «restorative justice» som en måte å prø-

ve å løse konflikter på som ikke bare omfatter lovbryteren og offeret for lovbruddet, men også 

andre som er påvirket av lovbruddet. Det kan være familie til en av partene, andre i nærmil-

jøet eller venner. 37 

Videre presiseres det i forarbeidene at «restorative justice» bygger på tanken om at det skal 

skje en gjenoppretting av den skade offeret er blitt utsatt for. Gjerningspersonen skal forstå 

konsekvensene for handlingen sin og ta ansvar for det. Offeret skal få en mulighet til å stille 

spørsmål til gjerningspersonen, samt fortelle hvilke konsekvenser det har hatt for han. Dette 

gjøres for at de kan finne fram til en felles forståelse om hvordan skaden som er påført kan 

                                                 
30 NOU 2008: 15 Barn og Straff. Punkt 9.5.3 
31 Straffeloven § 52 a.  
32 LE-2015-168289 
33 På grunn av økonomi ble ikke det trådt i kraft før 1 juli 2014. 
34 Prop. 135 L (2010-2011) 10.4.1. 
35 NOU 2008: 15 s. 24  
36 Rapport «Økt bruk av konfliktråd» Publikasjonskode: G-0426B  
37 Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.4.3. 
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gjenopprettes. Tanken er at forbryteren og fornærmede sammen skal finne en måte hvor de 

begge kan leve med konflikten. 38 

Den organisatoriske forankringen av ungdomsstraffen ble drøftet i forarbeidene, hvor depar-

tementet begrunner valg av forankring i konfliktrådene istedenfor kriminalomsorgen. 

Dette på bakgrunn av tanken om «restorative justice», og at konfliktrådene i større grad er i 

stand til å gjennomføre denne type reaksjon. 39 Videre påpekes det at konfliktrådene har erfa-

ring fra prøveprosjekt som omhandlet ordningen med ungdomskontrakter.40 41 Det er konflikt-

rådene som er hovedleverandør av «resorative justice» i Norge. 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.4.3. 
39 Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.4.3. 
40 Rapport «Økt bruk av konfliktråd» 
41 Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.4.3 
42 Rapport «Økt bruk av konfliktråd» 
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3 Ungdomsstraff Straffeloven kapittel 8 a. 

 

3.1 Straffeloven kapittel 8 a.  

I dette kapittelet skal jeg ta for meg rettsgrunnlaget for ungdomsstraffen. Ungdomsstraff er en 

del av det lovgivningsarbeidet hvor formålet er å ivareta de særlige hensyn er gjeldene når 

ungdom er lovbrytere.  

 

3.2 Straffeloven § 52 a  

3.2.1 Vilkår for å idømme ungdomsstraff  

Det er fire kumulative vilkår som må være oppfylt for å kunne idømme ungdomsstraff jfr. 

straffeloven § 52 a. Vedkommende må ha vært mellom 15 og 18 år på gjerningstidspunktet, 

det må være begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet, lovbryteren må samtykke til ungdoms-

straff og må ha bosted i Norge, samt hensynet til straffens formål kan ikke tale med tyngde 

mot en reaksjon i frihet. 43 

 

3.2.1.1 Målgruppen, vilkår om alder, jfr. straffeloven § 52 a, bokstav a.  

Ordlyden i bestemmelsen er «lovbryteren var under 18 år på handlingstidspunktet» jfr. straffe-

loven § 52 a, bokstav a. Det vil si at det er handlingstidspunktet til den straffbare handlingen 

som er det avgjørende, ikke når saken eventuelt kom opp til doms.  

 

3.2.1.2 Vilkåret om alvorlig og gjentatt kriminalitet, jfr. straffeloven § 52 a, bokstav b. 

Neste vilkår som må være oppfylt er om det er begått «gjentatt eller alvorlig kriminalitet», jfr. 

straffeloven § 52 a, bokstav b.  

Ved gjentatt kriminalitet siktes det til at en førstegangsforbrytelse ikke vil tilfredsstille dette 

kravet, det må ha vært flere tilfeller av kriminalitet.  

Det er antatt i juridisk teori at begrepet «gjentatt kriminalitet» ikke skal tolkes restriktivt, det 

vil i en konkret sak kunne være nok med 2 tilfeller. 44  

Ordlyden «alvorlig kriminalitet» tilsier at begrepet ikke omfatter alle typer kriminalitet. Det 

må være en viss grad av alvorlighet inn i bildet. Hva som menes med alvorlig kriminalitet er 

ikke nærmere definert i lovteksten, men det er nærliggende å anta at det i hovedsak vil gjelde i 

de tilfellene hvor barn blir idømt fengselsstraff. I forarbeidene til ungdomsstraffen mente de-

partementet og utvalget at med «alvorlig kriminalitet» siktes det til de tilfeller hvor den kri-

minelle handlingen har en strafferamme på fengsel i 3 år eller mer.45 Vilkåret «gjentatt eller 

                                                 
43 Strl § 52 a. a-d. 
44 Rolf B Wegner, Strafferett, alminnelig del. S. 137.  
45 Prop 135 L (2010-2011) side 163. 
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alvorlig kriminalitet» er i forarbeidene ment å betrakte som den nedre grense for ungdoms-

straffens område, 46 

 

3.2.1.3 Vilkåret om samtykke og bosted, jfr. straffeloven § 52 a, bokstav c. 

3.2.1.3.1 Samtykke 

Neste vilkår gjelder krav om samtykke, jfr. straffeloven § 52 a, bokstav c. Med samtykke me-

nes at den domfelte må ha sagt seg enig i at det kan idømmes ungdomsstraff. Hvis siktede er 

under 18 år på domstidspunktet er det også et krav at verge må samtykke.47 Kravet om sam-

tykke er ikke et krav om tilståelse.48 Men det er en forutsetning for at samtykke også gjelder 

de faktiske forhold og at de legges til grunn i konfliktrådsbehandlingen i ungdomsstormøtet.  

Slik kan man unngå å risikere at det blir en omkamp om de faktiske forhold i ungdomsstor-

møtet, noe som vil kunne oppleves som enda et overgrep for fornærmede.  

Konfliktrådbehandling krever at partenes samtykke skal være «reelt og informert», jfr. kon-

fliktrådsloven § 11. 

Med «reelt» siktes det til at samtykke skal være virkelig og ekte. Med «informert» samtykke 

siktes det til at det er gitt god og nok informasjon over hva man risikerer ved å gi sitt samtyk-

ke. Det er viktig at den siktede får all den informasjon han har behov for, for å kunne ta et 

veloverveid valg før han samtykker eller gir avslag.  

I forarbeidene til konfliktrådsloven presiseres det at samtykke er et grunnleggende prinsipp 

ved konfliktrådsbehandling.49 Spesielt hvis det er snakk om straffesaker er det viktig at parte-

ne også gis informasjon om hva som vil være den påtalemessige konsekvensen at samtykke 

ikke gis.50 Et annet viktig moment et at partene ikke skal utsettes for utilbørlig press ved vur-

deringen om samtykke skal gis eller ikke.51 I utgangspunktet i konfliktrådsbehandling kreves 

det at alle parter som skal delta samtykker, men ved ungdomsstraff er dette tatt bort jfr. kon-

fliktrådsloven § 11 siste ledd. Ved ungdomsstraff er det heller ikke et krav om at fornærmede 

samtykker. Det kunne ført til en tilfeldighet over hvem som ville fått mulighet til å få ung-

domsstraff. 

 

Spørsmålet blir videre om det kan gis et «reelt og informert» samtykke til ungdomsstraff?  

Ved idømmelse av ungdomsstraff settes det kun en gjennomføringstid og ikke intensiteten og 

omfanget av selve straffen. Dette er fordi det ligger til ungdomsstormøte og utforme ung-

                                                 
46 Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.5.3. 
47 Staffeloven § 83 
48 Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.6.3 
49 Prop 57 L (2013-2014) s. 84 
50 Prop 57 L (2013-2014) s. 84 
51 Prop 57 L (2013-2014) s. 84 
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domsplanen som er rammen for gjennomføringen av ungdomsstraffen. Ungdomsplanen er 

hjemlet i konfliktrådsloven § 25 og den er ikke uttømmende.52 Det vil si at det er ikke mulig å 

vite hva som garantert vil bli selve gjennomføring av ungdomsstraffen. Morten Holmboe har i 

sin artikkel påpekt det faktum at siktede ikke vet hva han går til ved å samtykke til ungdoms-

straff. Når dommeren idømmer ungdomsstraff setter han en gjennomføringstid, men det er 

ungdomsstormøtet som fastsetter intensiteten og omfanget. Holmboe stiller spørsmålstegn ved 

om samtykke da kan sies å være et «reelt og informert» samtykke.53 I norsk strafferettspleie er 

forutberegnelighet et viktig rettssikkerhetsprinsipp, man skal kunne forutberegne sin rettsstil-

ling.  

 

3.2.1.3.2 Bosted 

Videre er det et krav om at lovbryteren må ha bosted i Norge jfr. straffeloven § 52 a bokstav 

c. I ordlyden ligger det et krav om at det ikke er nok at lovbryteren har oppholdt seg i Norge, 

vedkommende må bo i landet. Forarbeidene til ungdomsstraffen uttalte om begrepet «bosted» 

at det skal forstås slik at bosettingen har vart over en viss tid og at den er ment å vare i en gitt 

periode.54 Bakgrunnen for bostedskravet er på bakgrunn av den aktiviteten som kreves av den 

domfelte i gjennomføringsperioden. Lagmannsretten poengterte dette «fordi A ikke er bosatt 

eller har lovlig opphold i Norge, er det uansett ikke aktuelt med ungdomsstraff»55 Hvis lov-

bryteren ikke oppfyller kravet til bosted må han velge mellom ubetinget og helt eller delvis 

fengselsstraff.  

 

Man kan gå ut i fra at kravet begrunnes i at ungdomsstraff er en reaksjon hvor man investerer 

mye tid og ressurser i ungdommen. Tanken er at ungdommen skal tilbake i samfunnet som en 

lovlydig borger. Hvis ungdommen etter fullført ungdomsstraff straks reiser ut av landet vil 

tanken om tilbakeføring til det norske samfunnet forsvinne.  

 

Vilkåret om krav til bosted i Norge vil kunne føre til en forskjellsbehandling av barn i en ne-

gativ forstand, det må påpekes at nasjonalitet ikke spiller noen rolle, men i prinsippet vil et 

slikt krav kunne skape en forskjell mellom barn basert på hvor de har bosted.  

Hvis man idømmer ungdomsstraff ovenfor en lovbryter som oppfyller vilkåret om bosted, 

men ikke gjør det for en lovbryter som ikke oppfyller vilkåret, vil man kunne komme en si-

                                                 
52 Konfliktrådsloven § 25, Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.10.3 
53 Ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning: En oversikt og noen kritiske merknader, Morten 

Holmboe.  
54 Prop 135 L (2010-2011) kapittel 14.1 s. 164. 
55 LB-2015-193181 
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tuasjon hvor et barn blir forskjellsbehandlet på bakgrunn av deres bosteds status. Gitt at det er 

tale om lignende forhold det dømmes for.  

Barnekonvensjonen art 2 har et forbud mot forskjellsbehandling av barn bland annet på grunn 

av «national, ethnic or social origin» eller «other status», som også rammer de facto diskrimi-

nering, særlig av sårbare barn. Dette kommer også fram i FNs barnekomités generelle kom-

mentarer. 56 Dette er ikke drøftet i forarbeidene til ungdomsstraffen, noe man kan stille seg 

undrende til med tanke på at ungdomsstraffen er inspirert av Barnekonvensjonen.  

En løsning kunne vært at kravet om bosted ikke var et absolutt krav, da ville man unngått en 

eventuell konflikt mellom Barnekonvensjonen og nasjonal lovgivning.  

 

 

3.2.1.4 Hensynet til straffens formål ikke med tyngde taler mot en reaksjon i frihet.  

Det siste vilkåret som må være oppfylt for å kunne idømme ungdomsstraff er at «hensynet til 

straffens formål ikke med tyngde taler mot en reaksjon i frihet» jfr. straffeloven § 52 a bok-

stav d. I dette ligger det et forbehold som skal forhindre at ordningen med ungdomsstraff ut-

huler straffens allmennpreventive og spesialpreventive virkning. Begrepsbruken «ikke med 

tyngde» tilsier at det er ikke alle momenter som gjør seg gjeldene ved vurderingen om det kan 

benyttes en reaksjon i frihet eller ikke. Det må være hensyn som har en «tyngde» ved seg. I 

forarbeidene er det presisert at begrepet «tyngde» innebærer at det skal mere til for at de all-

mennpreventive hensyn som kan begrunne ubetinget fengsel skal få avgjørende vekt i be-

dømmelsen.57 Lagmannsretten har i flere saker vurdert om «hensynet til straffens formål ikke 

med tyngde taler mot en reaksjon i frihet.» jfr. Straffeloven § 52 a, bokstav d.  

Det vises til at det skal tas en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor «lovbruddets art og grov-

het, ungdommens alder, konkrete behov og risikonivå være elementer i den individuelle vur-

deringen av om den enkelte ungdom er egnet til å gjennomføre ungdomsstraff.» Denne saken 

gjaldt seksuallovbrudd, hvor lagmannsretten kom til at ungdomsstraff ikke var anvendelig på 

forholdet. Retten påpeker at de fant den konkrete avveiingen i saken som vanskelig og tvil-

som. Men kom fram til ungdomsstraff i dette tilfellet ikke i tilstrekkelig grad ville markere 

alvoret i tiltaltes forbrytelser. 58 

 

Rolf B Wegner har i sin bok «strafferett alminnelig del», anført at på bakgrunn av forbeholdet 

«tyngde» som er inntatt i lovteksten er det liten grunn til å tro at ungdomsstraff vil bli brukt på 

                                                 
56 FNs Barnekomités general comment No. 10 (2007).  
57 Prop. 135 L punkt 14.1 på side 164  

 

58 LG-2015-140010 
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drap og voldtekt.59 Det viser seg i midlertidig at ungdomsstraff er brukt på grove tilfeller som 

for eksempel voldtekt.60 I tingretten ble en gutt som akkurat hadde fylt 15 år på gjerningstids-

punktet funnet skyldig i gjentatte seksuelle overgrep mot sin lillebror på 10 år. Etter en samlet 

vurdering kom retten til at ungdomsstraff burde anvendes, men at det lå i grenseland. Det ble i 

denne saken lagt avgjørende vekt på tiltaltes alder. Retten viste en usikkerhet vedrørende hen-

synet til straffen fordi det kunne virke som om tiltalte ikke forstod alvoret i sine handlinger. 

Men at ungdomsstraff ville kunne imøtekomme rettens bekymringer og vil kunne lage et opp-

legg rundt gutten.61 I Eidsivating lagmannsrett ble en 19 år gammel mann dømt til ungdoms-

straff for seksuell omgang med barn under 14 år. Retten var usikker på om ungdomsstraff var 

anvendelig i en så alvorlig sak, usikkerheten knyttet seg til det at tiltalte var 17 år og 11 må-

neder på gjerningstidspunktet og at tiltalte hadde gitt uttrykk for at fornærmede må bære sin 

del av ansvaret. Retten kom allikevel fram til at det skulle reageres med ungdomsstraff. 62  

Disse sakene er eksempler på at det skal tas en konkret vurdering i hver sak og at det indivi-

duelle hensynet står sterkt i vurderingen om ungdomsstraff skal komme til anvendelse eller 

ikke.  

 

3.2.2 Ungdomsstormøtet 

Konfliktrådet starter sin forberedelse til ungdomsstormøte straks de får saken overført fra 

domstolen.63 Ungdomsstormøte ledes av en ungdomskoordinator som har ansvaret for å sikre 

at de rette aktørene er representert.  

 

3.2.2.1 Obligatoriske deltakere 

Hvis vilkårene for ungdomsstraff foreligger kan det idømmes ungdomsstraff, og i henhold til 

straffelovens § 52 a 1. ledd skal det etter konfliktrådsloven kapittel IV gjennomføres et ung-

domsstormøte hvor det skal utarbeides en ungdomsplan. Ungdomsstormøtet reguleres av kon-

fliktrådsloven § 24. Først ledd omhandler ungdomskoordinatorens ansvar for igangsettelse av 

ungdomsstormøte, samt hvilke forberedelser han skal gjøre. Annet ledd utpeker ungdomsko-

ordinatoren som ungdomsstormøtets leder og hvilke krav som stilles til hans jobb.  

 

I ungdomsstormøte er det krav om representasjon fra flere aktører, jfr. konfliktrådsloven § 24 

3. ledd. Det er krav om at domfelte, domfeltes verge, representanter fra kriminalomsorgen og 

                                                 
59 Ungdomsstraffen ble iverksatt 01.07.2014.  
60 TSTRO-2014-129495 
61 TSTRO-2014-129495 
62 LE-2015-168289 
63 Konfrådl § 24. 
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politi skal delta i ungdomsstormøtet.64  Disse aktørene er nevnt som obligatoriske deltakere, 

jfr. ordlyden «skal», mens barnevernet blir nevnt av de deltakerne som kan være relevante, jfr. 

ordlyden «kan være», jfr. konfliktrådsloven § 24 annet ledd.  

Spørsmålet om barnevernet skal være obligatorisk representant i ungdomsstormøte ble disku-

tert i forarbeidene til ungdomsstraffen.65 Der poengteres det at barnevernet ofte allerede er 

inne i saker hvor ungdomsstraff har vært tema, på grunn av politiets plikt til å melde ifra til 

barnevernet når politiet innleder etterforskning av barn under 18 år i saker av ikke ubetydelig 

art.66 

Selv om departementet mener at barnevernet kan ha mye positivt med seg i ungdomsstormøte 

konkluderer de allikevel med at de ikke skal være obligatorisk deltaker i stormøte. Begrunnel-

sen for det er at det kan tenkes tilfeller hvor barnet har hatt et negativt forhold til barnevernet, 

slik at deres deltakelse i stormøtet kan virke uheldig på prosessen. 67 

 

Barnevernet har plikt til å medvirke til at barns interesses ivaretas også av andre instanser, jfr. 

barnevernloven § 3-2.annet ledd. Det stille særlige krav til rettergangen og håndtering av barn 

når det gjelder straff. Barn og ungdom er en gruppe hvor det er større behov for andre aktører 

som kan ivareta deres interesser enn hvor det er voksne som skal straffes. Det at barnevernet 

ikke er obligatoriske aktører når barn og ungdom skal få sin straff kan tenkes å stride mot bar-

nets beste og formålsparagrafen til barnevernloven § 1-1, samt § 4-1.  

 

Selv om ungdomskoordinatoren i all hovedsak vil vurdere hva som er det beste for ungdom-

men er det en risiko ved at det skal forevises skjønn hver gang. Det kan tenkes tilfeller hvor 

ungdomskoordinatoren vurderer det dit hen at barnevernet ikke skal innkalles til ungdoms-

stormøtet. Men barnevernet i den konkrete saken selv ville ha vurdert det slik at de skulle vært 

representert under ungdomsstormøtet. Barnevernets tilstedeværelse vil i større grad kunne 

sikre barnets beste, jfr. barnevernloven§ 4-1.   

Samtidig har barnevernet muligens en større kompetanse enn politiet når det gjelder håndte-

ring av barn og ungdom i en sårbar situasjon. Det kan antas å være like stor sannsynlighet for 

at politiet ved sin deltakelse kan virke negativt på prosessen, som det hevdes om barnevernets 

deltakelse. Når det i forarbeidene argumenteres for at barnevernet ikke skal ha obligatorisk 

deltakelse på grunn av at det kan virke negativt på prosessen, er det rimelig å kunne hevde at 

                                                 
64 Konfrådl § 24, 3 ledd.  
65 Prop 135 L (2010-2011) kap 10.8.3 
66 Prop 135 L (2010.2011) s. 122.  
67 Prop 135 L (2010-2011) (s. 123)  
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dette argumentet også kunne stått seg ved vurderingen om politiet skal ha obligatorisk delta-

kelse.  

 

3.2.2.2 Rett til forsvarer 

I det følgende vil jeg se på den domfeltes rett til forvarer under ungdomsstormøtet. 

I og med at ungdomsstraffen reguleres av konfliktrådsloven er det den som gjelder for selve 

gjennomføringen. I konfliktrådsloven § 15 gjelder det et såkalt advokatforbud, jfr. konflikt-

rådsloven § 15 annet ledd, første punktum. Konfliktrådsloven § 15 gjelder partenes rettigheter 

til å ha med seg en støtteperson i møte med konfliktrådet. Men i annet ledd presiseres det at 

«partenes» advokat eller rettshjelper «ikke kan tillates» å delta som støtteperson.  Ved at man 

har valgt utformingen «partenes advokat» kan det tolkes slik at hvis foresatte til en av partene 

er advokat er ikke han avskåret fra å delta som støttespiller for sitt barn. Poenget er at en ad-

vokat som er der i rollen som sin parts advokat ikke kan tillates å være støtteperson.  I forar-

beidene til konfliktrådsloven pekes det på at advokatforbudet har en viss begrensning i seg 

ved at man har valgt ordlyden «partenes» advokat, og at det skal være mulighet for en part å 

ha med seg en venn som støttespiller selv om denne vennen har bevilling som advokat. 68 Vi-

dere er ordlyden klar på at dette er et forbud, jfr. «ikke kan tillates», en slik ordlyd gir ikke 

rom for skjønn eller tvil ved vurdering om en part kan ha med seg sin advokat som støttespil-

ler.  

I forarbeidene til konfliktrådsloven poengteres det at bakgrunnen for regelen om advokatfor-

bud er på bakgrunn av konfliktrådets oppbygging og tanken bak den norske konfliktrådsord-

ningen. 69 Det er partene som har ansvaret over eget liv, og det er de som best kan løse sin 

konflikt.   

 

Ved ungdomsstraff gjelder det et unntak fra advokatforbudet, jfr. konfliktrådsloven § 15 annet 

ledd, annet punktum. Her «kan» forsvarer delta som støtteperson under ungdomsstormøtet. 

Det vil si at det ikke er noen plikt at forsvarer skal være med, men det er en rett den domfelte 

har.  

I forarbeidene til konfliktrådsloven uttalte departementet at forsvarers mulighet til å delta i 

ungdomsstormøtet er begrunnet i den domfeltes rettssikkerhet.70 Det poengteres at det er 

domstolene som fastsetter gjennomføringstiden, men at det er i ungdomsstormøtet intensiteten 

av straffen settes. Det kan være behov for den domfelte å ha forsvarer tilstede for å sørge for 

at ungdomsplanen ikke blir urimelig tyngende for den domfelte. Arbeidsgruppen foreslo å 

lovfeste en ubetinget rett til offentlig oppnevnt forsvarer under ungdomsstormøtet, og fikk 

                                                 
68 Prop 57 L (2013-2014) punkt 13.1, s. 87.  
69 Prop 57 L (2013-2014) punkt 9.4.1. 
70 Prop 57 L (2013-2014) s. 91 
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støtte fra flere høringsinstanser. Et poeng som ble fremhevet var at en slik ubetinget rett ville 

gjøre konfliktrådsloven i bedre overensstemmelse med Barnekonvensjonen art 40 nr.2, ii og 

iii. Ved å ikke utvide en ubetinget rett til offentlig forsvarer vil det kunne føre til forskjellsbe-

handling av barn. Hvor det kun er de som har råd til forsvarer som kan tenkes å benytte seg av 

det.71 Departementet valgte å ikke følge opp arbeidsgruppens forslag på dette punktet på bak-

grunn av at ved ungdomsstraff ville det åpnes for at den siktede skal få oppnevnt offentlig 

forsvarer jfr. straffeprosessloven § 96 tredje ledd, jfr. § 100 første ledd.  

 

I forarbeidene til ungdomsstraffen fremhever departementet viktigheten av å ivareta rettsik-

kerheten ved at forsvarer er tilstede, men poengterer samtidig at forsvarers rolle bør avklares 

på forhånd slik at det ikke går utover straffereaksjonens formål, ansvarliggjøring av den dom-

felte, samt møte med fornærmede eller andre som er blitt berørt av den straffbare handling-

en.72 Et slikt møte vil ikke ha like mye for seg om den domfelte representeres av en annen, 

enten det er forvarer eller eventuelt foreldre hos den dømte.  

 

Ved ungdomsstraff er det viktig at ungdommen skal forstå hva han har gjort, og konsekvenser 

bak sin handling. Hele gjennomføringen og oppbyggingen av ungdomsstraffen legger opp til 

at den domfelte skal stå til ansvar for sine handlinger.  

Departementet var redd for at ved å tillate advokater innpass i ungdomsmøte ville disse mo-

mentene forsvinne, og partene kunne lett bli passive. Dermed fikk forsvarerne ingen obligato-

risk rolle, men det ble tillat at de kan delta som støtteperson under ungdomsstormøtet.  

 

3.2.3 Ungdomsplanen 

I henhold til konfliktrådsloven § 24 skal ungdomsstormøte utforme en ungdomsplan.73  

Ungdomsplanen er en avtale som inneholder tiltak av ulik art som skal bidra til å hindre den 

domfelte til å begå nye kriminelle handlinger, samt hjelpe den domfelte til å komme seg vide-

re i livet. Hvilke tiltak som kan inngå i planen er opplistet i konfliktrådsloven § 25, listen over 

tiltak er ikke uttømmende jfr. ordlyden i bestemmelsen «bland annet». Departementet uttaler i 

forarbeidene til bestemmelsen at innholdet ikke bør bestemmes nærmere i lovs form, på bak-

grunn av at man ønsker å ivareta den nødvendige fleksibilitet en individtilpasset reaksjon kre-

ver.74 Ungdomsplanen skal i henholdt til konfliktrådsloven § 25 godkjennes av ungdomskoor-

dinatoren, den domfelte og den domfeltes verge.75   

                                                 
71 Prop 57 L (2013-2014) s. 67. 
72 Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.8.3. 
73 Konfliktrådsloven § 25 første ledd.  
74 Prop. 135 L (2010-2011) pkt 10.10.3. 
75 Konfliktrådsloven § 25. 
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I det følgende vil jeg ta for meg tiltakene «samfunnsnyttige oppgaver» og «plassering i insti-

tusjon». Alle mulige tiltak vil ikke være mulig å gjennomgå, nettopp på grunn av at listen ikke 

er uttømmende. 

Jeg vil se på hvilke problemer tiltakene kan ha opp imot et rettssikkerhetsperspektiv.  

 

3.2.3.1 Tiltak av «samfunnsnyttige oppgaver» 

Et annet mulig tiltak er «samfunnsnyttige oppgaver», jfr. konfliktrådsloven § 25 første ledd, 

bokstav c. Med «samfunnsnyttige oppgaver» kan det tenkes arbeid som bidrar ut i samfunnet 

på en positiv måte. Det er i forarbeidene til bestemmelsen uttalt at det er den samme type ar-

beid som settes ved samfunnsstraff.76 Det er det klareste eksempelet på at ungdomsstraffen 

også innehar straffende elementer. Det presiseres i forarbeidene til bestemmelsen at også her 

er det meningen at de arbeidsoppgaver som blir aktuelle skal være meningsfylte for ungdom-

men. 77  

 

Det er ingen begrensning i hvor mange timer samfunnsnyttig arbeid som kan settes i ung-

domsplanen. Bakgrunnen for det er ønsket om å ivareta muligheten for individuell behand-

ling. Ved å lovfeste timeantall vil man kunne risikert at det individuelle behovet hos den en-

kelte måtte vike for lovens fastsatte timeantall.  Men samtidig svikter det i kravet om forutbe-

regnelighet for den enkelte. Samfunnsnyttig arbeid er et mulig tiltak av flere alternativer. 

Hvor inngripende det vil bli avhenger av mange faktorer, hvor mange andre tiltak som iverk-

settes, hvor mange timer arbeid som skal gjennomføres, og hvilken type arbeid tiltaket vil 

bestå av. Samlet sett er dette noe man ikke er i stand til å forutberegne. Verken omfang, ka-

rakter eller intensitet. Forutberegnelighet er i norsk strafferettspleie ansett å være et viktig 

rettssikkerhetsprinsipp. Et mulig alternativ for å ivareta den siktedes forutberegnelighet ville 

ha vært og satt en maksgrense ved timeantallet. Men igjen det ville kunnet gå utover det indi-

viduelle behovet hos den enkelte som ligger til grunn for ungdomsstraffene. Men hvilke av de 

prinsippene skal veie mest, er det kravet til forutberegnelighet på strafferettens område eller er 

det behovet for individuell behandling hos den enkelte?  

Det er mulig å hevde at rettssikkerhetsprinsippet om forutberegnelighet på strafferettens om-

råde veier tyngre enn hensynet til individuell behandling.  

 

3.2.3.2 Plassering i institusjon 

Et av de tiltakene som kan føles som mest inngripende er muligheten til å plassere den dom-

felte i institusjon jfr. konfliktrådsloven § 25 annet ledd. I forarbeidene til ungdomsstraffen er 

det uttalt at opphold på institusjon kan være nødvendig for å gi domfelte særlig faglig opp-

                                                 
76 Prop 57 L (3013-2014) s 92.  
77 Prop 57 L (3013-2014) s 92. 
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følgning innenfor ulike områder.78 Dette vitner om at det vil være den domfeltes behov som er 

avgjørende for hvilken type institusjon det kan være aktuelt med.  

 

Hva som skal til for å kunne plassere den domfelte i institusjon er loven taus om. Det er antatt 

i forarbeidene til konfliktrådsloven at ved vurderingen om plassering i institusjon skal finne 

sted, må det avgjørende være om det er til fordel for en domfelte.79 Det er antatt i juridisk 

teori at vurderingen vil ligge tett opp mot barnevernets vurdering av om det er grunnlag for å 

beslutte tvungent opphold i institusjon etter barnevernloven § 4-24.80 Et opphold på institu-

sjon kan være nødvendig for den domfelte, og da til en stor fordel, for å kunne gi særlig faglig 

oppfølgning innenfor ulike områder. Samtidig som det vil ta den domfelte ut av sitt vanlige 

miljø, vil dette være av stor betydning hvis det vanlige miljøet den domfelte har vanket i er 

medvirkende årsak til sine kriminelle handlinger. Departementet påpeker at personundersø-

kelsen for mindreårige etter straffeprosessloven § 161 a vil kunne være av stor betydning for 

vurdering om plassering i institusjon er til fordel for den domfelte eller ikke. 81 

 

3.3 Straffeloven § 52 b 

3.3.1 Gjennomføringstid og subsidiær fengselsstraff 

Straffelovens § 52 b regulerer rammene for ungdomsstraffen.  

I det følgende vil jeg ta for meg gjennomføringstiden i jeg vil se på hvilke utfordringer som 

viser seg og forsøke å belyse noen av de problemene som oppstår ved utførelse av ungdoms-

straffen. Videre vil jeg kort ta for meg den subsidiære fengselsstraffen.  

 

3.3.1.1 Gjennomføringstiden 

Ungdomsstraffens gjennomføringstid fastsettes av retten jfr. straffeloven § 52 b første ledd. 

Gjennomføringstiden er fra minimum 6 måneder og opp til 2 år, jfr. straffeloven § 52 b, første 

ledd, bokstav a.  I enkelte tilfeller kan gjennomføringstiden komme opp i 3 år, hvis den straff-

bare handlingen som er begått ville kunne gitt en fengselsstraff som klart ville vært mer enn 2 

år. jfr. straffeloven § 52 b, første ledd, bokstav a, annet punktum 

Straffeloven § 52 b, første ledd, bokstav a, er taus i forhold til hvordan man avgjør gjennom-

føringstiden.82 I forarbeidene til ungdomsstraffen mente departementet at innenfor tidsram-

men på 6 måneder til 2 år bør gjennomføringstiden avgjøres ut i fra en helhetsvurdering. Der 

                                                 
78 Prop 135 L (2010-2011) s.175. 
79 Prop 57 L (2013-2014) pkt 13.1., s. 92.  
80 Ofstad, Barnevernloven med kommentarer.2009. s. 228.   
81 Prop 135 L (2010-2011) s. 175. 
82 Straffeloven § 52 b, bokstav a  
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barnets individuelle behov og lovbruddets art og grovhet inngår som momenter i vurde-

ringen.83  

Det er domstolene som fastsetter gjennomføringstiden. Utvalget til ungdomsstraffen foreslo at 

gjennomføringstiden skulle legges til ungdomsstormøte, dette var ikke departementet enig i.84 

Departementet fremhevet i forarbeidene til ungdomsstraffen at det tradisjonelt er domstolene 

som fastsetter varigheten av straffen, og viser til hvordan gjennomføringen av samfunnsstraf-

fen er bygd opp. 85 Departementet påpekte at man ikke ønsker å fravike dette prinsippet, da 

det anses å være en viktig rettssikkerhetsgaranti. 

 

Det at fastsettelsen av gjennomføringstiden ble lagt til domstolene og ikke ungdomsstormøte 

er en viktig ivaretakelse av rettssikkerheten, men ved at man har valgt å ta det et skritt lengre 

ved å ikke fastsette for eksempel timeantall, gjør at forvaltningen ved ungdomsstormøtet får 

en større andel av den fastsettelsen av intensitet og omfang som i hovedsak tidligere har ligget 

hos domstolene. Det trekker i retning av en svekkelse av den rettsikkerhetsgarantien som de-

partementet påpekte var viktig. Et av hensynene til at departementet ønsket å legge fastsettel-

sen av gjennomføringstiden til domstolene var på grunn av hensynet til likebehandling. Man 

fryktet at hvis ungdomsstormøte skulle fastsette gjennomføringstiden ville man ikke få retts-

praksis på området, noe som igjen kan føre til forskjellsbehandling.86 Sett gjennom et rettssik-

kerhets perspektiv er dette et viktig moment. Hensynet til likebehandling er ansett å være et 

viktig og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp. 

 

Når domstolene utmåler straff i straffesaker har de tradisjonelle straffeutmålingsmomenter 

som veiledning. Det kan være handlingens objektive grovhet, gjerningspersonens subjektive 

skyld og etterfølgende omstendigheter. Følger man de tradisjonelle straffeutmålingsmomente-

ne vil man få ensartet praksis på området som fører til likebehandling og forutberegnelighet, 

noen av grunnpilarene i norsk strafferettspleie. Men departementet påpekte i samme avsnitt at 

ved fastsettelsen av gjennomføringstid bør de tradisjonelle straffeutmålingsmomentene tre noe 

i bakgrunnen. Slik at man ikke utvikler fast praksis for lengden av gjennomføringstiden basert 

på handlingens grovhet. Bakgrunnen er at det individuelle behovet for barnet og hvor lang 

gjennomføringstid som er nødvendig for å oppnå et ønsket resultat er like viktig. 87 

 

                                                 
83 Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.12.3. 
84 Prop 135 L (2010-2011) pkt 10.12.1. 
85 Prop 135 L (2010-2011) pkt 10.12.3.  
86 Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.12.3. 
87 Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.12.3. 
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Ved samfunnsstraff setter domstolene varighet med timeantall jfr. Straffeloven § 49. Forvalt-

ningen ved kriminalomsorgen har et bestemt timeantall de må forholde seg til når de fastsetter 

det nærmere innholdet i straffen. Har man et bestemt timeantall å forholde seg til vil det sette 

rammer for intensiteten og omfanget av innholdet i straffen. Det kan også virke mer forutsig-

bart for den siktede. Med ungdomsstraff har man det et skritt lenger, her setter ikke domstole-

ne et spesifikt antall timer, jfr. straffeloven § 52 b. 

En risiko ved manglende forutberegnelighet er at det kan føre til at færre samtykker til en slik 

reaksjon, og det vil kunne føles tryggere om man har et bestemt antall timer å forholde seg til, 

slik som ved for eksempel samfunnsstraff. 

 

3.3.1.2 Den subsidiære fengselsstraffen 

Etter straffeloven § 52 b, første ledd, bokstav b skal domstolen fastsette en subsidiær feng-

selsstraff i tillegg til gjennomføringstiden hvis det idømmes ungdomsstraff. Bakgrunnen for at 

det skal fastsettes en subsidiær fengselsstraff er med sikte på eventuelle brudd på de vilkår 

som settes i ungdomsstormøtet. Den subsidiære fengselsstraffen skal svare til det den domfel-

te ville blitt idømt om ungdomsstraff ikke hadde vært aktuelt.  

Den subsidiære fengselsstraffen vil bli liggende i bakgrunnen som en påminnelse til den dom-

felte om at hvis han ikke gjennomfører ungdomsstraffen vil han risikere å måtte sone den sub-

sidiære fengselsstraffen. 

 

3.4 Straffeloven § 52 c 

3.4.1 Brudd på vilkår for ungdomsstraff 

Fra tid til annen vil det forekomme at den domfelte bryter vilkår for ungdomsstraffen. Brudd-

håndtering er forskjellig og avhengig av det rettslige grunnlaget for reaksjonen. 

Kriminalomsorgens håndtering av brudd reguleres i konfliktrådsloven, men hvis kriminalom-

sorgen eller påtalemyndigheten finner det nødvendig å bringe saken inn for domstolen med 

begjæring om omgjøring kommer straffeloven § 52 c til anvendelse.  

Jeg vil først ta for meg hva som skjer av bruddhåndtering gjennom konfliktrådsloven, brudd 

ved ungdomsplanen og brudd ved ny straffbar handling jfr. konfliktrådsloven §§ 31 og 32. 

Deretter vil jeg ta for meg hva som skjer når begjæring fra kriminalomsorg eller påtalemyn-

dighetene er brakt inn for domstolene, jfr. Straffeloven § 52 c. Videre skal jeg se på hva som 

skjer når bruddet består i brudd på vilkår ved ungdomsplanen, til slutt skal jeg se på hva som 

kan skje når bruddet består i ny straffbar handling.  

 

3.4.1.1 Brudd ved ungdomsplanen 

 

Konfliktrådsloven § 31 regulerer brudd under gjennomføring av ungdomsstraffen.  

Bestemmelsen forteller hva som kan skje om den domfelte ikke følger de avtaler som er gjort 

i ungdomsplanen. Hvis den domfelte, forsettlig eller uaktsomt, bryter vilkår i ungdomsplanen 
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kan ungdomskoordinatoren kalle inn til en bruddsamtale. Vilkårene «forsettlig» eller «uakt-

somt» er ikke nærmere definert i lovteksten eller forarbeidene til konfliktrådsloven, men det 

er kjente begreper i strafferetten, straffeloven §§ 22 og 23 definerer begrepene. Ungdoms-

straff befinner seg på strafferettens område, det er nærliggende å anta at definisjonene i straf-

feloven kan overføres til bestemmelsen i konfliktrådsloven, jfr. Konfliktrådsloven § 31.  

Med forsettlig menes at en handling er gjort med viten og vilje eller en bevissthet om at den 

handling vedkommende gjør mest sannsynlig ikke er lovlig. Med uaktsomhet siktes det til at 

den handling som er begått er i strid med kravet til forsvarlig opptreden på det aktuelle områ-

det og ut fra sine personlige egenskaper og forutsetninger hvorvidt vedkommende kan bebrei-

des.  

Den som avgjør om det foreligger brudd er etter ordlyden i konfliktrådsloven § 31 ungdoms-

koordinatoren, jfr. «kan ungdomskoordinatoren pålegge». Forarbeidene til konfliktrådsloven 

uttaler bare at det er ungdomskoordinatoren som kan pålegge den domfelte å møte til samtale, 

men normalt skal den domfelte gis en muntlig advarsel før det innkalles til bruddsamtale, men 

det er ikke et krav. 88 

Hensikten med samtalen skal være å motvirke nye brudd og den domfelte skal gjøres godt 

kjent med hva som vil være konsekvensene av gjentatte brudd, jfr. konfliktrådsloven § 31, 

første ledd. En konsekvens kan i første omgang være å sette nye vilkår som den domfelte må 

følge, jfr. Konfliktrådsloven § 31 annet ledd.  

 

Ungdomskoordinatoren skal, dersom det fremstår som nødvendig for å motvirke nye brudd, 

fastsette ulike nye vilkår som den domfelte må forholde seg til, jfr. Konfliktrådsloven § 31 

annet ledd. Ordlyden tilsier at det skal noe til før det kan settes nye vilkår, det må fremstå som 

«nødvendig». Med nødvendig sikter man til situasjoner hvor noe trengs å gjøres, det kan ikke 

være annerledes. Selv om ungdomskoordinatoren finner det nødvendig å fastsette vilkår som 

skal forhindre nye brudd, må det foreligge samtykke fra de andre obligatoriske deltakerne i 

ungdomsstormøte og i oppfølgingsteamet, jfr. Konfliktrådsloven § 31 annet ledd. Etter ordly-

den betyr det at endring av vilkår kun kan skje med samtykke fra den domfelte samt dens ver-

ge.  

Departementet mente at det ikke var behov for å gi den domfelte klageadgang eller mulighet 

for overprøving av de nye vilkårene da den domfelte, sammen med de andre deltakerne, skal 

være med å fastsette de nye vilkårene. Departementet hevder at dersom den domfelte ikke er 

enig tyder det på at han ikke har tilstrekkelig med motivasjon. 89 

 

                                                 
88 Prop 57 L pkt 13.1 s.95.  
89 Prop 135 L (2010-2011) punkt 10.13.3 
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Hva er så konsekvensen av at den domfelte ikke samtykker til nye vilkår etter konfliktrådslo-

ven § 31 annet ledd? Lovens ordlyd er ikke klar på hva som skal skje om den domfelte ikke 

samtykker til at det kan fastsettes nye vilkår som er nødvendig for å hindre brudd, men det 

bemerkes at konfliktrådsloven § 31 annet ledd har ingen sanksjonsmuligheter dersom den 

domfelte motsetter seg nye vilkår. 

I konfliktrådsloven § 25, som er hovedbestemmelsen til ungdomsplanen, blir det ansett som 

brudd hvis den domfelte ikke samtykker til ungdomsplanen. Det kan være at den domfelte 

ikke er enig i enkelte vilkår som de andre deltakerne mener det er behov for å ha med i ung-

domsplanen. Hvis den domfelte er uenig og ikke godkjenner ungdomsplanen er det ansett å 

være et brudd, men denne adgangen gjelder kun den opprinnelige ungdomsplanen jfr. Kon-

fliktrådsloven § 25 fjerde ledd.  

Juridisk teori har vært inne på tema og Matningsdal hevder at dersom domfelte nekter å gi 

slikt samtykke, kan det imidlertid ikke anses som brudd på den opprinnelige planen. 90   

 

Hvis den domfelte fortsetter å bryte kravene i ungdomsplanen eller bryter med de nye vilkå-

rene, kan ungdomskoordinatoren innkalle til nytt ungdomsstormøte eller han kan overføre 

saken til kriminalomsorgen med innstilling om at saken bringes inn til domstolene med be-

gjæring om fullbyrdelse av den subsidiære fengselsstraffen, jfr. Konfliktrådsloven § 31, tredje 

ledd.  

 

Hva er terskelen for å begjære omgjøring etter konfliktrådsloven § 31, tredje ledd? 

Loven er taus på hva som skal til for å begjære omgjøring. I forarbeidene til konfliktrådsloven 

uttales det at det skal foretas en konkret vurdering, hvor momenter som bruddets alvorlighet, 

hyppigheten, tid som har gått og omfanget av ungdomsplanen vil ha betydning. Det presiseres 

at ungdomskoordinatoren må ha forståelse for at gjennomføring av ungdomsstraff kan være 

ganske krevende for den domfelte og at derfor må noen brudd aksepteres.91 

 

Men hvilket beviskrav gjelder ved brudd på vilkår? Hvis den domfelte begår en ny straffbar 

handling vil beviskravet ligge opp mot 100% som ellers i strafferetten. Konfliktrådsloven gir 

ikke veiledning på hva som avgjør om det foreligger brudd eller om det foreligger krav til 

bevis på om det foreligger brudd eller ikke og forarbeidene legger opp til at det skal foretas en 

konkret skjønnsmessig vurdering. Det opp til ungdomskoordinatoren å avgjøre om det fore-

ligger brudd på vilkår da det er han som er ansvarlig for å kalle inn til en eventuell bruddsam-

tale. Det er også ungdomskoordinatoren som har ansvaret for å fastsette vilkår for å hindre 

nye brudd.  

                                                 
90 Matningsdal, Straffeloven s. 516.  
91 Prop 57 L (2013-2014) s. 95. 
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Det innebærer at ungdomskoordinatoren har en meget sentral rolle og er den personen som 

sitter med avgjørelseskompetanse på store spørsmål. Eksempelvis om det foreligger brudd 

som kan føre til at konsekvensen for den domfelte vil bli at saken overbringes retten med be-

gjæring om fullbyrdelse av den subsidiære fengselsstraffen. En viktig begrensing her er at det 

er direktøren på det regionale nivået som avgjør om og i hvilken grad det skal begjæres om-

gjøring etter at han har fått saken fra ungdomskoordinatoren, jfr. Konfliktrådsloven § 31 tred-

je ledd.  

Videre ligger det en kompetanse hos ungdomskoordinatoren at han kan avbryte gjennomfø-

ring av ungdomsstraffen hvis den domfelte i realiteten ikke gjennomfører straffen, jfr. Kon-

fliktrådsloven § 31 fjerde ledd.  

 

Når kriminalomsorgen begjærer omgjøring, er det antatt at de i første omgang skal begjære 

delvis omgjøring. Bakgrunnen for det er Norges forpliktelser ovenfor barnekonvensjonen art 

37 som bestemmer at frihetsberøvelse av barn bare skal benyttes som «siste utvei» og for 

«kortest mulig» tidsrom. På bakgrunn av menneskerettsloven går barnekonvensjonen ved 

motstrid foran norsk lovverk, jfr. § 3, jfr. § 2.  

Den del som begjæres omgjort blir avsluttet, mens resten fortsetter. Det skal foretas en kon-

kret helhetsvurdering over hvor mye av den subsidiære fengselsstraffen som skal kreves om-

gjort. 

 

3.4.1.2 Brudd ved ny straffbar handling 

Jeg vil i det følgende ta for meg spørsmålet om når kan eller skal påtalemyndigheten bringe 

saken inn for retten. 

Spørsmålet reguleres i konfliktrådsloven § 32. Første ledd gir påtalemyndighetene en 

skjønnsmessig adgang til å bringe saken inn for retten hvis den domfelte begår en ny straffbar 

handling før gjennomføringstiden av ungdomsstraffen utløper. Den skjønnsmessige adgangen 

er på bakgrunn av ordvalg i lovtekst «kan påtalemyndighetene». 

Bakgrunnen for dette kommer ikke klart frem av lovteksten eller forarbeidene. Men det kan 

tenkes at det er begrunnet i behovet, og en forenkling, for at man har en skjønnsmessig ad-

gang. Hadde påtalemyndighetene hatt plikt til å bringe saken inn for retten hver gang, kunne 

det gått på bekostning av effektivitet og prosessøkonomiske hensyn. Det kan jo også tenkes at 

påtalemyndigheten ikke finner det nye forholdet alvorlig nok, og lar straffegjennomføringen 

fortsette som planlagt. 

 

Det at påtalemyndighetene har en skjønnsmessig adgang gir dem muligheten til å vurdere 

behov og hensiktsmessighet i de valg de tar. Påtalemyndighetene kan for eksempel velge å 
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bøtelegge eller begjære særskilt dom for lovbrudd den domfelte begår i gjennomføringstiden, 

uten å samtidig begjære omgjøring.92   

Hvilke tilfeller hvor et slikt valg kan være aktuelt kan for eksempel være hvor den nye hand-

lingen ikke er spesielt alvorlig eller den er av en helt annen karakter eller begge deler enn den 

handling som ble begått forutfor for dom på ungdomsstraff. Samtidig må den nye straffbare 

handlingen være gjenstand for standardisert straffeutmåling. 93 Beviskravet ved vurdering om 

det foreligger en ny straffbar handling vil ligge opp mot 100%, da det er anerkjent og klart at 

ved straffbare handlinger skal det bevises ut over enhver rimelig tvil.  

I visse tilfeller kan ungdomskoordinatoren anmode påtalemyndigheten om at saken skal 

bringes inn for retten, det må foreligge samtykke fra politi og kriminalomsorgen, jfr. Konflikt-

rådsloven § 32 annet punktum.   

Gjennomføring av ungdomsstraffen avbrytes når påtalemyndigheten beslutter å bringe saken 

inn for retten, jfr. Konfliktrådsloven § 32 første ledd, tredje punktum. Det samme gjelder hvis 

den domfelte blir siktet for en straffbar handling som kan føre til fullbyrdelse av den subsidi-

ære fengselsstraffen, men her er det opp til påtalemyndigheten, jfr. ordbruken «kan» i be-

stemmelsens siste ledd, jfr. Konfliktrådsloven § 31 annet ledd.  Men hvis den siktede blir fri-

funnet for den nye straffbare handlingen, er det antatt i juridisk teori at konsekvensen må være 

at gjennomføringen av ungdomsstraffen fortsetter.94 Hvis påtalemyndighetene velger å bringe 

saken inn for retten med begjæring om at den subsidiære fengselsstraffen skal fullbyrdes 

kommer straffeloven § 52 c, bokstav b. til anvendelse.  

 

3.4.1.3 Straffeloven § 52 c første ledd, bokstav a.  

«Etter begjæring kan tingretten ved dom bestemme at hele eller deler av den subsidiære feng-

selsstraffen skal fullbyrdes når den domfelte har» jfr. Straffeloven § 52 c første ledd.  

Felles for straffeloven 52 c bokstav a og b er at retten har en skjønnsmessig adgang til å vur-

dere om begjæringen av den subsidiære fengselsstraffen skal fullbyrdes eller ikke. Jfr. Ordly-

den «kan». Forarbeidene til ungdomsstraffen angir hva som er sentralt i vurderingen om om-

gjøring bør skje og i hvilken utstrekning omgjøringen bør skje. Det sentrale i vurderingen vil 

være antallet, omfanget og grovheten av vilkårsbruddene. Selv om det er en skjønnsmessig 

adgang presiseres det at hovedregelen er at det skal skje en omgjøring. 95 

 

Ved brudd på vilkår ved ungdomsplanen jfr. Straffeloven § 52 c første ledd bokstav a er det 

antatt at unnlatelse av å møte opp til gjennomføring av ungdomsstraff i henhold til ungdoms-

                                                 
92 Prop 135 L (2010-2011) s. 165. 
93 Prop 135 L (2010-2011) s, 165.  
94 Morten Holmboes kommentar til konfliktrådsloven § 32, rettsdata.no Note 213.  
95 prop 135 L (2010-2011) s 165. 
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planen, anses å representere et brudd på det som ligger i kjernen av en straffereaksjon som 

gjennomføres i frihet. Jfr. Rt. 2011 s. 484 avsnitt 14. Hvis ikke vil det på sikt kunne føre til at 

ordningen med straffereaksjon i frihet ikke får den legitime ordningen den er ment å ha.96 

Men det er viktig å presisere at ved ungdomsstraff er det barn som er lovbryterne, barn har 

ikke de samme rasjonelle overveielser som voksne. Av den grunn må man tolerere mer av 

barn enn voksne. 97 

 

Alternativene ved omgjøring er omgjøring i sin helhet eller delvis omgjøring. Ved delvis om-

gjøring må retten foreta en forholdsmessig reduksjon av gjenstående gjennomføringstid og 

den subsidiære fengselsstraffen. Videre sier forarbeidene til ungdomsstraffen at hvis den dom-

felte er 18 år på gjerningstiden for bruddene så bør man nøye seg med delvis omgjøring i førs-

te omgang. Juridisk teori ved Matningsdal har tolket forarbeidene til ungdomsstraffen slik at 

dette er en tredje mulighet hvor den delen som ikke gjøres om og som ikke er fullført står 

fortsatt ved lag. Det kan tenkes at lovbryteren vil klare å gjennomføre noen av tiltakene i ung-

domsplanen mens andre ikke vil være like lett å gjennomføre. Det vil si at retten kan la ung-

domsstraffen bestå i sin opprinnelige gjennomføringstid, med at de tar ut enkelte elementer av 

ungdomsplanen. Det som tas ut av ungdomsplanen som skal omgjøres til ubetinget fengsels-

straff, omfanget må avgjøres ut ifra en forholdsmessig vurdering.98 Hvis retten velger et slikt 

alternativ må løsningen bli at den del av den subsidiære fengselsstraffen som skal fullbyrdes 

må utstå til den resterende ungdomsstraffen er fullført.  

 

Ved krav om hel omgjøring skal det ikke tas fradrag fra den gjennomførte ungdomsstraffen, 

men retten skal allikevel ta hensyn til den del av straffen som allerede er gjennomført jfr. 

Straffeloven § 52 c annet ledd. Denne vurderingen er skjønnsmessig. Det er antatt i forarbei-

dene til ungdomsstraffen og konfliktrådsloven at ved denne skjønnsmessige vurderingen skal 

det også vektlegges at det er gjennomført et ungdomsstormøte. Det er på bakgrunn av at ung-

domsstormøte også er ansett å være en del av straffen 99 

 

3.4.1.4 Straffeloven § 52 c, første ledd, bokstav b. 

Her som i punkt 4.4.1.2, straffeloven § 52 c første ledd bokstav a har retten en skjønnsmessig 

kompetanse til å vurdere hvilke konsekvenser nye straffbare forhold skal få for ungdomsstraf-

fen. Ved nye straffbare forhold kan retten avsi samlet dom for begge handlingene eller de kan 

                                                 
96 Rt 2007 s. 635 avsnitt 10 
97 Rundskriv 6/2014 Kriminalomsorgens rolle ved gjennomføring av ungdomsstraff s. 8. 
98 Norsk lovkommentar til straffeloven § 52 c, note 373. ved Magnus Matningsdal  
99 Prop. 135 L (2010-2011) kapittel 10.13.3 s. 133 + 178, prop 57 L (2013-2014) kapittel 13.1 

s. 95 
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velge særskilt dom for den nye handlingen jfr. Straffeloven § 52 c tredje ledd. En samlet dom 

innebærer at en forholdsmessig del av subsidiære fengselsstraffen blir omgjort til fengsels-

straff. Momenter i denne vurderingen er når de nye straffbare forholdene er begått, alvoret og 

hvilken karakter det nye lovbruddet har. Videre hvis det utmåles samlet blir spørsmålet om 

deler av straffen kan gjøres betinget. Forarbeidene til ungdomsstraffen tilsier at deler kan gjø-

res betinget, ikke helt betinget 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Prop 135 L (2010-2011) kapittel 14.1 s. 166. jfr. Rt 2001 s. 654 avsnitt 20.  
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4 Utmåler ungdomsstormøtet straff etter EMK art 6? 

 

4.1 EMK art 6. 

I følge Grunnloven § 96 kan straff kun idømmes ved «dom», det vil si at en uavhengig dom-

stol fatter en avgjørelse basert på betryggende saksbehandlingsregler. Lovgivningen i norsk 

rett inneholder mange bestemmelser hvor forvaltningen kan ilegge ulike typer sanksjoner som 

kan sies å ligge innenfor den tradisjonelle definisjonen av straff. I saker for domstolene vedrø-

rende spørsmålet om forvaltningens reaksjon kan sies å være straff har ikke Høyesterett ansett 

det som straff i Grunnlovens forstand. Høyesterett har derimot i flere avgjørelser i de senere 

årene ansett slike forvaltningsreaksjoner for å være straff slik begrepet straff i EMK art 6 nr. 1 

skal forstås. I dette kapittelet skal jeg se på om ungdomsstormøte ved utarbeidelse av ung-

domsplanen er en slik type forvaltningsreaksjon som ligger innenfor definisjonen av straff slik 

det skal forstås i EMK art 6 nr.1.  

Ved spørsmål om straff kreves det at grunnleggende prosessuelle garantier overholdes. Nors-

ke domstoler må overholde både nasjonale og internasjonale prosessuelle krav ved behandling 

av både hovedforhandling og ankeforhandling.  

 

EMK art 6 gir enhver rett til en rettferdig rettergang. Bestemmelsen i seg selv fastslår i nr.1 at 

man har rett på grunnleggende prinsipper, jfr. EMK art 6 nr. 1 og i nr. 2 presiseres visse mi-

nimumsrettigheter, jfr. EMK art 6 nr. 2-3. 

EMK art 6 lyder som følgende “In the determination of his civil rights and obligations or of 

any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing.” 

Begrepet «criminal charge» er i den norske oversettelsen omtalt som «straffesiktelse». «cri-

minal charge» tolkes å omhandle spørsmålene om siktede er skyldig, og i så fall hvilken straff 

vedkommende skal få. Kravet til rettferdig rettergang etter EMK art 6 nr. 1 må være oppfylt 

når domstolene avgjør straffesiktelsen, «the determinition … of any criminal charge.» 

 

Hvorvidt ungdomsstormøte må overholde kravene til EMK art 6 beror på om ungdomsstor-

møtet ved fastsettelsen av ungdomsplanen i realiteten utmåler straff.  

 

4.2 Engel kriteriene 

Art 6 er den bestemmelsen som er omhandlet mest i saker for EMD.101 EMD har utviklet vis-

se retningslinjer for hva som er å anse som utmåling av straff etter EMK art 6. Et godt eksem-

pel er saken Engel mot Nederland hvor EMD kom med uttalelser om hva som er å anse som 

«criminal charge» etter konvensjonens forstand. 102 Dette har blitt fulgt opp i senere dommer 

                                                 
101 Erik Møse og Jørgen Aall, Ragnar Nordeide. Norsk lovkommentar, EMK art 6.  
102 Engel and Others v. Nederland, A 22 (1974) pkt. 80-85 



31 

 

og har fått tittel Engel kriteriene.103 Juridisk teori omtaler saken som et ledende prejudikat104  

og EMD har fulgt opp kriteriene i senere dommer.105 Engel kriteriene påpeker at spørsmålet 

om det er en straffesiktelse eller ikke, skal avgjøres etter en helhetsvurdering av bland annet 

klassifikasjonen etter nasjonal rett, karakteren av lovbruddet, samt innholdet og alvoret i 

sanksjonen. Jeg vil i det følgende ta for meg kriteriene og se om ungdomsstormøte på bak-

grunn av de nevnte kriterier kan sies å utmåle straff.  

 

4.2.1 Er ungdomsplanen klassifisert som straff etter nasjonal rett?  

Det første EMD uttalte i saken Engel var at hvis reaksjonen er klassifisert som straff etter na-

sjonal rett, er utgangspunktet det at det er å anse som straff etter EMK, men at dette ikke vil 

være avgjørende.106 EMD uttalte videre at EMK art 6 også kan komme til anvendelse i tilfel-

ler hvor reaksjonen ikke er klassifisert som straff. Det må i de tilfellene ses hen til karakteren 

av lovbruddet, «the very nature of the offence» og den etterfølgende reaksjonens alvorlighets-

grad «the degree of severity of the penalty». 

 

Ungdomsstraff er en egen straffereaksjon og er klassifisert som straff av norske myndigheter. 

Domstolene ved idømmelse av ungdomsstraff utmåler straff og i forarbeidene til ungdoms-

straffen legger departementet til grunn at ungdomsstormøtet kun skal bestemme innholdet i 

straffen. 107 Lovgiver har ikke rangert ungdomsstormøtets oppgave ved å fastlegge ungdoms-

planen som straffeutmåling. Dette er et moment som kan tilsi at EMK art 6 ikke skal komme 

til anvendelse ved ungdomsstormøtet.  

 

4.2.2 Hvilken karakter har lovbruddet og hva er formålet ed bestemmelsen?  

Videre i Engelkriteriene er spørsmålet hvilken karakter lovbruddet har, samt innholdet og 

alvoret i sanksjonene. EMD ser ofte hen til om lovbruddet er av strafferettslig karakter og ser 

på om formålet til bestemmelsen har et pønalt preg.108 Praksis fra EMD viser at de ofte legger 

stor vekt på om reaksjonen har preventive formål. I Östürk mot Tyskland gjaldt saken admini-

strativ ileggelse av gebyr for overtredelse av veitrafikklovgivningen i Vest- Tyskland. På bak-

grunn av reaksjonens pønale formål kom EMD frem til av lovbruddet måtte anses som straffe-

rettslig og at art 6 derfor var anvendelig i saken. 109  

                                                 
103 Kadubec mot Slovakia ( EMD-1995-27061) og Rt. 2002 s. 509 (s. 517) 
104 Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, 2011, s. 376. 
105 Kadubec mot Slovakia, 1995, samt Rt. 2002 s. 509. 
106 Engel and others v. Nederland, A 22 (1974) pkt 80-85. 
107 Prop. 135. L (2010-2011) side 108. 
108 Zolotukhin mot Russland (2009) avsnitt 55 
109 Östürk mot Tyskland (1984). 
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Det fremheves i forarbeidene til ungdomsstraffen at straff er et sentralt element i ungdoms-

planen. 110 Formålet med de tiltakene som kan inngå i ungdomsplanen kan være både kontrol-

lerende, rehabiliterende og ansvarliggjørende karakter. Listen over de tiltak som kan iverkset-

tes er ikke uttømmende. Tiltakene som fastsettes skal besluttes på bakgrunn av de individuelle 

behovene som den domfelte har. Etter at skyld- og straffespørsmål er avgjort i de alminnelige 

domstolene, fastsetter ungdomsstormøtet innholdet i ungdomsplanen, noe som kan tyde på at 

EMK art 6 ikke kommer til anvendelse ved ungdomsstormøtet, praksis fra EMD viser at det 

ikke er utslagsgivende. Det utslagsgivende vil være om det organet som avsier en avgjørelse 

etter ordinær domstolsbehandling avgjør en «criminal charge». I saken T mot Storbritannia 

var temaet en etterfølgende og administrativ fastsettelse av minstetid til en forvarings dom. 

Etter at den ordinære domstol hadde idømt dom på forvaring, ble minstetiden fastsatt av et 

administrativt organ. Dette ble gjort flere måneder etter at dommen i den ordinære domstolen 

falt. Årsaken til at art 6 kom til anvendelse var bland annet på grunn av at en avgjørelse om 

fastsetting av minstetid bygget på alminnelige strafferettslige formål som gjengjeldelse og 

prevensjon. 111 En annen sak hvor art 6 også kom til anvendelse var Ezeh og Connors mot 

Storbritannia. Her ble ileggelse av en disiplinær reaksjon innenfor fengselet ansett som straff 

etter EMK, bland annet på grunnlag av reaksjonens pønale formål. 112  

 

Ungdomsstormøte har myndighet til å bestemme om ungdommen skal delta på tiltak med 

pønale formål, jfr. Konfliktrådsloven § 25 og det faktum at listen ikke er uttømmende slik at 

tiltak med pønalt formål kan forekomme.  

Dette er momenter som trekker for at EMK art 6 kan komme til anvendelse på ungdomsstor-

møtets behandling.  

 

4.2.3 Karakteren og alvoret av konsekvensene ungdomsplanen kan ha for den 

domfelte 

Videre må man se på karakteren og alvoret av den sanksjon som ungdommen kan risikere ved 

ungdomsplanen. Spørsmålet blir videre hvilke konsekvenser ungdomsplanen kan ha for den 

domfelte.  

Tiltakene kan blant annet gå ut på hvor den domfelte skal oppholde seg, det kan være plasse-

ring i institusjon, krav om innetid, samt forbud mot kontakt med visse personer. 113 Konflikt-

rådsloven legger opp til at det kan gjøres omfattende frihetsinnskrenkninger ovenfor den dom-

felte.  

                                                 
110 Prop 135 L (2010-2011) s 105 
111 T mot Storbritannia (1999), avsnitt 109 
112 Ezeh og Connors mot Storbritannia (2003) avsnitt 105.  
113 Konfliktrådsloven § 25 



33 

 

EMD har i flere saker, hvor vurderingen av om Art 6 kommer til anvendelse, lagt vekt på hvor 

alvorlig reaksjonen er. To saker fra Storbritannia omhandlet administrative avgjørelser etter at 

dom var falt i ordinær domstol. Begrunnelsen på hvorfor det ble ansett som straff, var hvor 

alvorlig inngrepet var for den enkelte. I den ene saken gjaldt det nektelse av prøveløslatelse, 

hvor den domfelte måtte sone 2 år videre,114 og den andre gjaldt 7 dager lenger soning enn 

antatt løslatelse. 115 Begge sakene gjaldt frihetsberøvelse i fengsel. Ungdomsstormøte har ikke 

anledning til å plassere den domfelte i fengsel, det nærmeste er institusjon, men det er dog 

ikke fengsel.  

Dette kan tale mot at EMK art 6 får anvendelse på ungdomsstormøtet.  

 

4.3 Vurdering 

Selv om ungdomsstormøte og ungdomsplanen ikke kan plassere den domfelte i fengsel kan de 

iverksette flere tiltak. Summen av de tiltakene som iverksettes kan oppleves som ekstra tyng-

ende, spesielt med tanke på at de iverksettes ovenfor barn. 

Konfliktrådsloven § 25 er ikke uttømmende, det vil si at ungdomsstormøte kan velge fritt i 

hvilke tiltak de synes best egnet for den domfelte. Bakgrunnen for dette er at det individuelle 

skal ha stor betydning ved ungdomsstraff for barn slik at man kan velge fritt mellom tiltak 

som best er egnet for det aktuelle barnet.116 Det betyr at listen over tiltak som kan iverksettes 

ovenfor den domfelte kan representere betydelige inngrep i den domfeltes liv. Det er hvilke 

tiltak den domfelte risikerer å måtte gjennomføre som må få betydning for om EMK skal få 

anvendelse.  

 

En annen følge av at ungdomsstormøte har mulighet til å fastsette diverse tiltak er den mang-

lende mulighet den domfelte får til å forutse sin egen rettsstilling. Mangelen på forutberegne-

lighet er hevdet i juridisk teori å være grunn i seg selv til at EMK bør få anvendelse ved ung-

domsstormøtet. I sin artikkel «Ungdomsstraff og menneskerettigheter» påpeker Iversen at 

manglende forutberegnelighet er et moment som bør tale for at art 6 kommer til anvendelse.117 

EMD har også vist til dette poenget. I saken Camden og Fell mot Storbritannia la EMD vekt 

på klagerens manglende adgang til å forutberegne sin rettsstilling og det fikk betydning for 

spørsmålet om art 6 skulle komme til anvendelse. 118 

 

                                                 
114 Cambell og Fell mot Storbritannia (1984) avsnitt 72 
115 Ezeh og Connors mot Storbritannia (2003), avsnitt 128-129 
116 Prop. 135 L (2010-2011) s. 174. 
117 Iversen 2013 s 358, Tidsskrift for Strafferett s. 377-395 
118 Campbell og Fell mot Storbritannia (1984) avsnitt 72 
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Forutberegnelighet er en meget viktig rettssikkerhetsgaranti, borgerne skal kunne forutbereg-

ne sin rettsstilling. Når det tiltale barnet, ved å samtykke i ungdomsstraff ikke kan forutbereg-

ne sin egen rettsstilling bør han i hvert fall være sikret de prosessuelle rettssikkerhetsgarantie-

ne EMK art 6 oppstiller. Høyesterett har uttalt at «straffebegrepet i EMK artikkel 6 omfatter 

imidlertid svært ulike sanksjoner, hvorav noen helt klart befinner seg i det nedre sjiktet med 

hensyn til behovet for beskyttelse.»119 Dette tyder på at Høyesterett legger vekt på hvilket 

behov det er for beskyttelse av EMK art 6 på det aktuelle området. Ungdomsstraff er en straf-

ferettslig sanksjon som kan utgjøre store inngrep i den domfeltes liv. Hvor en konsekvens av 

avbrutt ungdomsstraff kan føre til krav om gjennomføring av ubetinget fengsel. Dette er mo-

menter som tilsier at man er på et område som er i behov for beskyttelse av EMK art 6.  

Det preventive formålet med ungdomsplanen og det at tiltakene kan et pønalt preg, samt den 

manglende muligheten til å forutberegne sin rettsstilling, er momenter som kan tilsi at ung-

domsstormøte i realiteten utmåler straff. På bakgrunn av de momenter gjennomgang viser er 

det nærliggende å anta at EMK art 6 kan komme til anvendelse og ungdomsstormøte må følge 

de prosessuelle rettsikkerhetsgarantiene som oppstilles etter EMK og Barnekonvensjonen. 

Nærmere bestemt EMK art 6 og Barnekonvensjonen art 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 HR-2008-01861-S. Avsnitt 80. 
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5 Internasjonale rettssikkerhetsgarantier 

 

5.1 Retten til en rettferdig rettergang 

Norge har gjennom bland annet menneskerettsloven påtatt seg ansvaret med å følge de inter-

nasjonale rettssikkerhetsgarantiene som de internasjonale reglene legitimerer. 120  

 

Jeg skal i det følgende se på om ungdomsstormøtets prosessform ivaretar de grunnleggende 

garantiene som oppstilles i EMK og Barnekonvensjonen. Rettergangskrav ved ileggelse av 

straff er i juridisk teori ansett å være en menneskerettighet.121 EMK art 6 stiller krav til at ret-

tergangen skal være rettferdig. Retten til en «fair trial» er en grunnleggende rettssikkerhet 

enhver borger har i møte med det norske rettssystemet.  

Barnekonvensjonen art 40 har bestemmelser vedrørende rettssikkerhetsgarantier for barn som 

er anklaget eller dømt for straffbare handlinger. Det er flere av de garantiene som oppstilles 

etter de internasjonale reglene som blir ivaretatt i ungdomsstormøte. Det er blant annet retten 

til å delta aktivt som blir ivaretatt ved at ungdomsstormøte er lagt opp slik at man i fellesskap 

skal komme til en felles forståelse.122 Et annet krav er at barnet skal ha foreldre eller verge 

tilstede, det er også meget godt ivaretatt på ethvert trinn i prosessen. 123 

Samtidig er det noen av de garantiene som oppstilles som ikke er like uproblematiske. Det er i 

hovedsak retten til en upartisk domstol, retten til en offentlig rettergang, og muligheten for 

overprøving og kontroll.  

Jeg vil i det følgende ta for meg kravene hver for seg og se de opp mot ungdomsstormøtets 

prosess.  

Jeg har i kapittel 4 sett på om ungdomsstormøtet avgjør en straffesiktelse, hvor jeg kom fram 

til at det er flere momenter som trekker i retning av at EMK art 6 kan tenkes å komme til an-

vendelse og at i den anledning er det nærliggende å anta at ungdomsstormøte må innfri alle 

grunnleggende prinsippene i henhold til EMK art 6.  

 

5.2 Retten til en upartisk domstol 

I dette punktet skal jeg se på om ungdomsstormøtet ivaretar kravet til en upartisk domstol. 

Det første spørsmålet blir, hva ligger i kravet om en upartisk domstol?  

 

                                                 
120 Menneskerettsloven § 3, jfr. § 2, jfr. EMK art 6 og Barnekonvensjonen art 40.  
121 Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, 2011, s. 375.  
122 Hele prosessen i konfliktrådet er lagt opp slik at den domfelte må delta aktivt i prosessen. 

Prop 135 L (2010-2011) kapittel 10. 
123 Konfliktrådsloven §§ 24 og 25.  
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For at kravet om rettferdig rettergang «fair trial» i EMK art 6 skal være oppfylt må kravet til 

en upartisk domstol overholdes. I EMK art 6 nr. 1 bestemmes det at avgjørelsen av en straffe-

siktelse må treffes av en «independent and impartial tribunal established by law». Den norske 

oversettelsen til EMK art 6 har ordlyden: «ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet 

ved lov.» i dette ligger det et krav om at den domstolen som skal avgjøre en straffesiktelse må 

være uavhengig og upartisk samt den må være lovlig opprettet.  

 

Barnekonvensjonen har en lignende bestemmelse i art 40, her er kravet at en avgjørelse skal 

fattes av «a competent, independent and impartial authority or judicial body in a fair hearing 

according to law» Jfr. Art. 40 nr. 2, bokstav b punkt iii. Den norske oversettelsen til Barne-

konvensjonen art 40 har denne ordlyden; «en kompetent, uavhengig og upartisk myndighet 

eller rettsinstans i en rettferdig rettergang i henhold til loven». I henhold til ordlyden utvider 

Barnekonvensjonen retten til en upartisk domstol. Her er kravet «myndighet eller rettsinstans» 

mens kravet i EMK art 6 er «domstol». Det vil si at Barnekonvensjon etter ordlyden favner 

videre enn EMK art 6.  

 

Innunder kravet til en upartisk domstol ligger kravet om habilitet.124 For at domstolen skal 

være upartisk, må dommeren være habil.125 Spørsmålet om ungdomsstormøtet er upartisk vil i 

hovedsak bli et spørsmål om ungdomskoordinatoren er habil. 

I saker hvor den som har gjort en kriminell handling var under 18 år på gjerningstidspunktet 

skal det foretas en personundersøkelse for mindreårige, jfr. Straffeprosessloven § 161 a.  Hen-

sikten med en slik undersøkelse er å gi de involverte aktører et bedre grunnlag for å vurdere 

hva som er mest hensiktsmessig. I forhold til og eventuelt påstå, utmåle og mulighet for å 

gjennomføre eventuelt straff. For eksempel å danne grunnlag for valg av tiltak i en ungdoms-

plan. 126 

Etter straffeprosessloven § 163 et det kriminalomsorgen som har ansvaret for personundersø-

kelsen, og det skal utpekes en personundersøker.  

Bakgrunnen for at ansvaret ble lagt til kriminalomsorgen er at de allerede har den kompetanse 

og erfaring som trengs ved en slik type undersøkelse, dette ble fremhevet i forarbeidene til 

ungdomsstraffen. 127 

Men departementet understreker at det ikke er noe i veien for at personundersøkeren involve-

rer ungdomskoordinatoren i saker hvor det kan være aktuelt med ungdomsstraff. Bakgrunnen 

                                                 
124 Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, 2011, s. 398. 
125 Prop 139 L (2014-2015) 4.3.3 
126 Prop 135 L (2010-2011) pkt 8.2.3. 
127 Prop 135 L (2010-2011) pkt 8.4.3.  
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for det er at de mener en slik involvering vil gi retten et bedre grunnlag for valg av straffere-

aksjon og det vil legge til rette for at det senere iverksettes hensiktsmessige tiltak. 128 

I forhold til EMK art 6 nr. 1 og retten til en upartisk domstol kan det bli problematisk når 

ungdomskoordinatoren har vært med på personundersøkelsen for mindreårige.129 

 

EMD har i flere avgjørelser vurdert krenkelse av EMK art 6. nr. 1. På spørsmål om en dom-

mer er å anse som upartisk eller ikke viser EMD at det skal foretas en test. Først skal det fore-

tas en subjektiv test, deretter en objektiv test.  130 

I den subjektive testen skal det vurderes om dommeren har interesser i den konkrete saken, 

det er strenge vurderinger, og dommeren skal anses upartisk frem til det motsatte er bevist.  

I saken Hauschild mot Danmark var spørsmålet om en dommer var å anse som partisk på 

bakgrunn av at han hadde hatt innbefatning med saken på tidligere tidspunkt.  

EMD kom til at det ikke kunne bevises på bakgrunn av den subjektive testen, da det skal mye 

til. EMD uttalte i denne saken at “In any event, the personal impartiality of a judge must be pre-

sumed until there is proof to the contrary and in the present case there is no such proof.” 131 

 

EMD uttaler at i tilfellet man ikke kan bevise partiskhet etter den subjektive testen, må man se 

på det objektive. I det ligger det et spørsmål om hvordan det hele fremstår utad. 132 

I saken Hauschild mot Danmark ble det konstatert brudd fordi dommeren ved flere anledning-

er hadde avsagt fengslingskjennelser. Det var ikke selve befatning med saken som utgjorde at 

EMD anså at det forelå et brudd på EMK art 6 nr. 1, men det faktum at dommeren på et tidli-

gere stadium hadde vurdert om det forelå en svært høy grad av klarhet hva gjaldt skyldspørs-

målet.  

EMD utalte i saken Ekeberg mot Norge at i den objektive testen er det sentrale om domme-

rens deltakelse i saken objektivt sett vil bidra til «any legitamate doubt» om hans upartisk-

het.133 I saken Ekeberg mot Norge var spørsmålet om den ene fagdommeren var inhabil på 

bakgrunn at han hadde hatt befatning med saken ved å ha deltatt i en avgjørelse om ankenek-

telse for den ene klageren. I Saken Ekeberg mot Norge ble det konstatert brudd på EMK art 6 

                                                 
128 Prop 135 L (2010-2011) pkt 8.4.3.  
129 Scherger, Ungdomsstraffen – en fare for barns rettssikkerhet? Nr. 2 – 2015 – Kritisk juss, 

se også Jørgen S. Iversen 2013, s 391.  
130 Hauschild mot Danmark (1989) avsnitt 46,  
131 Hauschild mot Danmark (1989) avsnitt 47. 
132 Hauschild mot Danmark (1989) avsnitt 48.  
133 Ekeberg m.fl. mot Norge (2007) avsnitt 33 
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nr. 1. EMD uttalte at selv om dommerens rolle ikke hadde vært svært fremtredende var det 

avgjørende at han hadde hatt en rolle ved domfellelsen. 134 

Det betyr at EMD i sin praksis viser at det ikke er nødvendigvis hvilken oppgave dommeren 

har hatt ved den senere pådømmelse, men om han har hatt en eller annen form for rolle ved 

pådømmelsen.  

 

En ungdomskoordinator avgjør ikke skyldspørsmålet, og har heller ikke hovedansvaret for 

personundersøkelsen for mindreårige, i hvert fall ikke etter lovens forstand. Dette kan tale for 

at ungdomsstormøte overholder kravet til upartisk domstol etter EMK art 6 nr. 1. Men hvis 

man legger til grunn at det er ungdomsstormøte som i realiteten utmåler straffen i form av 

intensitet og omfang, kan det trekke i retning av at EMK art 6 skal komme til anvendelse. Det 

er ungdomskoordinatoren som har det overordnede ansvaret for ungdomsplanen og ungdoms-

planen blir ikke godkjent uten ungdomskoordinatorens aksept. 135 

 

I forhold til personundersøkelsen for mindreårige betyr det at all den tid ungdomskoordinato-

ren har hatt en rolle ved utførelsen kan det føre til krenkelse av hans upartiskhet. Det er hvor-

dan det hele fremstår utad som har betydning for vurderingen om ungdomskoordinatoren er 

upartisk eller ikke.  

Ungdomskoordinatorens befatning med saken på et tidligere stadium og med tanke på den 

inngående kjennskap han får til den domfelte ved involvering i personundersøkelsen, er mo-

menter som kan virke uheldig utad.  

 

Det er nærliggende å hevde at ungdomsstormøte i sin utførelse ikke oppfyller kravet til en 

upartisk domstol etter EMK art 6 nr. 1.  

 

 

 

5.3 Retten til en offentlig rettergang 

For at kravet om rettferdig rettergang, «fair trial» i EMK art 6 skal være oppfylt må kravet til 

en offentlig rettergang være oppfylt. I dette punktet skal jeg se på om ungdomsstormøtet iva-

retar kravet til en offentlig rettergang. Retten til en offentlig rettergang er ansett å være et 

grunnleggende krav som må være oppfylt for at rettergangen skal være «fair». 136 

Hensynene bak offentlighet er å sikre betryggende garantier for en rettferdig rettergang. Ved å 

ha offentlighet vil man skape en tillit til domstolene og de avgjørelser som fattes. Innunder 

                                                 
134 Ekeberg m.fl. mot Norge (2007) avsnitt 33. 
135 Konfrådl § 25.  
136 Jørgen Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, 2011, punkt 7.5.2. 
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retten til en offentlig rettergang ligger retten til en offentlig høring og retten til offentlig 

domsavsigelse. I det følgende vil jeg først ta for meg retten til en offentlig høring «public hea-

ring», så vil jeg gå videre over til retten til offentlig domsavsigelse «public delivery of judge-

ments».  

 

5.3.1 Retten til «public hearing»: 

Det følger av EMK art 6 nr. 1 at enhver har rett til en rettferdig og offentlig rettergang, «a fair 

and public hearing».   

Retten til en offentlig høring er i EMK art 6 nr.1 forbeholdt den delen av saksbehandlingen 

hvor det fattes en avgjørelse av en straffesiktelse, «determinition …… criminal charge» 137 

Innholdet i kravet til en offentlig høring er at det må avholdes muntlige forhandlinger ved 

fastsettelsen av skyld- og straffespørsmålet. De muntlige forhandlingene må være åpne for 

innsyn av offentligheten.138 Det ikke straffesaken som sådan som skal være åpen for innsyn, 

men den muntlige høringen, der hvor partene forhandler med hverandre.  I norsk rett er det for 

eksempel vanlig at rådslaging mellom dommerne skjer bak lukkede dører. EMD har i avvis-

ningskjennelsen Kremzov mot Østerrike 1990 godtatt at rettsbelæringen til lagretten ble unn-

tatt offentligheten, bakgrunnen for det var at rettsbelæringen kunne betraktes som en del av 

rådslagingen.139  

I ungdomsstormøtet forhandler partene med hverandre om veien videre, samt det utarbeides 

en ungdomsplan.  Oppbygging og strukturen på ungdomsstormøtet tilsier at det er i kjernen av 

den muntlige høringen.  

 

Hovedprinsippet etter EMK art 6 er at rettergangen skal være offentlig for å sikre en «fair 

trial». Men i EMK art 6 nr. 1 annet punktum er det unntak som kan gjøre seg gjeldene hvis 

vilkårene er til stedet. Listen over unntak er uttømmende.140 Formålet bak muligheten for å 

begrunne inngrep i retten til en offentlig rettergang kan deles inn i tre hovedgrupper. Almin-

nelige samfunnshensyn, prosesshensyn og individhensyn. 141 

I kategorien individhensyn ligger hensynet til ungdommens privatliv, jfr. EMK art 6 nr.1 an-

net punktum. Sett opp imot ungdomsstraff er det unntaket som gjelder hensynet til ungdom-

men eller partenes privatliv som gjør seg mest gjeldene.  

Med individhensyn kan man lukke dørene særlig av hensyn til privatlivets fred, men hvor 

grensen går i forhold til når man kan lukke dørene på bakgrunn av hensynet til aktørenes pri-

                                                 
137 Ragna Aarli, Offentlig rettergang 2010, s. 155.  
138 Ragna Aarli, Offentlig rettergang 2010, s. 156 
139 Kremzov mot Østerrike 1990 (12350/86) 
140 Ragna Aarli offentlig rettergang 2010 s 161.  
141 Ragna Aarli offentlig rettergang 2010 s 163. 
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vatliv er ikke særlig drøftet i saker hvor dette formålet har vært påberopt.142 Men det er antatt 

at hensynet til tiltaltes privatliv ikke kan tjene som grunnlag for lukkede dører hvis tiltalte selv 

ønsker offentlighet. Dette var opp i EMD i 2009, der ble det konstatert krenkelse av konven-

sjonen ved å lukke dørene av hensyn til å beskytte verdigheten til tiltale, når tiltalte selv hadde 

bedt om at forhandlingene skulle gå for åpne dører.143  

 

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende i norsk strafferett, men det fins også unntak her. I 

domstolloven § 125 er det flere alternativer som gir adgang til å lukke dørene helt eller delvis. 

Blant annet i tilfeller hvis siktede er under 18 år, jfr. Domstolloven § 125 1 ledd bokstav d.  

 

Hva er det som blir avgjørende når man skal ta stilling til om offentligheten skal vike? 

Ved vurdering om inngrep i offentligheten kan komme til anvendelse, skal det foretas en kon-

kret vurdering. 144 

Praksis fra EMD viser at prøvingsintensiteten er høy hva angår begrunnelsen statene anfører 

for at saken skal gå for lukkede dører. En generell henvisning til EMK art 6 nr. 1 annet 

punktum er derfor ikke tilstrekkelig. Det må videre være en reell mulighet for at offentlighe-

ten kan få delta i forhandlingene.145 EMD har kommet til i en sak at det forelå brudd på kon-

vensjonen, EMK at 6 nr.1 annet punktum på bakgrunn at det nasjonale regelverket ikke åpnet 

for muligheten til å begjære offentlig høring. 146 

På denne bakgrunn kan det antas at konfliktrådsloven og ungdomsstormøte ikke er i over-

ensstemmelse med EMK art 6 nr. 1.  

 

Barnekonvensjonen har ingen bestemmelse om rett til offentlig høring, her er det heller mot-

satt. Barnekonvensjonen art 40 nr.2, bokstav b, punkt vii bestemmer at barnets privatliv skal 

respekteres fullt ut gjennom hele saksgangen. Det vil si at barnets privatliv gjennom hele pro-

sessen skal tas hensyn til og respekteres fult ut. Hva vil det si at barnets privatliv skal respek-

teres fult ut? Ordlyden tilsier at det er barnets privatliv som skal være avgjørende ved spørs-

mål om hva man skal gjøre.  Ved spørsmål om saken skal gå for lukkede dører er det barnets 

privatliv som er det avgjørende. Juridisk teori har anført at prinsippet om offentlighet ved 

norske domstoler jfr. domstolloven § 124 kan i prinsippet tjene som et vern av barnets privat-

liv, samtidig som det kan blottlegge det.  

 

                                                 
142 Ranga Aarli, Offentlig rettergang 2010, s. 164.  
143 Olujic mot Kroatia 2009 §§ 74-75. 
144 Ragna aarli. Offentlig rettergang 2010 s 167. 
145 Moser mot Østerrike 2006, avsnittene 96-97. 
146 Moser mot Østerrike 2006, avsnittene 96-97. 
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Hensynet bak offentlighetsprinsippet er å sikre en upartisk behandling og hindre overgrep mot 

tiltalte fra det offentlige, men av hensyn til privatlivets fred kan det besluttes at rettsmøtene 

kan gå for lukkede dører, dette kan også gjøres når siktede er under 18 år, hensynet da er å 

beskytte den mindreårige mot den påkjenningen en offentlig rettssak medfører.147 FNs barne-

komite har i sine generelle kommentarer forutsatt at hovedregelen skal være lukkede dører, i 

saker hvor lovbryteren er mindreårig. Men det påpekes at det kan gjøres unntak i helt spesielle 

tilfeller.148 Praksis fra EMD, barnekonvensjonen og FNs barnekomite viser at ved behandling 

av saker hvor lovbryter er mindreårig er utgangspunktet at saken bør gå for lukkede dører, 

men at det må finnes unntak. Slik at det kan vurderes konkret i den enkelte sak om det skal gis 

innsyn.  

 

Ungdomsstormøte reguleres av konfliktrådsloven, i § 24 tredje ledd fremgår det hvem som 

kan og skal være til stede under et slikt møte. Forutsetningsvis vil det si at ingen andre enn de 

som reguleres av lovtekst har anledning til å delta i ungdomsstormøtet. Forarbeidene til loven 

har ingen andre indikasjoner på et annet tolkningsresultat, det er da naturlig å anta at ung-

domsstormøte og fastlegging av ungdomsplanen skjer for lukkede dører. Det vil si at offent-

lighetens adgang for innsyn ikke er til stedet. Praksis fra EMD viser at det er å anse som et 

brudd på konvensjonen at ikke statene har regelverk som åpner for muligheten til offentlighet 

ved rettergangen.149 Konfliktrådsloven har ikke hjemler som åpner for mulighet til offentlig-

het ved ungdomsstormøte og kan i så måte representere et brudd på EMK art 6 nr.1 annet 

punktum. Dette kunne vært løst ved å innta en bestemmelse om det kan i visse tilfeller foretas 

en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om ungdomsstormøtet bør gå for åpnede eller luk-

kede dører. Slik som barnevernloven har, jfr. barnevernloven § 7-16, her åpnes det for en slik 

konkret vurdering.  

Hensynet til barnet tilsier at sakene skal gå for lukkede dører, men når det ikke er adgang til 

noe annet kan det fremstå som et brudd på konvensjonen. Hadde man inntatt en slik bestem-

melse i konfliktrådsloven ville ungdomsstraffen vært i bedre overensstemmelse med EMK art 

6 nr. 1, samt barnekonvensjonen art 40 nr. 2, bokstav b, punkt vii.  

 

5.3.2 Retten til offentlig domsavsigelse 

I henhold til EMK art 6 nr.1 annet punktum skal dommen avsies offentlig, «Judgment shall be 

pronounced publicly» 

                                                 
147 Barnekonvensjonen, rettigheter for barn i Norge, 1993 s. 457.  
148 General comment no. 10 (2007), s. 19.  
149 Moser mot Østerrike 2006, avsnittene 96-97. 
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Etter ordlyden skal domsavsigelsen alltid skje offentlig, men praksis fra EMD viser at be-

stemmelsen ikke skal tolkes bokstavelig.150 Praksis fra EMD viser videre at det tolkes inn 

unntaksmuligheter også her på bakgrunn av store forskjeller i medlemslandene samt at formå-

let med bestemmelsen kan realiseres på andre måter.151 Målsetningen med bestemmelsen er å 

sikre at sakens parter blir orientert om utfallet, samt at samfunnet for øvrig får mulighet til å 

bli orientert om rettsutviklingen og utfallet i den konkrete saken.152 Det vil si at kravet til of-

fentlig domsavsigelse vil være oppfylt dersom personer med legitim interesse kan få kopi av 

dommen eller at viktige avgjørelser publiseres i egne doms samlinger.  

Konvensjonens utforming er slik at retten til offentlig domsavsigelse en absolutt rettighet som 

det ikke kan gjøres unntak fra jfr EMK art 6 nr.1 annet punktum.153 Men det finns tilfeller 

som kan legitimere at det bør gjøres unntak. EMD har godtatt at dommer kan unndras offent-

ligheten på bakgrunn av hensynet til barnets og partenes privatliv.154 

 

Terskelen for å gjøre unntak fra offentlighetskravet er høy, men det kan gjøres unntak i helt 

spesielle tilfeller. Praksis fra EMD viser at det må foretas en konkret vurdering i den enkelte 

sak.155 Ved ungdomsstraff utarbeides det en ungdomsplan i ungdomsstormøte. Spørsmålet er 

om ungdomsplanen kan offentliggjøres? Både lovene og forarbeidene til ungdomsstraffen er 

tause i forhold til om ungdomsplanen skal offentliggjøre eller ikke. 

Barnets privatliv er vernet etter barnekonvensjonen art 40 nr.2 bokstav b, punkt vii, men det 

er ikke noe forbud mot publisering av avgjørelser hvor lovbryteren er mindreårig. Så lenge 

avgjørelsen anonymiseres, vil man ivareta barnets rett til privatliv. FNs barnekomite legger 

også dette til grunn i sine generelle kommentarer. 156 Barnekonvensjonen er i så måte ikke til 

hinder for at ungdomsplanen publiserer i en anonym form.  

 

Ved at verken konfliktrådsloven eller straffeloven hjemler en adgang for offentliggjøring av 

ungdomsplanen kan være et problem i forhold til barnets krav om en rettferdig rettergang etter 

EMK art 1 nr. 1 annet punktum.  

Ved forespørsel til konfliktrådene om innsyn i ungdomsplanene ble det henvist til at de var 

underlagt taushetsplikt, samt prosessen for eventuelt innsyn var lang og tung.157. Det ble vist 

                                                 
150 Sutter mot sveits (1984), avsnitt 33.   
151 Axen mot Germany (1983). 
152 Njål Høstmælingen, Internasjonale menneskerettigheter, s. 199.  
153  Ragna aarli, offentlig rettergang, 2010 s 179. 
154 B og P mot Storbritannia (2001) avsnitt 46.  
155 B og P mot Storbritannnia (2001)  
156 General comment no. 10 (2007) s. 19. 
157 Mail fra avdelingsdirektør, sekretariatet for konfliktrådene. 
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til en forsker fra Bergen som heter Ingun Fornes som hadde bedt om innsyn og fått det, men at 

prosessen hadde vært lang, samt at både personvernombudet, rådet for taushetsplikt og forsk-

ning og justisdepartementet hadde vært inne i bildet.  Dette tyder på at en offentliggjøring av 

ungdomsplanene ikke vil være aktuelt for offentligheten.  

 

En offentliggjøring av ungdomsplanen ville sikre barnet en offentlig kontroll av ungdomspla-

nen. På alle området hvor det er barn inn i bildet slår hensynet til barnets beste inn.158 Ved at 

man får sikret en offentlig kontroll av ungdomsplanen ville den vært gjenstand for kritikk noe 

som kan sies å være i barnets interesser og vil i så måte være med på sikre at hensynet til bar-

nets beste blir ivaretatt.  

Barn er en gruppe hvor hensyn til deres rettssikkerhet bør settes høyt på listen over hva som 

skal ivaretas ved for eksempel en rettergang. Barn er ikke like utviklet som voksne og de har 

en helt annen modenhet og utvikling enn voksne slik at en rettsprosess vil antakelig oppleves 

annerledes for et barn enn for en voksen. Ved at man sikrer barns rettssikkerhet på alle ledd i 

en rettsprosess, sikrer man også at hensynet til barnets beste blir ivaretatt.  

 

En løsning kunne vært og åpnet for muligheten i lovsform til en konkret vurdering i hver sak 

om ungdomsplanen bør offentliggjøres.  En slik løsning ville muligens vært i bedre over-

ensstemmelse med EMK art 6 nr.1 annet punktum.  

 

5.4 Retten til mulighet for overprøving og kontroll 

Et av de viktigste rettsikkerhetsgarantiene man har i strafferetten er muligheten for overprø-

ving og kontroll. Ved ankemuligheter sikrer man at saken har muligheter for å bli prøvd i flere 

instanser, på den måten sikrer man at riktige avgjørelser fattes.  

Ordlyden til EMK art 6 gir ingen rett til overprøving, og EMD har i sin praksis slått fast at en 

slik rett ikke kan forankres i EMK art 6 nr. 1.159 Både konvensjonen om sosiale og politiske 

rettigheter art 14 og Barnekonvensjonen art 40 nr.2, bokstav b, punkt v gir imidlertid en rett til 

å få saken overprøvd hva gjelder både skyldspørsmålet og straffespørsmålet. Ifølge forarbei-

dene til denne bestemmelsen bygger den i hovedsak på SP art 14 og 15. 160 

Barnekonvensjonen art 40 nr.2, bokstav b, punkt v gir domfelte en rett på å få saken over-

prøvd. Det vil si at barnet har rett på at avgjørelsen samt eventuelle tiltak som er truffet med 

grunnlag i avgjørelsen skal kunne overprøves av en høyere instans.  

                                                 
158 Barnekonvensjonen art 3, jfr, menneskerettsloven § 3, jfr. § 2.  
159 Delcourt mot Belgia (1970), avsnitt 25 
160 Norsk lovkommentar, av Njål Høstmælingen og Petter F. Wille.  Note 40. til Barnekon-

vensjonen art 40.  
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Tiltakene i ungdomsplanen springer ut av en straffedom, i den forbindelse kan man hevde at 

Barnekonvensjonen krever at tiltakene i ungdomsplanen skal kunne kontrolleres.  

 

Jeg vil i det følgende se på om det fins muligheter for overprøving av ungdomsplanen etter at 

den er fastsatt i ungdomsstormøtet. For så videre se på om ungdomsplanen er gjenstand for 

domstolskontroll. 

 

5.4.1 Overprøving av ungdomsplanen.  

I henhold til forvaltningsloven § 1 er konfliktrådene forvaltningsorganer. Forvaltningsloven 

gjelder for konfliktrådenes virksomhet, jfr. Konfliktrådsloven § 8, og gjelder dermed for gjen-

nomføring av ungdomsstraffen.  

Det er ikke adgang til å påklage konfliktrådets avgjørelse hvis det ikke finnes noe overordnet 

organ. Det er adgang til å klage inn avgjørelsene til sivilombudsmannen i medhold av sivil-

ombudsmannsloven § 6, men det oppfyller ikke kravet etter Barnekonvensjonen, fordi Sivil-

ombudsmannen kun kan komme med rådgivende uttalelser i saken, og har dermed ikke kom-

petanse til å omgjøre beslutningene ungdomsstormøtet treffer.  

En konsekvens av dette er at ungdomsplanens innhold er å anse som endelig etter at ung-

domsplanen er godtatt.   

 

5.4.2 Domstolskontroll 

Utvalget som foreslo ungdomsstraff gikk inn for at domstolene skulle kontrollere og godkjen-

ne ungdomsplanen før den kunne bli iverksatt.161 Utvalget fremhevet rettsikkerhetsgarantien 

ved at domstolene skulle ha anledning til å returnere ungdomsplanen til ungdomsstormøte 

dersom man fant at det var urimelig med hensyn til lovbruddets art eller forhold på den dom-

feltes side.162  Utvalget mente at en godkjennelse av ungdomsplanen skulle treffes ved kjen-

nelse og dermed bevarte den domfelte viktige rettsikkerhetsgarantier etter straffeprosessloven 

kapittel 26. Straffeprosessloven kapittel 26 regulere anke over kjennelser og beslutninger. 

Utvalgets forlag gikk ut på at en overordnet instans kontrollerte ungdomsplanen før den ble 

satt i verk. 

 

Departementet fravek utvalgets forslag om domstolskontroll med ungdomsplanen med den 

begrunnelse at rettssikkerheten kunne ivaretas på «andre og mer effektive måter». Departe-

mentet pekte på at det ville være domstolene som skulle avgjøre gjennomføringstidens lengde, 

samt at ungdomsstraffen var basert på frivillighet ved samtykke som når som helst gjennom 

                                                 
161 NOU 2008:15 s. 105. 
162 NOU 2008:15 s. 153. 
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hele prosessen kan trekkes tilbake.163 Departementet oppfordret til at utvalgets forslag skulle 

fravikes på dette punktet, noe som også ble resultatet når ungdomsstraffen ble vedtatt.  

 

Dette betyr at domstolene ikke har adgang til å kontrollere ungdomsplanen før gjennomfø-

ringen. Heller ikke tiltakene som bestemmes i ungdomsplanen er gjenstand for overprøving. 

Hvis saken først sendes over til domstolene så er det på grunn av at de ikke blir enig om inn-

holdet eller at den domfelte har brutt vilkår i ungdomsplanen eller begått nye straffbare for-

hold under gjennomføringstiden.  

Som vist til over gir Barnekonvensjonen art 40 nr.2, bokstav b, punkt v den domfelte en rett 

på å få saken overprøvd. Barnet har etter konvensjonen en rett på at avgjørelsen samt eventu-

elle tiltak som er truffet med grunnlag i avgjørelsen skal kunne overprøves av en høyere in-

stans. Ungdomsplanen er tiltak som er truffen med grunnlag i avgjørelsen. Det vi si at dom-

stolene er etter Barnekonvensjonen forpliktet til å kunne overprøve ungdomsplanen.  

 

Dette betyr at Norge bryter med Barnekonvensjonens krav etter art 40 nr.2, bokstav b, punkt v 

på grunn av manglende mulighet for overprøving og kontroll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 Prop 135 L (2010-2011) s. 129. 
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6 Avslutning 

 

Avhandlingens problemstilling har vært: «I hvilken grad ivaretar ungdomsstraff ungdommens 

rettssikkerhet?»  

I samsvar med avhandlingens tema og problemstilling har målet vært å se på om ungdoms-

straffen ved sin utforming og oppbygging ivaretar grunnleggende rettsikkerhetsgarantier og 

om det er behov for endring eller avklaring av enkelte spørsmål. 

Avhandlingen viser at det er flere momenter som kan tyde på at straffereaksjonen ungdoms-

straff ikke er uproblematisk i forhold til grunnleggende rettssikkerhetsgarantier. Ungdoms-

straffen er relativ ny i vårt straffesystem, det gjør at det ikke er omfattende med rettspraksis på 

området. Det gjenstår enda behandling for Høyesterett og EMD og jeg er spent på å se hvor-

dan praksisen utvikler seg.   
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