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1 Innledning 
 
1.1 Oppgavens vurderingstema og disposisjon 
 
Denne oppgaven tar for seg forvaringsdømte med utvisningsvedtak. Vurderingstemaet er 
hvordan en utvisningssak påvirker en forvaringssak fra de tas ut tiltale i straffesaken til en 
eventuell dom på forvaring er fullbyrdet.  
 
Bakgrunnen for oppgaven er et lovendringsforslag fra 2014 fra Riksadvokaten.1 I lovend-
ringsforslaget ble det stilt spørsmål bak hensiktsmessigheten i å idømme utlendinger forva-
ring. Det ble vist til kriminalomsorgens retningslinjer for gjennomføring av forvaring2 og ut-
talt at det oppstår særskilte utfordringer i tilknytning til fullbyrdelse av forvaringsstraffen og 
prøveløslatelse av forvaringsdømte med utvisningsvedtak. Jeg skal derfor se nærmere på gjel-
dende regelverk og de problemstillingene som ble reist i denne sammenheng. 
 
Oppgaven er kronologisk og følger tidslinjen i forvaringssaker. Figuren under viser hvordan 
utvisningssaken og forvaringssaken foregår parallelt:  
 

 
 
I første del av oppgaven skal jeg kort forklare hva utvisning og forvaring er og presentere 
statistikk og metode. I del 2 skal jeg utdype sammenhengen mellom utvisning og forvaring og 
undersøke hvilken betydning utvisningsvedtaket får ved vurderingen om forvaring kan idøm-
mes i straffesaken. I del 3 skal jeg undersøke utvisningsvedtakets betydning ved for fullbyr-
delsen av forvaringsstraffen. I del 4 av oppgaven tar jeg for meg reglene for prøveløslatelse 
fra forvaring. Jeg vil fokusere på hvordan utvisningsvedtaket får betydning for rettens vurde-
ring om prøveløslatelse kan innvilges. Avslutningsvis skal jeg foreta noen rettspolitiske vur-
deringer i lys av gjeldende rett. 

                                                
1  Riksadvokaten (2014). 
2  Referanse KSF-2004-9001. Sist revidert 28. juni 2007. 
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1.2 Bakgrunn og aktualitet 
 
Forvaring og utvisning er sanksjoner staten kan ilegge sine borgere. Forvaring er en egen 
tidsubestemt straffereaksjon i norsk rett som reguleres av straffeloven.3 Forvaring idømmes i 
stedet for ordinær fengselsstraff når slik straff “ikke anses tilstrekkelig for å verne andres liv, 
helse eller frihet”, jf. strl. § 40 (1). Utvisning er en innvandringsregulerende, administrativ 
reaksjon som kun kan ilegges utlendinger i medhold av utlendingsloven (utl). kapittel 8.4 En 
utlending kan utvises med grunnlag i domfellelse for overtredelse av straffeloven, jf. utl. § 
66–68. Forvaringsstraff kan derfor utgjøre et grunnlag for utvisning, jf. strl. § 29 jf. kapittel 7. 
 
Forvaringsstraffen er tidsubestemt i motsetning til fengselsstraffen, jf. strl. § 43. Det sentrale 
hensynet bak innføringen av straffen var samfunnsvern.5 Bestemmelsen gir retten mulighet til 
å forlenge tidsrammen for forvaring med opp til fem år av gangen ved dom. Dette kan kun 
gjøres dersom vilkårene for forvaring fortsatt er tilstede, jf. strl. § 40.  
 
Gjennom opphold i en egen forvaringsanstalt, og lovbestemte krav til denne, skal det tilrette-
legges for endringsarbeid for å endre den forvaringsdømtes atferd, jf. forvaringsforskriften6 §§ 
2 og 3. Endringsarbeidet skal virke preventivt mot ny kriminalitet og bidra til at den forva-
ringsdømte kan returnere til et liv i frihet under oppfølging fra norske myndigheter, se strl. § 
45, jf. §§ 35–37 og forvaringsforskriften. De lovpålagte foranstaltningene kan medføre at for-
varingsstraff krever en større bruk av ressurser sammenliknet med en ordinær fengselsstraff.7   
 
I de tilfellene der det er opprettet utvisningssak mot en forvaringsdømt med utenlandsk stats-
borgerskap skal ikke vedkommende vende tilbake til det norske samfunnet. Ifølge utl. § 71 og 
lovens forarbeider,8 blir utlendingen pålagt en utreiseplikt når vedkommende blir utvist og 
kan heller ikke reise inn igjen til landet. Dette vil medføre reglene om oppfølging av prøveløs-
latte forvaringsdømte ikke kommer til anvendelse, jf. forvaringsforskriften § 17 (4). 
 
I henhold til retningslinjer om gjennomføring av forvaring (heretter “forvaringsretningslinje-
ne” eller “retningslinjene”), gjelder det spesifikke regler som får anvendelse for utenlandske 
forvaringsdømte. Se vedlegg 1 til oppgaven. I retningslinjenes uttalelser i tilknytning til forva-
ringsforskriften § 14 uttales det at “et utvisningsvedtak eller forhåndsvarsel om dette vil ha 

                                                
3     Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (strl.) § 40.    
4  Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). 
5  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 277,  NOU 1990: 5 s. 17–18 og NOU 1974: 17 s. 15. 
6  Forskrift 5. mars 2004 nr. 481 om gjennomføring av særreaksjonen forvaring (forvaringsforskriften).   

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 274. 
7  Johnsen (2011). 
8  Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) s. 280. 
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betydning for soningsforholdene og spørsmålet om prøveløslatelse”. Videre uttales det at opp-
legget for prøveløslatelse fra forvaring “skal utarbeides med sikte på at domfelte etter løslatel-
sen skal ta opphold i sitt hjemland”. Det vil si at anstalten skal planlegge prøveløslatelsen på 
en slik måte at den forvaringsdømte kommer til å bli uttransportert til hjemlandet sitt. Dette er 
et unntak fra hovedregelen om at forvaringsdømte som hovedregel løslates på prøve i Norge, 
sml. vilkårene som kan fastsettes i medhold av strl. § 45. jf. §§ 35–37. Bestemmelsene for 
utenlandske forvaringsdømte i retningslinjene modifiserer også regelen som følger av forva-
ringsforskriften § 17 (4). 
 
I desember 2014 fremmet Riksadvokaten et lovforslag i form av et brev adressert til Justisde-
partementet. Lovforslaget tok hovedsakelig for seg reglene om prøveløslatelse fra forvaring. 
Forvaringsdømte med utenlandsk statsborgerskap ble spesifikt nevnt på side 6 i forslaget.9 
Riksadvokaten stilte spørsmål ved hensiktsmessigheten av å idømme utlendinger forvaring. 
Prøveløslatelsesopplegget for denne gruppen innsatte ble særlig problematisert: 
 

Utenlandske statsborgere med forvaringsdom medfører en særlig utfordring for Kri-
minalomsorgen både med tanke på progresjon og innhold. Denne gruppen innsatte 
har ingen rettigheter i Norge, og resultatet er at anstalten ikke kan planlegge et prøve-
løslatelsesopplegg. (Min kursivering). 
 

I lovendringsforslaget ble det også påpekt at det “ofte (er) svært krevende å få verifiserbar 
informasjon om forholdene i enkelte hjemland” i de tilfellene den forvaringsdømte er utvist. 
Dette kan medføre usikkerhet i tilknytning til situasjonen den domfelte skal vende tilbake til 
ved en eventuell prøveløslatelse. Riksadvokaten uttalte at slik usikkerhet kan føre til at forva-
ringsstraffens formål ikke blir ivaretatt i tilfeller der den forvaringsdømte er utvist. Dette kan 
også medføre at bevisgrunnlaget i en eventuell prøveløslatelsessak ikke er det samme som i 
saker der prøveløslatelsen skal skje til Norge.  
 

                                                
9  Se vedlegg 2. 
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1.3 Statistikk 
 
Ifølge Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) hadde 250 personer blitt 
idømt forvaring per 2. januar 2017.10 219 av disse var norske statsborgere ved idømmelsen av 
forvaringsdommen. 11 var fra EU-/EØS-området mens 20 var fra tredjeland. Det vil si at 8 
prosent av de forvaringsdømte var statsborgere fra tredjeland. KRUS hadde registrert 6 saker 
der den forvaringsdømte var utvist og blitt prøveløslatt med vilkår om å forlate Norge, men 
opplyste at det kunne være flere slike saker som er uregistrert.11  

 
Kriminalomsorgen har uttalt seg om fangebefolkningen i Norge. I KRUS sin håndbok for 
ansatte ble det uttalt at antallet utenlandske innsatte i norske fengsler hadde økt betydelig de 
siste årene. Dette støttes av uttalelser fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).12 Ut i fra UDIs 
statistikk ble 996 personer utvist fra Norge i 2015 med grunnlag i overtredelser av straffelo-
ven. I 2016 var tallet 899.13 Ut i fra tallene foran kan det sluttes av minoriteten av kriminelle 
tredjelandsborgere dømmes til forvaring. Majoriteten dømmes til ordinær fengselsstraff.   
 
Funnet om at det hovedsakelig er norske statsborgere som idømmes forvaring siden straffen 
ble innført, støttes av rapporten til Mælands utvalget.14 Av totalt 124 forvaringsdømte var 10 
utenlandske statsborgere og 1 statsløs på undersøkelsestidspunktet.  
 

                                                
10  KRUS (2017). 
11  KRUS (2017). 
12  http://www.kriminalomsorgen.no/utenlandske-innsatte.237929.no.html   [sitert 24. april 2017]. 
13  Utlendingsdirektoratet (2015) og (2016). 
14  Mælandsutvalget (2008) s. 45. Mælandsutvalget ble oppnevnt av det daværende Justis- og politidepartemen-

tet i 2006 for å etterkontrollere reglene om blant annet forvaring. 
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1.4 Avgrensninger og begrepsbruk 
 
Med “forvaringssaken” sikter jeg til prosessen fra en person blir siktet frem til vedkommende 
har fullbyrdet forvaringsstraffen. Se figuren på side 1 for en illustrasjon. Med “straffesaken” 
mener jeg hovedsakelig rettssaken der retten idømmer forvaring. Med “fullbyrdelsen” sikter 
jeg til straffegjennomføring der den forvaringsdømte soner straffen i anstalt, etter terminolo-
gien i straffeprosessloven15 kapittel 32.16 Med “prøveløslatelse” mener jeg løslatelse på prøve 
fra forvaring under fastsatte vilkår av retten, jf. strl. § 44 flg.  
 
Med “utlending” eller “utenlandsk forvaringsdømt” mener jeg som hovedregel tredjelands-
borgere. Dette vil si borgere fra land utenfor EØS-området. Jeg avgrenser oppgaven mot 
EØS-borgere fordi utlendingsloven har særskilte regler for utlendinger som omfattes av EØS-
avtalen eller EFTA-konvensjonen., jf. utl. kapittel 13 og unionsborgerdirektivet.17 Videre er 
flere av EØS-landene tilsluttet konvensjonen om overføring av domfelte18 og konvensjonens 
tilleggsprotokoll.19  
 
Med “utenlandsk forvaringsdømt” sikter jeg til utlendinger som er involvert i en utvisnings-
sak, enten ved at de har fått forhåndsvarsel om utvisning, er involvert i en klagesak hos utlen-
dingsmyndighetene eller fått endelig avslag på klage. Et forhåndsvarsel betyr at utlendingen 
varsles om at utvisningssak har blitt opprettet mot vedkommende, jf. utlendingsforskriften § 
14-5, jf. forvaltningsloven20 § 16. Oppgaven begrenser seg til å behandle utlendinger som er 
utvist på grunnlag av brudd på straffeloven, ettersom det bare er brudd på nevnte lov som kan 
føre til forvaring som straffeaksjon, jf. strl. § 40. Det vises forøvrig til KRUS sin håndbok om 
utenlandske statsborgere i kriminalomsorgen (2015) som inneholder flere forklaringer av 
sentrale begreper. 
 
Oppgaven begrenses til å hovedsakelig behandle den materielle siden av utvisning og forva-
ring av plasshensyn. Jeg vil derfor avgrense mot å utdype prosessuelle og formelle regler. Jeg 
avgrenser også mot reglene som følger av EMK, herunder spørsmålet om forvaring og utvis-
ning kan utgjøre et brudd på forbudet mot dobbeltstraff i EMK artikkel 6 (2). 
 

                                                
15  Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven - strpl.). 
16  Se også NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov som viderefører terminologien. 
17  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om unionsborgere og deres familiemed-

lemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium (Unionsborgerdirektivet). 
18  Konvensjon om overføring av domfelte ETS nr. 112, 1983. 
19  Tilleggsprotokoll til konvensjon om overføring av domfelte ETS nr. 167, 1997. 
20  Lov 10. februar 1967 nr. 10 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven - fvl.). Fvl. gjelder i 

utlendingssaker, jf. utl. § 80. 
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1.5 Metode og rettskildebildet 
 
Jeg skal knytte noen kommentarer til metoden jeg anvender i oppgaven. Jeg vil foreta rettspo-
litiske vurderinger for å gi oppgaven et større omfang enn en rent rettsvitenskapelig master-
oppgave. Hovedvekten av oppgaven vil ligge på det rettsdogmatiske. Rettsdogmatikk begren-
ser seg til å fastlegge hva som til enhver tid er gjeldende rett med en tenkt rettsanvender som 
adressat. Rettspolitikk er et perspektiv som anlegges for å forklare hva retten burde være med 
en tenkt lovgiver som adressat.21 For en nærmere redegjørelse av forskjellen mellom rettspoli-
tiske vurderinger og rettsdogmatikk viser jeg til Thomas Horns doktoravhandling. 
 
Rettspraksis fra Høyesterett har vært lite tilgjengelig. Dette er fordi det er få avgjørelser som 
belyser oppgavens problemstilling og fordi få saker om idømmelse av forvaring og prøveløs-
latelse fra forvaring blir realitetsbehandlet i Høyesterett. Dommer fra underretter kan tillegges 
betydning som rettskilder dersom de kan ha dannet grunnlag for praksis på området.22 Jeg vil 
derfor anvende avgjørelser fra lagmannsretter og eventuelt supplere med tingrettspraksis.  
 
Straffeloven av 2005 er i skrivende stund gjeldende rett. Rettspraksis og uttalelser som er gitt 
i tilknytning til den gamle straffeloven av 190223 er imidlertid fortsatt relevante for å redegjø-
re for gjeldende rett. Dette følger av forarbeidene til straffeloven av 2005 der det uttales at 
lovgiver ikke mente å foreta noen realitetsendring ved den nye straffelovens bestemmelser om 
forvaring.24 Det er også slått fast i rettspraksis. Se til illustrasjon HR-2016-2261-A (avsnitt 9) 
om idømmelse av forvaring og HR-2017-290-A (avsnitt 34) om prøveløslatelse fra forvaring. 
 
Det har ikke vært praktisk mulig å få innvilget innsyn i praksisen fra Kriminalomsorgen eller 
tillatelse for å bruke den i oppgaven for å belyse problemstillingen min.25 Jeg har imidlertid 
brukt rapporter og statistikk fra KRUS for å få oversikt. 

                                                
21  Horn, (2015), s, 48–56. 
22  Skoghøy (2002) s. 324–327. Eskeland (2013) s. 163. 
23  Lov av 22. mai 1902 nr. 10 alminnelig borgerlig straffelov (straffeloven 1902). 
24  Ot.prp.nr. 90 (2003–2004) s. 443. 
25  Rundskriv G-2007-7. 
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2 Utvisningsvedtakets betydning for straffesaken 
 

2.1 Rettslig utgangspunkt for å idømme forvaring    
 
I denne delen av oppgaven skal jeg undersøke om en utvisningssak er et relevant moment ved 
vurderingen om forvaring kan idømmes, jf. strl. § 40. Bakgrunnen for problemstillingen i 
denne delen av oppgaven er Riksadvokatens spørsmål om hensiktsmessigheten i å idømme 
utlendinger forvaring. I lys av lovendringsforslaget vil jeg undersøke om en utvisningssak blir 
tatt i betraktning ved vurderingen om forvaring skal idømmes, ettersom reglene om oppføl-
ging av forvaringsdømte forutsetter at de oppholder seg i Norge, jf. strl. § 45 jf. §§ 35 – 37 og 
forvaringsforskriften § 17 (4). 
 
Når påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot en utlending for brudd på straffeloven, følger det 
av utlendingsforskriften § 14-5 (3) at politiet kan forhåndsvarsle utlendingen om at det kan bli 
opprettet utvisningssak mot vedkommende. Vedtak om utvisning “bør” treffes snarest mulig 
etter at en rettskraftig dom på straff foreligger, jf. utlendingsforskriften § 14-3 (1). Bakgrun-
nen for dette er at det kan være aktuelt med soningsoverføring og uttransportering til hjem-
landet.26 Overføring forutsetter i utgangspunktet at utlendingen er idømt ordinær fengsels-
straff.27 Regelen i utlendingsforskriften vil medføre at det i praksis kun vil foreligge et for-
håndsvarsel om utvisning når straffesaken skal opp for retten. Med «utvisningssaken» vil jeg 
derfor i denne delen av oppgaven primært sikte til forhåndsvarsel om utvisning, om ikke annet 
presiseres.  
 
Det avgjørende for om retten kan idømme forvaring er vilkårene i strl. § 40. For det første må 
tiltalte ha begått en forbrytelse som nevnt i § 40. For det andre må det som hovedregel fore-
ligge en “nærliggende fare” for at vedkommende vil begå et nytt lovbrudd, jf. strl. § 40 (2). 
Dersom lovbruddet var av mindre alvorlig art gjelder det nærmere vilkår i strl. § 40 (3) a–c. 
Kravet til faregraden varierer derfor ut i fra alvorlighetsgraden av de straffbare handlingene 
som er begått i den enkelte sak, jf. strl. § 40 (2) sml. (3). For det tredje kan en alternativ feng-
selsstraff ikke anses som “tilstrekkelig” for å “verne andres liv helse eller frihet” for å idøm-
me forvaring, jf. strl. § 40 (1) 1. punktum.  Jeg vil kalle de to sistnevnte vilkårene for hen-
holdsvis “farevilkåret”28 og “tilstrekkelighetsvilkåret” 29 i det følgende. 
 

                                                
26  UDIRS-2010-24 punkt 11.1. 
27  Jeg vil utdype dette nærmere i 3.3. 
28  Terminologien er hentet fra rettspraksis. Se Rt. 2014 s. 934 og Rt. 2004 s. 1952. 
29  Storvik (2013).  



8 
 

 
2.2 Farevilkåret og tilstrekkelighetsvilkåret    
 
Strl. § 40 er en fakultativ bestemmelse. Selv om alle vilkårene for å idømme forvaring er opp-
fylt, må retten foreta en helhetsvurdering for å bestemme om forvaring er riktig reaksjon i den 
konkrete saken. Dette følger av ordlyden i strl. § 40 om at forvaring “kan” idømmes. Det føl-
ger også av vilkårene som forutsetter utøvelse av skjønn nevnt i avsnittet foran. 
 
Det gjelder ingen spesielle regler i straffelovens kapittel 7 som knytter seg til idømmelse av 
forvaring av utenlandske statsborgere. Straffeloven § 40 gir ingen eksplisitte føringer på at en 
utvisningssak er et relevant moment ved vurderingen som skal foretas i tilknytning til farevil-
kåret og tilstrekkelighetsvilkåret.  
 
Vurderingstema for tilstrekkelighetsvilkår har blitt angitt av rettspraksis. Se HR-2017-290-A, 
Rt. 2012 s. 129 og Rt. 2011 s. 1717 med videre henvisninger.  Det følger av denne praksisen 
at det skal vurderes om ordinær fengselsstraff vil bidra til å endre trekkene ved den domfeltes 
personlighet på en slik måte at det ikke er nødvendig å reagere med forvaringsstraff for å be-
skytte samfunnet. Det sentrale for vurderingen er hva retten antar situasjonen vil være på løs-
latelsestidspunktet. Det primære hensynet bak tilstrekkelighetsvilkåret er samfunnsvern. Dette 
følger av ordlyden om at fengsel ikke anses tilstrekkelig for å verne “andres liv, helse eller 
frihet” i strl. § 40 og presiseres i forarbeidene til straffeloven.30  
 
I tilknytning til denne oppgavens vurderingstema kan det reises spørsmål til hvilket samfunn 
det er som skal beskyttes ved idømmelse av forvaring istedenfor fengselsstraff. I saker der den 
tiltalte er utenlandsk statsborger kan det foreligge en mulighet for at vedkommende vil måtte 
oppholde seg i et annet land enn Norge på løslatelsestidspunktet. En generell forståelse av 
samfunnsvernet etter § 40 kan medføre at tilstrekkelighetsvilkåret må vurderes i tilknytning til 
tiltaltes hjemland. Er det hensynet til det norske samfunnet som er det relevante hensynet ved 
anvendelsen av strl. § 40, eller samfunnet generelt? 
 
Ordlyden i strl. § 40 og forarbeidene til bestemmelsen presiserer ikke hvorvidt det er samfun-
net i Norge lovgiveren har tatt sikte på å verne, eller samfunnet generelt. I forarbeidene uttales 
det at det er hensynet til samfunnsborgerne som er det avgjørende hensynet ved anvendelse av 
strl. § 40.31  
 
I rettspraksis har retten foretatt en prognose om hvordan livssituasjonen til den tiltalte vil se ut 

                                                
30  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 277. 
31  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 277. 
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ved løslatelse fra en eventuell fengselsstraff. Dette gjøres på bakgrunn av bevisene som fore-
ligger på avgjørelsestidspunktet. Se til illustrasjon sakene i HR-2017-290-A og Rt. 2012 s. 
129. Ved vurderingen av om tidsbestemt fengselsstraff vil være tilstrekkelig har det i praksis 
blitt referert til for eksempel nettverk, familie og venner ved løslatelse, samt utsikter til arbeid 
og bolig. Under denne vurderingen kunne for eksempel et forhåndsvarsel om utvisning vært et 
moment. Dersom det foreligger forhåndsvarsel om utvisning, kan dette gi retten indikasjoner 
på hvordan situasjonen til den tiltalte vil være ved løslatelse fra en eventuell tidsbestemt feng-
selsstraff, se utl. §§ 71 og 90. Et forhåndsvarsel vil imidlertid ikke og retten noen sikre indika-
sjoner, ettersom dette ikke utgjør noe endelig vedtak etter utlendingsloven. 
 
Tilstrekkelighetsvilkåret kan tolkes i lys av jurisdiksjonsbetraktninger. Norsk lov får i ut-
gangspunktet anvendelse på straffbare handlinger som er foretatt på norsk territorium, jf. 
straffeloven § 4. Som en følge av denne regelen har norske domstoler kun jurisdiksjon i Nor-
ge. Dette kan tilsi at tilstrekkelighetsvilkåret skal vurderes i tilknytning til det norske samfun-
net, jf. strl. § 40. Denne tolkingen av § 40 kan støttes av at prøveløslatelsesreglene forutsetter 
at den forvaringsdømte oppholder seg i Norge for å sikre at vilkårene for løslatelsen overhol-
des, jf. strl. § 45, jf. §§ 35–37 og forvaringsforskriften § 17 (4). En slik tolking av strl. § 40 er 
i overenstemmelse med lovgivers valg av det tosporete systemet. Sett fra et prosessuelt per-
spektiv er utlendingssaken er en adskilt, rettslig prosess som hovedsakelig er underlagt utlen-
dingsmyndighetene.32  
 
Det kan også reises spørsmål om en utvisningssak vil være et relevant moment ved vurde-
ringen av om farevilkåret er oppfylt, jf. strl. § 40 (2)–(4). Farevilkåret har i rettspraksis blitt 
presisert som et vilkår om at det må foreligge en “reell og kvalifisert fare” for gjentakelse av 
nye forbrytelser på domstidspunktet. Se dommene inntatt i Rt. 2013 s. 963 (avsnitt 17) og Rt. 
2011 s. 1717 (avsnitt 15) der dette presiseres.  
 
Momentene som skal vektlegges ved vurderingen av tilbakefallsfaren følger hovedsakelig av 
strl. § 40 (4). Det følger av denne bestemmelsen at “det begåtte lovbruddet [skal] sammenhol-
des særlig med lovbryterens atferd og sosiale og personlige funksjonsevne”. Ordlyden kan 
tyde på at opplistingen av momenter som skal vektlegges ikke er uttømmende, jf. ordet “sær-
lig”. Dette kan indikere at en utvisningssak kunne vært et relevant moment ved vurderingen 
av farevilkåret.  
 

                                                
32  Ot.prp. nr. 75 (2006–2007), s. 294. 
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2.3 Vurderingen i rettspraksis 
 
Jeg skal her undersøke om en utvisningssak er et relevant moment ved spørsmålet om forva-
ring skal idømmes etter rettspraksis. Ved “utvisningssak” menes her primært forhåndsvarsel 
om utvisning, og eventuelt utvisningsvedtak dersom dette har blitt fattet. 
 
Høyesterett har ikke realitetsbehandlet noen saker der det har blitt tatt uttrykkelig stilling til 
om en utvisningssak kan være et moment ved vurderingen etter strl. § 40. Dersom tiltalte har 
utenlandsk statsborgerskap blir dette som hovedregel nevnt innledningsvis i dommenes pre-
misser for å opplyse om sakens bakgrunn, se Rt. 2002 s. 1667. Utenlandsk statsborgerskap 
blir som regel ikke nevnt under vurderingen om forvaring skal idømmes. Det kunne tenkes at 
dette kunne være aktuelt for å kunne foreta en prognose om den domfeltes situasjon ved en 
eventuell løslatelse fra forvaring, sml. reglene som følger av utlendingsloven kapittel 8 og § 
90 om at utviste utlendinger ikke har oppholdstillatelse i Norge og har en utreiseplikt ved løs-
latelse.  
 
Førstvoterende opplyser heller ikke i rettspraksis hvorvidt det er opprettet sak hos utlen-
dingsmyndighetene der den tiltalte er utenlandsk statsborger. Se til illustrasjon Rt. 2014 s. 495 
der det ble uttalt innledningsvis at den tiltalte var fra Somalia. Se også HR-2013-1382-A om 
idømmelse av forvaring der den tiltalte var kvoteflyktning. 
 
For lagmannsrettspraksis, se LH-2016-17193, LG-2008-77668-1 og LG-2008-776682, LB-
2007-100368, LB-2005-13805433 og LG-2002-1124. I disse dommene var de domfelte fra 
tredjeland, herunder Somalia, Eritrea, Marokko og Iran. 
 
Fellesnevneren for alle dommene foran er at de sentrale momentene som retten har vektlagt 
har vært de(n) begåtte handlingen(e), atferden til den tiltalte samt behovet for samfunnsvern, 
jf. strl. 1902 § 39 c.  
 
I LB-2008-8922734 ble utvisningsvedtaket nevnt i domspremissene i tilknytning til reaksjons-
spørsmålet og vilkårene for forvaring. Saken handlet om en 32 år gammel tidligere straffet 
mann fra Somalia som hadde blitt idømt forvaring i tingretten for flere brudd på straffeloven. 
Vedkommende hadde også fått et utvisningsvedtak som var påklaget. Det sentrale spørsmålet 
i saken var om mannen skulle idømmes forvaring, jf. dagjeldende straffelov 1902 § 39 c. 
 

                                                
33  I denne dommen ble den domfeltes statsborgerskap kun nevnt i den forutgående tingrettsdommen, se Oslo 

tingretts dom av 15. april 2005. 
34  Dommen ble anket, men ble nektet realitetsbehandling, se HR-2008-2080-U. 
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Førstvoterende i saken påpekte at den tiltale var utvist og at vedtaket ikke var påklaget. Han 
konstaterte imidlertid at “[e]ttersom gjentakelsesfaren knytter seg til Norge, vil utsendelse 
etter fullført soning innebære at det ikke er nødvendig å gi dom på forvaring.” Uttalelsen taler 
for det første for at farevilkåret i strl. § 40 skal tolkes på bakgrunn av tiltaltes situasjon i Nor-
ge. For det andre kan uttalelsen indikere at tilstrekkelighetsvilkåret ikke vil være oppfylt der-
som den tiltalte skal sendes ut av Norge etter fullbyrdelse av en eventuell fengselsstraff. Da 
vil det i så fall være tilstrekkelig å idømme utviste utlendinger ordinær fengselsstraff, fordi 
forvaring ikke vil være “nødvendig”.  
 
Videre forklarte førstvoterende at et eventuelt utvisningsvedtak til Somalia ikke kunne effekt-
ueres. Det forelå usikkerhet i saken i tilknytning til hva som ville være situasjonen når dom-
felte ville blitt løslatt etter en tidsbestemt dom. Retten kom etter dette frem til at tilstrekkelig-
hetsvilkåret måtte baseres på at vedkommende ville oppholde seg i Norge ved løslatelse: 
 

For tiden er det imidlertid slik at utvisningsvedtak til Somalia ikke effektueres, og det 
er også usikkert hva som ville være situasjonen når domfelte løslates etter en tidsbe-
stemt dom. Vurderingen av om en slik fengselsstraff er tilstrekkelig som samfunnsbe-
skyttelse, må derfor baseres på at domfelte ved løslatelse vil fortsatt vil oppholde seg i 
Norge. (Min kursivering). 

 
Etter en tolking av uttalelsen kan det virke som om førstvoterende ville tatt utlendingens si-
tuasjon i Somalia i betraktning dersom utvisningsvedtaket kunne ha blitt effektuert. I denne 
saken konkluderte førstvoterende med at farekriteriet i dagjeldende strl. § 39 c nr. 1 var opp-
fylt. Anken ble forkastet og dommerne sluttet seg enstemmig til domsslutningen fra tingretten 
om forvaring i medhold av straffeloven § 39 c nr. 1.   
 
LB-2008-89227 ble senere referert til i en annen sak for lagmannsretten fra 2010, LB-2010-
104192.35 Saken handlet om en 36 år gammel mann som ble idømt forvaring for blant annet 
voldtektsforsøk og legemsbeskadigelse. Mannen var opprinnelig fra Etiopia og hadde også 
cubansk avstamming. Vedkommende hadde fått endelig avslag på søknad om asyl i Norge og 
hadde blitt utvist. Det fremkom ikke av domspremissene om vedtaket var endelig. Ved vurde-
ringen av tilstrekkelighetsvilkåret viste førstvoterende til dommen fra 2008 som hadde et lik-
nende faktum. Førstvoterende uttalte at beskyttelsesbehovet etter strl. § 39 c stilte seg anner-
ledes fordi mannen var besluttet utvist fra Norge: 

                                                
35  Dommen ble anket, men nektet realitetsbehandling, se HR-2010-2080-U. 
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Det er usikkert hva som vil være situasjonen når han løslates etter en tidsbestemt dom. 
Vurderingen av om en slik fengselsstraff er tilstrekkelig som samfunnsbeskyttelse, må 
derfor baseres på at domfelte ved løslatelse fortsatt vil oppholde seg i Norge. (Min 
kursivering.) 
 

Førstvoterende la her til grunn at det måtte tas utgangspunkt i at den domfelte skulle oppholde 
seg i Norge etter fullbyrdet straff ved vurderingen av tilstrekkelighetsvilkåret. Dette var det 
samme som ble gjort i LB-2008-89227. 
 
Sakene fra 2008 og 2010 kan tale for at en eventuell utvisningssak er et relevant moment ved 
vurderingen av om forvaring kan idømmes etter strl. § 40, sml. strl. 1902 § 39 c. I begge 
dommene ble vernet av det norske samfunnet vektlagt fordi det forelå usikkerhet om utvis-
ningsvedtak ville tvangseffektueres ved løslatelse. Av hensyn til samfunnsvernet foretok ret-
ten en prognose om at den domfelte ville oppholde seg i Norge ved løslatelse, ettersom opp-
holdsstatusen til de tiltalte i sakene ved en eventuell prøveløslatelse var usikker. Situasjonen i 
hjemlandet til de domfelte ble ikke videre utdypet eller vurdert. Dommene kan tale for at det 
primære hensyn for anvendelse av forvaring som straffereaksjon er det norske samfunnsver-
net.  
 
Avgjørelsene er fra 2008 og 2010, men er fortsatt et uttrykk for gjeldende rett, se HR-2017-
290-A der Høyesterett fastslo at vurderingstema etter strl. § 40 er det samme som etter straffe-
loven 1902 § 39 c. De er imidlertid underrettsavgjørelser og tillegges ikke like mye vekt som 
avgjørelser fra høyesterett.36  
 
2.4 To rettslige prosesser 
  
Det faktum at utvisningssaken ikke er et moment ved vurderingen etter strl. § 40, kan ha 
sammenheng med at forvaringssaken og utvisningssaken er inndelt i to ulike rettslige proses-
ser. Jeg viser til figuren fra side 1 i oppgaven: 
 

                                                
36  Eckhoff og Helgesen (2001) s. 160. 
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Ut i fra et kronologisk perspektiv blir ikke utvisningsvedtaket fattet før det foreligger en retts-
kraftig dom, jf. utl. §§ 66–68 jf. utlendingsforskriften § 14-3 (1).37 Det er situasjonen på 
domstidspunktet retten må forholde seg til og som er det avgjørende ved farevilkåret etter strl. 
§ 40. Dette presiseres i HR-2017-290-A og Rt. 2014 s. 495. Disse rettsreglene medfører at 
retten må avgjøre om forvaring skal idømmes under forutsetningen av at den tiltalte kommer 
til å oppholde seg i Norge ved utløpet av forvaringsstraffen, se til illustrasjon LB-2008-89227 
og LB-2010-104192.  
 
Reglene i utlendingsforskriften medfører at utfallet i utvisningssaken ikke er bestemt når 
straffesaken kommer opp til hovedforhandling i tingretten. En utlending vil dermed ha to pa-
rallelle rettslige prosesser pågående hos norske myndigheter som vist i figuren foran. Disse to 
prosessene er oppstått på grunn av samme årsak, men følger ulike spor – det administrative 
sporet og det strafferettslige sporet.38  
 
Det tosporede systemet var et uttrykkelig valg fra lovgivers side tross i at det daværende ar-
beids- og inkluderingsdepartementet så et poeng i “å få samlet fastsettelsen av konsekvensene 
av den straffbare handlingen i én prosess.”39 Ansvarsfordelingen mellom forvaltning og dom-
stolene, og hensynet til kompetansefordeling og -balanse var et av hensynene her. I tillegg ble 
det understreket at situasjonen i tilknytning til utvisningssaken kunne forandre seg der det er 
tale om alvorlige straffesaker som fører til langvarige fengselsstraffer - slik som forvaring, jf. 
strl. § 40. 
 
Dersom et forhåndsvarsel om utvisning hadde vært et moment ved vurderingen etter strl. § 40, 

                                                
37  Se også UDIRS-2010-24. Regelen kan holdes sammen med uskyldspresumsjonen i Grl. § 96 (2) , jf. SP 

artikkel 14 nr. 2 og EMK artikkel 6 nr. 2 om at enhver skal anses uskyldig innen skyld er bevist.   
38  Terminologien er inspirert av Ot.prp. nr. 75 (2006–2007). 
39  Ot.prp. nr. 75 (2006–2007), s. 294. 
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kunne dette ført til at domstolene kunne idømt den tiltalte ordinær fengselsstraff. Dette for at 
utenlandske domfelte enklere kunne blitt overført til hjemlandet sitt for å fullbyrde straffen og 
at de ikke ville fått en annen rettsstilling enn andre forvaringsdømte ved en prøveløslatelse, 
sml. forvaringsforskriften § 17 (4). Slike overføringer vil være i tråd med både internasjonalt 
og nasjonalt lovverk. Det følger av domsoverføringskonvensjonen at alle domfelte som ho-
vedregel bør sone i sitt hjemland for å fremme rehabilitering. Denne gjelder også som norsk 
lov, jf. straffegjennomføringsloven (strgjfl.) § 1 a (1).  
 
I tilfeller der overføring av den forvaringsdømte ikke ville vært mulig, kunne vedkommende 
alternativt fullbyrdet straffen i et fengsel som er utformet for utenlandske innsatte. Et eksem-
pel på et slikt fengsel er Kongsvinger fengsel som har et tilbud som er tilpasset utenlandske 
domfelte som skal forlate Norge etter at de har fullbyrdet straffen sin. Fengselet er også ut-
formet for utlendinger som skal overføres til hjemlandet sitt for å fullbyrde dommen der.40 
Forvaringsdømte utlendinger må derimot sone i en anstalt som er tilrettelagt for forvarings-
dømte generelt. 

                                                
40  Kriminalomsorgen (2015) s. 11 og 39. 
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3 Utvisningsvedtakets betydning for fullbyrdelsen av forvarings-
straffen 
 
3.1 Rettslig utgangspunkt for fullbyrdelse av forvaringsstraffen 
 
Vurderingstema for denne delen av oppgaven er hvordan et utvisningsvedtak påvirker full-
byrdelsen av forvaringsstraffen. Her skal jeg undersøke om soningsforløpet er lagt opp på en 
slik måte at en utenlandsk forvaringsdømt med utvisningsvedtak har samme mulighet som 
andre forvaringsdømte til å drive med endringsarbeid og arbeide i samarbeid med kriminal-
omsorgen og forvaltningen opp mot prøveløslatelse. 
 
Innholdet i en forvaringsstraff reguleres av de spesielle reglene i forvaringsforskriften41 og 
retningslinjene til forvaringsforskriften. Disse er gjeldende rett i medhold av strl. av 2005 §§ 
47 og 411 og strgjfl. § 1 (2).42 Det følger av rettspraksis at retningslinjene skal utfylle regel-
verket om forvaring, se HR-2016-1457-A (avsnitt 19). De generelle reglene i straffegjennom-
føringsloven43 og forskrift om straffegjennomføring kommer kun til anvendelse dersom ikke 
annet følger av straffeloven eller forvaringsforskriften, jf. forvaringsforskriften § 1 (2). Påbe-
gynnelse og avslutting av fullbyrdingen av forvaringsstaffen reguleres i all hovedsak av strpl. 
kapittel 32 og strl. kapittel 7. 
 
Fullbyrdelsen av forvaringsstraffen skal muliggjøre atferdsendring hos den forvaringsdømte 
med det siktemål at vedkommende skal kunne vende tilbake til et liv i frihet, jf. straffegjen-
nomføringsloven (strgjfl.) § 1 og forvaringsforskriften § 2. Dette forutsetter også medvirkning 
fra den domfelte, jf. strgjfl. § 3 (1) og (3). 
 
Det følger av forvaringsretningslinjene at i tilfeller der den forvaringsdømte er besluttet utvist 
eller har mottatt forhåndsvarsel om utvisning, vil dette “ha betydning for soningsforholde-
ne”.44 Riksadvokaten bygget videre på dette i sitt lovendringsforslag fra 2014 der det ble uttalt 
at utenlandske forvaringsdømte medfører en “særlig utfordring for Kriminalomsorgen [under 
fullbyrdelsen av straffen] både med tanke på progresjon og innhold.” Dersom en forvarings-
dømt er utvist vil det ikke være aktuelt for kriminalomsorgen å tilrettelegge for tilbakeføring 
til det norske samfunnet i henhold til lovverket. Dette er fordi utvisningsvedtaket innebærer at 
utlendingen har en rettslig plikt til å forlate Norge og ikke returnere, jf. utl. § 71 (2). Vedtaket 
medfører også at utlendingen ikke har krav på arbeid eller bolig.45   

                                                
41  Forskrift om gjennomføring av særreaksjonen forvaring av 5. mars 2004 nr. 481.  
42  Kriminalomsorgsdirektoratet (2017). 
43  Lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven – strgjfl.).  
44  KSF-2009-9001 s. 24. 
45  Ot.prp. nr. 75 (2006–2007) s. 280. 
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Jeg følger kronologien i fullbyrdelsen av forvaringsstraffen for fremstillingen i denne delen.46 
Først ankommer utlendingen forvaringsanstalten, der det skal foretas en innledende kartleg-
ging og risikovurdering av vedkommende. Opplegget for den enkeltes forvaringsstraff skal 
fastlegges gjennom tverrfaglig samarbeid sammen med den forvaringsdømte (3.2). Dersom 
den forvaringsdømte er utenlandsk statsborger må kriminalomsorgen klarlegge statsborger-
skapet og oppholdsstatus i Norge (3.2). Deretter, dersom det foreligger et utvisningsvedtak 
eller forhåndsvarsel om dette, kan det være aktuelt å undersøke om vedkommende kan over-
føres til soning i hjemlandet sitt (3.3). Dersom overføring ikke er mulig, blir utlendingen i 
anstalten. Her tilrettelegges det individuelt ved arbeid, skole og program (3.4), fremstillinger, 
permisjoner (3.5) og eventuelt overføring til straffegjennomføring med lavere sikkerhetsnivå 
og frigang. Kriminalomsorgen må også arbeide med å forberede til prøveløslatelse (3.6).  
 
3.2 Individuell tilrettelegging 
 
Kriminalomsorgen har en rettslig plikt til å tilrettelegge for at domfelte mottar de tjenestene 
og får ivaretatt rettighetene de har krav etter gjeldende rett, jf. strgjfl. § 4. Reglene om straffe-
gjennomføring har en nasjonalitetsnøytral ordlyd og gir i utgangspunktet alle domfelte de 
samme rettighetene og pliktene uavhengig av hvorvidt personen har lovlig opphold i Norge.47  
 
Den forvaringsdømte har rett til å få individuell tilrettelegging med planer for mål, tiltak og 
evalueringer, jf. sosialtjenesteloven48 § 28 og forvaringsretningslinjene. En individuell plan 
skal utarbeides i samarbeid med tjenestemottakeren, det vil si den forvaringsdømte, i tråd med 
sosialtjenesteloven § 28 (1) jf. § 48. Samarbeidet skal være tverrfaglig og tverretatlig for å 
dekke innsattes behov og fremme gradvis tilpasning til samfunnet, jf. strgjfl. §§ 2 og 4 og 
sosialtjenesteloven § 28 (2). Planen kan for eksempel utarbeides av ansatte i forvaringsanstal-
ten, Nav, skole, helsetjeneste og barnevern.49 Planen vil være nyttig for at den forvaringsdøm-
te skal kunne få tett oppfølging også etter oppholdet i anstalten. 
 
I henhold til forvaringsretningslinjene vil et utvisningsvedtak eller forhåndsvarsel om dette 
“ha betydning” for utenlandske forvaringsdømtes soningsforhold. For en utenlandsk forva-
ringsdømt vil en individuell plan være mest relevant under selve fullbyrdelsen av straffen. 
Vedkommende vil ikke lenger ha et rettslig krav på oppfølging etter at forvaringsstraffen er 
fullbyrdet. Dette er fordi et utvisningsvedtak innebærer at vedkommende ikke har lovlig opp-

                                                
46  Se oppbyggingen i KSF-2004-9001. 
47  Se Kriminalomsorgen (2015) s. 36. 
48  Lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven). 
49  Storvik (2013) s. 75.  
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hold og må forlate norsk territorium, jf. utlendingsloven. Når en utlending er utvist følger det 
av folketrygdloven § 2-1 (3) at vedkommende ikke kan være medlem av norsk folketrygd. 
Dette betyr at en forvaringsdømt som er utvist ikke vil ha rett til bistand fra Nav i tilknytning 
til arbeid, utdanning og bolig, jf. NAV-loven50 § 1.  Se til illustrasjon utdrag fra LB-2015-
109584 om en utvist forvaringsdømt som ikke hadde skaffet seg bolig før det ble begjært prø-
veløslatelse:  
 

Lagmannsretten viser til at det fremgår av oppdateringen fra mai 2015 at A har fått 
avslag fra Oslo kommune på sin søknad om å få kommunal bolig fordi han ikke har 
lovlig opphold i Norge. (Min kursivering). 

 
Utviste utlendinger har heller ikke et rettslig krav på helsehjelp utover det som er livsviktig, 
jf. forskrift om tjenester til personer uten fast opphold § 7. Kriminalomsorgen vil etter dette 
ikke ha den samme muligheten til å planlegge oppholdet i forvaringsanstalten sammenliknet 
med andre forvaringsdømte, sml. strgjfl. § 2. Lovgivningen tilrettelegger for at utviste utlen-
dinger kan få individuell behandling under selve fullbyrdelsen av forvaringsstraffen, men det-
te opphører når fullbyrdelsen avsluttes og strgjfl. med tilhørende forskrifter og retningslinjer 
ikke lenger får anvendelse. Dette kan igjen påvirke farevurderingen ved en eventuell prøve-
løslatelsessak. 
 
Det følger videre av forvaringsretningslinjene at det skal foretas en innledende kartlegging av 
den domfelte ved påbegynnelse av forvaringsstraffen. En naturlig del av kartleggingen vil 
være å få kjennskap til innsattes personalia, herunder statsborgerskap og om vedkommende er 
involvert i en sak hos utlendingsmyndighetene som følge av straffesaken. I saker der den for-
varingsdømte er innblandet i en utvisningssak, følger av utlendingsforskriften § 14-3 (1) at 
vedtaket “bør” treffes snarest mulig etter at fullbyrdelsen av dommen er påbegynt, sml. strpl. 
§ 452. Dette presiseres også i retningslinjene. Det må imidlertid foreligge en rettskraftig dom 
før utvisningsvedtaket treffes, jf. utlendingsforskriften § 14-3 (1). Dette medfører at opp-
holdsstatusen til den forvaringsdømte ikke nødvendigvis er klarlagt når vedkommende an-
kommer forvaringsanstalten for å fullbyrde dommen sin.  
 
I saker der fengselslederen mottar en dom til fullbyrdelse for en utenlandsk statsborger, og det 
ikke foreligger opplysninger vedrørende utvisningssaken, har fengselet en plikt til å sende en 
anmodning til relevant politidistrikt. 51Anmodningen er en rettslig forespørsel til utlendings-
myndighetene om utvisningsspørsmålet kan avklares. En slik klarlegging av den domfeltes 
rettsstilling vil være viktig for at fengselet kan planlegge oppholdet til vedkommende på best 
                                                
50  Lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven). 
51  Se forvaringsretningslinjene og KDI 1/2014. 
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mulig måte i tråd med lovverket.  
 
3.3 Overføring til straffegjennomføring i hjemlandet  
 
Idømt straff skal som hovedregel fullbyrdes i den staten der dommen ble avsagt og der det 
straffbare forholdet ble begått, jf. straffeloven kapittel 1. Etter konvensjonen om overføring av 
domfelte av 21. mars 1983 og dennes tilleggsprotokoll av 18. desember 1997, kan imidlertid 
utenlandske domfelte overføres til fortsatt straffegjennomføring i hjemlandet sitt. Begge kon-
vensjonene gjelder som norsk lov, jf. domsoverføringsloven.52  
 
Det følger av domsoverføringskonvensjones preambel at alle domfelte personer burde få mu-
ligheten til å sone straffen de er blitt ilagt i sitt eget samfunn. Dette for å tilrettelegge for reha-
bilitering. Konvensjonen og tilleggsprotokollen gjelder i utgangspunktet også for utenlandske 
forvaringsdømte med utvisningsvedtak, jf. artikkel 3 (1) c i konvensjonen. Etter norsk lov er 
det domfelte som fullbyrder en dom på ubetinget, ordinær fengselsstraff som kan overføres til 
straffegjennomføring i en annen stat, jf. strgjfl. § 1a (1). Loven har ingen bestemmelser som 
gjelder overføring av de som er dømt til forvaringsstraff. 
 
Saksbehandlingen i overføringssaker følger av rundskriv om saksbehandlingsrutiner i so-
ningsoverføringssaker fra kriminalomsorgen.53 Rundskrivet får betydning for hvordan overfø-
ringskonvensjonen og straffegjennomføringsloven skal forstås. Dette er fordi det foreligger 
lite rettspraksis på området som kan gi veiledning om rettstilstanden. Dette følger også av 
reglene i strgjfl. § 5 og strl. § 47 som delegerer kompetanse til kriminalomsorgen til å fastsette 
mer detaljerte regler om straffegjennomføringen.  
 
Det er et rettslig skille mellom frivillig og tvungen overføring, men av hensyn til oppgavens 
omfang kan jeg ikke utdype dette skillet nærmere men henviser til rundskrivet nevnt foran. 
 
Det følger av overføringsrundskrivet at kriminalomsorgen må “umiddelbart” kartlegge mulig-
heten for overføring når de mottar en domfelt. Dette vil forutsette at statsborgerskap og opp-
holdsstatus også er klarlagt. En av de rettslige forutsetningene som må foreligge for at den 
domfelte skal kunne søke om soningsoverføring til hjemlandet er at vedkommende fortsatt har 
en gjenstående soningstid på 2/3 av den utmålte straffen. Denne soningstiden må være mer 
enn 6 måneder.54 2/3-regelen gjelder for domfelte som er idømt en tidsbestemt fengselsstraff, 
sml. strgjfl. § 42. Dette taler i mot at en forvaringsdømt kan overføres til hjemlandet sitt. Det 

                                                
52  Lov 20. juli 1991 nr 67 om overføring av domfelte. 
53  Rundskriv KDI 1/2014. 
54  Se pkt. 2 bokstav b i KDI 1/2004. 
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kan imidlertid foretas et liknende regnestykke der det tas utgangspunkt i forvaringstiden som 
er fastsatt i forvaringsdommen, jf. strl. § 43. 
 
I henhold til retningslinjene om overføring må den domfelte være statsborger i et land som har 
ratifisert overføringskonvensjonen eller tilleggsprotokollen. Det er hovedsakelig europeiske 
stater som har gjort dette.55 Tredjeland, som Somalia, Eritrea, Etiopia og Marokko, har ikke 
undertegnet domsoverføringskonvensjonen eller tilleggsprotokollen. I tilfeller der den domfel-
te er fra et tredjeland må norske myndigheter inngå en bilateral avtale for domsoverføring, jf. 
domsoverføringsloven § 12. Dette betyr at norske myndigheter måtte fått til en avtale med den 
enkelte forvaringsdømte utlendingens hjemland, for at vedkommende kunne fullbyrdet forva-
ringsdommen sin i hjemlandet. I skrivende stund foreligger det fire bilaterale avtaler mellom 
Norge og andre stater. Disse avtalene er med Thailand, Romania, Latvia og Litauen.56 
 
Det tredje rettslige grunnlaget for overføring, der det ikke foreligger noen avtale mellom Nor-
ge og den fremmede staten, er at regjeringen ved Justisdepartementet kan bestemme at forva-
ringsdommen kan fullbyrdes i en annen stat, jf. domsoverføringsloven § 13. Vilkåret for slik 
overføring er at det foreligger «særlige grunner» i saken, jf. domsoverføringsloven § 13. For-
arbeidene til loven presiserer at slike grunner som oftest vil være humanitære hensyn.57  
 
Overføring til fengsel i hjemlandet kan by på utfordringer fordi en slik overføring krever tett 
bilateralt samarbeid. Videre gjelder det rettslige minimumskrav etter norsk rett for alle perso-
ner som er ilagt straff. Det følger av forarbeidene til strgjfl. at Norge ikke kan inngå avtaler 
med andre stater om overføring dersom slik overføring vil innebære et rettighetstap for den 
domfelte.58 Forvaringsstraffen reguleres av andre rettsregler enn ordinær fengselsstraff, jf. 
forvaringsforskriften. Det er få stater som har forvaringsstraff som straffereaksjon.59 Dette 
innebærer at en overføring til hjemlandet kan medføre et rettighetstap for en forvaringsdømt 
person, fordi hjemlandets myndigheter ikke kan sørge for at den domfelte får den individuelle 
tilretteleggingen og behandlingen som vedkommende vil ha rett på etter norsk lov, sml. 
strgjfl. og forvaringsforskriften. For utenlandske forvaringsdømte som er tredjelandsborgere, 
vil overføring til hjemlandet derfor være rettslig og praktisk utfordrende. 
 
En dom på forvaring kunne eventuelt tenkes å bli konvertert til en tidsbestemt dom, for at 

                                                
55  Se den fullstendige, oppdaterte listen over avtaleparter på Europarådets hjemmesider. 

(http://www.coe.int/en/web/portal/home). 
56  Digital kopi av traktatene finnes på kriminalomsorg.no. 
57  Ot.prp. nr. 41 (1999–2000). 
58  Prop. 92 LS (2014–2015) pkt. 4. 
59  Storvik (2013) s. 108.   
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overføring kunne funnet sted i medhold av strgjfl. § 1 a (1). Jeg har ikke funnet noen eksemp-
ler på dette fra rettspraksis for å utdype dette noe nærmere. 
 
Statistikk fra KRUS indikerer at utenlandske forvaringsdømte sjelden overføres til hjemlandet 
sitt for å fullbyrde forvaringsstraffen. Fra tidspunktet forvaringsstraffen ble innført som straff 
i 2001og frem til 2013, hadde det funnet sted tre overføringer av forvaringsdømte til utlan-
det.60 Overføringene var fra Norge til Sverige og Storbritannia. Det lave antallet soningsover-
føringer kan ha en sammenheng med at utvisningsvedtaket i praksis ofte ikke avgjøres av ut-
lendingsmyndighetene før utløpet av forvaringsstraffen eller minimumstiden, sml. utlendings-
forskriften § 14-3 og § 14-5. Det kan også ha sammenheng med utfordringer som kan oppstå i 
samarbeid med myndighetene i den forvaringsdømtes hjemland. 
 
3.4 Aktiviteter i anstalten 
 
Den rettslige hovedregelen for alle domfelte er at det gjelder en aktivitetsplikt i anstalten, jf. 
strl. § 3 (3) jf. § 1 og straffegjennomføringsforskriften § 1-4 jf. § 1-1. Det sentrale er en end-
ring hos den domfelte ved gradvis tilbakeføring til et liv i frihet igjen gjennom behandling og 
individuell tilrettelegging, jf. strgjfl. § 2 og forvaringsforskriften § 2. Dette er viktig for at den 
forvaringsdømte skal kunne løslates på prøve, jf. strl. § 44 jf. § 40. Et meningsfylt opplegg i 
anstalten er grunnleggende for å legge til rette for endring. Endringsarbeid forutsetter imidler-
tid også motivasjon og medvirkning fra den forvaringsdømte, jf. strgjfl. § 3 (1) og (3) og for-
varingsforskriften § 3.  
 
I henhold til forvaringsretningslinjene og forarbeidene til straffeloven,61 kan atferdstrening, 
arbeid, undervisning, fritidsaktiviteter og deltakelse i ulike programmer være sentrale verktøy 
for å minske faren for ny kriminalitet. Forvaringsavdelinger skal i medhold av retningslinjene 
ha bedre bemanning per innsatt med tverrfaglig kompetanse, sammenliknet med ordinære 
fengsler. Dette skal gi den forvaringsdømte muligheten til å endre atferd innenfor sikkerhets-
messig forsvarlige rammer, jf. strgjfl. § 2.  
 
I saker der den forvaringsdømte er besluttet utvist eller har mottatt forhåndsvarsel om dette, 
følger det av retningslinjene at aktivitetene i anstalten “bør” utformes med det siktemål at 
vedkommende skal løslates til sitt eget hjemland. Dette innebærer et ansvar for kriminalom-
sorgen om å forsøke å kartlegge situasjonen til vedkommende ved en prøveløslatelse. I hen-
hold til retningslinjene betyr dette at opplæring, arbeid, program og andre aktiviteter i fengse-
let ideelt sett bør skje på språket vedkommende kommer til å bruke i hjemlandet. Videre pre-

                                                
60  Storvik (2013) s. 108. 
61    Se Ot.prp. nr. 46 (2000–20001) punkt 5.5.3.  
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siseres det i retningslinjene at den forvaringsdømte bør tilegne seg kompetanse som vedkom-
mende kan nyttiggjøre seg av i hjemlandet. Dette skal skje i samarbeid mellom kriminalom-
sorgen, den forvaringsdømte og andre relevant forvaltningsorganer, jf. sosialtjenesteloven og 
strgjfl. 
 
Det er midlertid særskilte praktiske utfordringer som kan gjøre seg gjeldende her, og som kun 
er aktuelle for utenlandske forvaringsdømte. Utfordringer i tilknytning til språk kan for ek-
sempel oppstå når den forvaringsdømte skal arbeide, studere, forsøke å skape et nettverk eller 
delta i program og andre behandlingstilbud. Det kan tenkes tilfeller der en forvaringsdømt 
ønsker å delta i program for å endre atferd, men at vedkommende ikke kan delta på grunn av 
manglende kjennskap til norsk og/eller engelsk. Dette kan vanskeliggjøre en endringsprosess 
for vedkommende, sammenliknet med andre forvaringsdømte som ikke vil oppleve de samme 
kommunikasjonsvanskene i tilknytning til språk. 
 
I Asker og Bærum tingretts dom av 9. desember 2014 ble språkutfordringer i anstalten nevnt 
under spørsmålet om det var inntrådt endringer i den forvaringsdømtes “atferd og sosiale eller 
personlige funksjonsevne”, jf. farevilkåret i strl. § 40. Saken handlet om prøveløslatelse fra 
forvaring av en ghanesisk mann med utvisningsvedtak. Det fremgikk av domspremissene at 
den domfelte ikke behersket norsk. Den sakkyndige hadde skrevet i sin uttalelse at den dom-
feltes manglende norskkunnskaper hadde medført at han ikke hadde fått tilbud om å delta i 
programmer i anstalten fordi programvirksomheten kun foregikk på norsk. Dette påvirket 
også mulighetene hans til å snakke om egen kriminalitet samt mulighetene for behandling, 
noe som gjorde at utviklingen hans ikke kunne bli “fremskyndet (…) i prososial retning”. Sa-
ken illustrerer at et utvisningsvedtak kan få betydning for fullbyrdelsen av straffen ved at den 
utenlandske forvaringsdømte ikke får deltatt i program i anstalten. 
 
Dersom utvisningssaken ikke er endelig avgjort, kan det også oppstå utfordringer for krimi-
nalomsorgen og den forvaringsdømte. Dette kan for eksempel skje dersom utlendingsmyn-
dighetene stiller utvisningssaken i bero på grunn av forhold i hjemlandet som innebærer at 
utlendingen er vernet mot retur etter utl. § 73, jf. utlendingsforskriften § 14-3 (5). Da kan ut-
lendingsmyndighetene vurdere saken på et senere tidspunkt, men må treffe en avgjørelse in-
nen senest ett år etter løslatelse, jf. utlendingsforskriften § 14-5 (3). Eventuelt kan utvisnings-
vedtaket være påklaget og dermed ikke endelig avgjort, eller så kan den forvaringsdømte være 
statsløs.62 Dette er tilfeller der det kan råde usikkerhet i tilknytning til aktiviteter i anstalten og 
fremtiden til den forvaringsdømte.  
 

                                                
62  Per 2008 var én forvaringsdømt statsløs, jf. Mælandsrapporten s. 45. 
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Her kan ulike spørsmål oppstå. Skal vedkommende få arbeidstrening for å kunne arbeide i 
hjemlandet, eller forberedes for å kunne arbeide i Norge? Hvor ulike er arbeidsmarkedene i de 
ulike landene? Hvilket språk er viktigst å lære – norsk for å fungere i anstalten? Eller engelsk 
som er et universalspråk? Eller morsmålet? Det er vanskelig å svare på disse spørsmålene og 
planlegge et meningsfylt opplegg i forvaringsanstalten om det ikke foreligger sikker kunnskap 
om hvilket land den forvaringsdømte skal oppholde seg i ved prøveløslatelsen.  
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3.5 Fremstilling og permisjon 
 
Reglene om fremstilling og permisjon reguleres av straffegjennomføringsloven og tilhørende 
forskrifter. Permisjon er en type lovlig utgang fra anstalten som gir forvaringsdømte mulighet 
til å ivareta eller skape kontakt med omverdenen. Fremstilling er også en utgang fra fengselet, 
men her må den forvaringsdømte ha følge av tjenestemenn, jf. strgjfl. § 39. Fremstilling kan 
derfor fungere som et slags substitutt for permisjoner, dersom sikkerhetshensyn taler mot å 
innvilge permisjon.  
 
Av hensyn til oppgavens tema og av plasshensyn må jeg avgrense mot frigang og overføring 
til institusjon med lavere sikkerhetsnivå. Frigang innebærer at den forvaringsdømte kan sys-
selsettes utenfor anstaltens område, jf. strgjfl. § 20 (1) og forvaringsforskriften § 12 (1). 
 
Det fremheves i formålsbestemmelsen til forvaringsforskriften § 1 og retningslinjene at frem-
stilling og permisjon er viktige virkemidler som fremmer den forvaringsdømtes rehabilitering. 
Det gir vedkommende mulighet til å tilpasse seg samfunnet på nytt innenfor sikkerhetsmessi-
ge rammer. I henhold til forvaringsretningslinjene skal det legges vekt på hvordan utganger 
fra anstalten har forløpt ved vurdering om prøveløslatelse kan innvilges. Permisjoner og frem-
stillinger er derfor sentrale for vurderingen av om den domfelte kan løslates på prøve fra an-
stalten. Dette følger også av rettspraksis, se HR-2017-290-A der det ble uttalt formålet bak 
forvaring er at straffen har et større fokus på behandling og rehabilitering enn vanlig fengsels-
straff. 
 
En grunnleggende forutsetning for at permisjon og fremstilling kan realiseres er at det vil an-
ses som sikkerhetsmessig forsvarlig, jf. strgjfl. § 3 og forvaringsforskriften. Regelen om at 
sikkerhet skal være et tungtveiende hensyn ved vurderingen, må forstås i sammenheng med at 
det primære formålet bak forvaringsstraffen er å beskytte samfunnet mot ny alvorlig krimina-
litet, jf. forvaringsforskriften § 2. I henhold til forvaringsretningslinjene skal det foretas en 
konkret helhetsvurdering i hvert enkelte tilfelle, der den enkelte forvaringsdømtes situasjon 
skal tas i betraktning.  
 
Fremstilling er utganger fra forvaringsanstalten med følge av to tjenestemenn. Se strgjfl. § 34, 
forskrift om straffegjennomføring § 6-3 og forvaringsretningslinjene som regulerer dette. 
Kriminalomsorgen kan innvilge fremstillinger med sosiale formål eller ordinære fremstilling-
er som kan være besøk til lege eller psykolog i behandlingsøyemed. Ettersom den domfelte 
blir ledsaget av tjenestemenn ved fremstillinger, kan dette være et aktuelt tiltak i tilfeller der 
permisjon ikke kan innvilges av sikkerhetsmessige hensyn, jf. strgjfl. 34 sml. § 33. Det kan 
også innvilges tidligere i soningsforløpet enn permisjon, sml. strgjfl. § 33 (2).  
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I Asker og Bærum tingsretts dom av 9. desember 2014 som ble vist til foran, ble det opplyst at 
forvaringsanstalten hadde gitt den forvaringsdømte sosiale fremstillinger under soningen. So-
siale fremstillinger er fremstillinger med sosiale trening som formål og kan for eksempel bestå 
i å handle klær, gå på café eller spise ute. I denne saken hadde den forvaringsdømte blitt utvist 
og skulle returneres til Ghana ved løslatelse fra forvaringsstraffen. Førstvoterende opplyste at 
vedkommende hadde fått innvilget permisjoner fra anstalten, men hadde unngått å benytte seg 
av disse blant annet fordi vedkommende ikke hadde familie i Norge. Anstalten hadde innvil-
get sosiale fremstillinger under soningen som vedkommende hadde ansett seg “godt fornøyd 
med”. Dommen gir indikasjoner på at straffegjennomføringslovens system med at fremstilling 
kan innvilges for å bøte på manglende permisjoner, skal følges.  
 
Permisjon for forvaringsdømte reguleres av forvaringsforskriften §§ 11 og forvaringsretnings-
linjene, i tillegg til de generelle bestemmelsene i strgjfl. §§ 33 og 36 og forskrift om straffe-
gjennomføring §§ 3-30 og 3-31, jf. forvaringsforskriften § 1. Ordinær permisjon, velferds-
permisjon og korttidspermisjon kan innvilges, avhengig av formålet bak permisjonen, jf. for-
varingsforskriften § 11.  Hovedforutsetningen for å innvilge permisjon er at sikkerhetsmessige 
grunner ikke taler mot det, jf. strgjfl. § 33 (1). Lovgiver har angitt noen momenter i strgjfl. § 
33 (3) som skal tas i betraktning ved vurderingen. Kriminalomsorgen skal, ut i fra kunnskapen 
den har til den innsatte, særlig vektlegge om det er grunn for å anta at vedkommende vil begå 
ny straffbar handling dersom permisjonen blir innvilget. Videre skal det særlig vektlegges om 
det er grunn til å tro at den domfelte vil unndra seg straffegjennomføringen eller bryte vilkår 
eller forutsetninger som kan settes for permisjonen i medhold av strgjfl. § 36 (1) og (2), jf. 
strgjfl. § 33 (3).  
 
Det gjelder ikke noe vilkår om at det faktisk må foreligge et rømningsforsøk eller liknende for 
å gi indikasjoner på at det foreligger unndragelsesfare. Ifølge ordlyden i strgjfl. § 33 er det 
nok at det foreligger en “grunn til å anta” at den innsatte vil forsøke å unndra seg straffen. 
Terskelen for å nekte permisjon er således lavere enn om det hadde vært oppstilt et vilkår om 
at den innsatte positivt har forsøkt å unndra seg straffegjennomføringen. Videre må enten 
permisjonen anses som formålstjenlig for resten av oppholdet i anstalten eller så må andre 
vektige grunner må tale for å innvilge permisjon, jf. strgjfl. § 33 (1). Det fremgår av forva-
ringsretningslinjene at det også er relevant for vurderingen å undersøke om fremstillinger har 
blitt gjennomført uten svikt, jf. retningslinjene.  
 
Det skal foretas en individuell vurdering i hver enkelt sak, og statsborgerskap, oppholdsstatus 
eller utvisningsvedtak er ikke avgjørende i seg selv.63 Det kan imidlertid foreligge usikker-

                                                
63  KRUS (2015) s. 37. 



25 
 

hetsmomenter i praksis der den forvaringsdømte er utlendinger. Dersom den forvaringsdømte 
ikke har familie, venner eller noen andre former for nettverk i Norge, kan sikkerhetsmessige 
hensyn tale mot å innvilge sosial permisjon. Et utvisningsvedtak kan tale for at det foreligger 
“grunn til å anta” at den forvaringsdømte vil unndra seg straffegjennomføringen dersom det er 
sannsynlig at vedkommende også vil unndra seg iverksettelse av utvisningsvedtaket ved løsla-
telsen, sml. reglene i utl. §§ 106 og 106 a om pågripelse og fengsling ved fare for unndragelse 
og strgjfl. § 33 (1) og (3). På den annen side kan en utvist forvaringsdømt også ha et ønske om 
å forbli i Norge, noe som taler i mot at det foreligger unndragelsesfare. Vurderingen vil varie-
re i hvert enkelt tilfelle. Dersom sikkerhetsmessige hensyn taler i mot permisjon, kan det også 
vurderes om permisjon kan innvilges med følge av en tjenestemann, eller om fremstilling her 
bør benyttes, jf. retningslinjene. 
 
Før det treffes vedtak om permisjon eller fremstilling følger det av forvaringsforskriften § 11 
(4) at beslutningstakeren må ta kontakt med politiet eller påtalemyndigheten for å undersøke 
om det foreligger opplysninger som kan ha betydning for den endelige avgjørelsen. Dette kan 
være viktig i saker der det er usikkert om det foreligger endelig utvisningsvedtak og politiet 
kan ha informasjon i tilknytning til om det foreligger unndragelsesfare. 
 
I LB-2009-90836 som handlet om prøveløslatelse fra forvaring av en forvaringsdømt fra So-
malia, nevnte retten permisjoner under vurderingen om vedkommende hadde oppnådd frem-
gang under oppholdet i forvaringsanstalten. Den forvaringsdømte hadde ikke fått innvilget 
permisjoner av kriminalomsorgen. Førstvoterende opplyste at dette hadde bakgrunn i at ved-
kommende blant annet hadde blitt utvist og skulle returnere til Somalia. I denne saken hadde 
utvisningsvedtak således fått et negativt utslag for den utenlandske forvaringsdømtes opphold 
i forvaringsanstalten i form av at vedkommende ikke hadde fått innvilget permisjoner. Først-
voterende utdypet imidlertid ikke de rettslige vurderingene som hadde blitt foretatt, ettersom 
saken dreide seg om prøveløslatelse etter dagjeldende straffelov, ikke permisjonsspørsmålet. 
 
I en sak om prøveløslatelse etter den nye straffeloven av 2005, LB-2016-74525, ble også opp-
holdsstatusen til den forvaringsdømte nevnt i tilknytning til permisjon under oppholdet i an-
stalten. Den forvaringsdømte hadde kommet til Norge fra Myanmar som kvoteflyktning, og 
hadde fått tilbakekalt flyktningstatusen sin i 2014 på grunn av det som førte til forvarings-
straffen. Utlendingsnemnda omgjorde imidlertid tilbakekallingen i 2015. Under sakens gang 
hos utlendingsmyndighetene hadde ikke den forvaringsdømte fått innvilget permisjoner. 
Førstvoterende uttalte:  
 

På grunn av en pågående sak hos utlendingsmyndighetene har A hatt forsinket pro-
gresjon under soningen. (…) Han oppnådde permisjonsrettigheter i september 2014, 
men fikk først permisjon i oktober 2015 etter at Utlendingsnemndas vedtak forelå. 
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(Min kursivering). 
 

Saken er egnet for å illustrere at vurderingen av om permisjoner kan innvilges kan påvirkes av 
en sak hos utlendingsmyndighetene. Det er imidlertid ikke det eneste som avgjør om permi-
sjon innvilges, jf. ordlyden i strgjfl. g forvaringsretningslinjene. 
 
Saken fra Asker og Bærum tingrett 9. desember 2014 nevnt foran, illustrerer at et utvisnings-
vedtak ikke er det eneste avgjørende momentet når kriminalomsorgen skal beslutte om permi-
sjoner kan innvilges. I denne saken hadde anstalten innvilget permisjoner. Vedkommende 
hadde imidlertid ikke benyttet seg av permisjonstilbudet fordi familien ikke befant seg i Nor-
ge.   
 
Dersom den forvaringsdømte er utvist eller har mottatt forhåndsvarsel om dette, kan ved-
kommende også ha en interesse i å bygge et nettverk i hjemlandet sitt før løslatelse fra straf-
fen. Et nettverk kan være kriminalitetsforebyggende både i Norge og i utlandet, og kan redu-
sere gjentakelsesfaren. Dette er sentrale momenter i en senere sak om prøveløslatelse, jf. strl. 
§ 44 jf. § 40.  
 
Det følger av forvaringsforskriften § 11 (3) at permisjon til utlandet ikke skal innvilges av 
sikkerhetsmessige grunner, sml. forskrift om straffegjennomføring § 3-30. Dette har sammen-
heng med at den domfelte kan både unndra seg straffegjennomføringen, jf. strgjfl. § 33. Rege-
len innebærer at forvaringsdømte med utvisningsvedtak som har familie og venner i utlandet, 
ikke får anledning til å dra til hjemlandet for å bygge opp nettverket sitt i forkant av en even-
tuell prøveløslatelse. Vedkommende vil heller ikke ha mulighet for å se etter bolig eller arbeid 
i hjemlandet på egen hånd.  
 
Jeg har ikke funnet eksempler i rettspraksis på at fremstillinger kan innvilges til utlandet, som 
en substitutt for permisjoner. Av ressursmessige og samfunnsøkonomiske grunner er det prak-
tisk vanskelig med fremstillinger til utlandet, ettersom to tjenestemenn alltid må følge med 
den forvaringsdømte. 
 
Domfelte kan heller ikke innvilges avbrudd i gjennomføringen av forvaringen for å kunne få 
permisjon og eventuelt dra til utlandet, jf. forvaringsforskriften § 11 (7). En utvidelse av ad-
gang til besøk kan imidlertid veie opp for manglende muligheter til å tilbringe tid med familie 
og venner. Besøk forutsetter imidlertid at de som kan besøke den forvaringsdømte har mulig-
het for å reise til anstalten. Dersom personene befinner seg i utlandet og ikke har mulighet til 
å reise til Norge, kan anstalten eventuelt forsøke å få til en ordning med bruk av Skype og 
utvidet ringetid til utlandet.  
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Det understrekes i forvaringsretningslinjene at det er viktig at utenlandske forvaringsdømte 
får mulighet til å styrke kontakten med familie og øvrig nettverk i hjemlandet. Dette er fordi 
det skal forberedes på løslatelse til vedkommendes hjemland. Dette vil også ha betydning for 
farevurderingen i vurderingen om prøveløslatelse skal innvilges, jf. strl. § 44 jf. § 40. Frem-
stillinger og permisjoner gir den forvaringsdømte den treningen som vedkommende kan ha 
behov for få å kunne vende tilbake til samfunnet. Nektelse av fremstillinger eller permisjoner 
kan føre til at retten har et dårligere beslutningsgrunnlag i prøveløslatelsessaker, sammenlik-
net med saker der den forvaringsdømte skal tilbakeføres til Norge og har utført flere fremstil-
linger og permisjoner. Manglende progresjon i soningen og få muligheter for å “teste seg på 
frihet” kan påvirke rettens mulighet til å foreta en prognose om vedkommende vil mestre 
overgangen fra et liv i en anstalt til et liv i frihet i prøveløslatelsessaken. Jeg skal gå nærmere 
inn på dette i del 4. 
 
3.6 Forberedelse til prøveløslatelse 

 
I dette delkapittelet skal jeg redegjøre for reglene som gjelder for forberedelse til prøveløsla-
telse av utenlandske forvaringsdømte. Jeg skal sammenlikne disse reglene med reglene for 
forberedelse av prøveløslatelse av forvaringsdømte uten utvisningsvedtak. Prøveløslatelse 
innebærer at den domfelte får komme ut av fengselet på prøve og testet seg på et liv i frihet 
under oppsyn, før tidsrammen for forvaringsstraffen løper ut, jf. strl. § 43 (1).  
 
Før en prøveløslatelsessak blir behandlet, er det forvaringsanstaltens ansvar å forberede saken, 
jf. forvaringsforskriften § 14. I bestemmelsen presiseres det at forberedelsen skjer ved at det 
skal utarbeides en skriftlig gjennomføringsplan som beskriver hva som skal skje i prøveløsla-
telsesperioden. For et eksempel på hvordan en anstalt forbereder til prøveløslatelse viser jeg 
til vedlegg 3 fra Ila fengsel og forvaringsanstalt.  
 
Det følger av forvaringsretningslinjene at planen skal inneholde forslag til vilkår for prøveløs-
latelse. Disse kan for eksempel være vilkår om oppholdssted, arbeid, utdanning eller behand-
ling, sml. strl. § 44 jf. §§ 35–37. Videre skal kriminalomsorgen foreta en fornyet risikovurde-
ring av vedkommende. I denne skal det fremgå om anstalten anser en eventuell løslatelse som 
“sikkerhetsmessig forsvarlig”, jf. forvaringsforskriften § 16 jf. strl. § 44. Dette var tidligere 
regulert av strl. 1902 § 39 f (2). Etter rettspraksis fra 2014, Rt. 2014 s. 934, Rt. 2014 s. 946 og 
Rt. 2014 s. 951, er vurderingsnormen etter forvaringsforskriften modifisert. Det avgjørende 
ved prøveløslatelse at det ikke lenger foreligger en nærliggende fare for gjentakelse, jf. strl. § 
44 jf. § 40. Høyesterett har presisert at faren må være “kvalifisert og reell”. 
 
Dersom den forvaringsdømte er utvist, skal opplegget utarbeides “med sikte på at domfelte 
etter løslatelsen skal ta opphold i sitt hjemland”, jf. forvaringsretningslinjene. Denne regelen 
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er i overenstemmelse med utlendingslovens regler om utlendingers rettsstilling ved utvisning. 
Utvisningsvedtaket innebærer at vedkommende ikke lenger er medlem i folketrygden, jf. fol-
ketrygdloven og utlendingsloven. Da har ikke utenlandske forvaringsdømte rett til oppfølging 
fra Nav for bistand i tilknytning til bolig, utdanning og arbeid. De heller ikke krav på å få be-
handling utover det som er strengt nødvendig i overenstemmelse med forskrift om tjenester til 
personer uten fast opphold § 7.  
 
Det følger av forvaringsretningslinjene at prøveløslatelsesopplegg for utviste forvaringsdømte 
kan bestå av at den utenlandske forvaringsdømte tilføres en type kompetanse som vedkom-
mende kan nyttiggjøre seg i hjemlandet. Det kan også bestå av nettverksbygging og styrking 
av kontakten med familie i hjemlandet. Dette er viktige elementer som vektlegges i vurde-
ringen om prøveløslatelse er forsvarlig i den enkelte saken, jf. strl. § 44 jf. § 40. Dette følger 
også av rettspraksis, se LB-2009-90836, LB-2012-43835 og LB-2012-200730. Dersom utlen-
dingen ikke har et opplegg for prøveløslatelsesperioden eller faste rammer i form for nettverk 
i hjemlandet eller muligheter for å komme i arbeid ved en tvangsretur, vil dette tale i mot inn-
vilgelse av prøveløslatelse.  
 
LB-2009-90836, som er referert til tidligere i oppgaven, handlet om prøveløslatelse av en so-
malisk forvaringsdømt med utvisningsvedtak. Forvaringsanstalten hadde i denne saken ikke 
forberedt til en eventuell prøveløslatelse. Dette var fordi anstalten ikke støttet løslatelse i dette 
tilfellet, jf. daværende strl. § 39 f jf. forvaringsforskriften § 16. Førstvoterende uttalte også at 
forberedelsene ikke hadde funnet sted fordi den domfelte var utvist. Retten innvilget begjæ-
ringen til den forvaringsdømte i denne saken, men bemerket at vedkommende måtte få tid til å 
forberede seg til løslatelse. Videre uttalte førstvoterende og at dette burde skje i samarbeid 
med anstalten ettersom det ikke hadde blitt foretatt noen forberedelser i forkant av rettssaken: 
 

Retten antar at A vil være tjent med at han får noe tid til å forberede seg til løslatelsen 
i samarbeid med anstalten, samtidig som politiet vil trenge noe tid for å iverksette ut-
visningsvedtaket. Det vises i den forbindelse til at A ikke har hatt noen permisjoner 
hittil, og at anstalten ikke har satt i verk noen forberedelse til løslatelse av ham i dag. 
(Min kursivering.) 
 

Denne saken skiller seg ut fra andre saker der anstalten har utført risikovurderinger og avgitt 
begrunnelse for eller i mot prøveløslatelse i overenstemmelse med forvaringsforskriften § 16. 
Se til illustrasjon dommene inntatt i Rt. 2014 s. 934, Rt. 2014 s. 946 og Rt. 2014 s. 951. 
 
Anstalten skal i samarbeid med friomsorgen utarbeide en gjennomføringsplan for prøveløsla-
telse etter forvaringsretningslinjene. Det faktum at friomsorgen er et norsk forvaltningsorgan 
underlagt kriminalomsorgen, innebærer at de er rettslig begrenset til å utarbeide et prøveløsla-
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telsesopplegg på norsk territorium i samarbeid med norske aktører, sml. forvaringsforskriften 
§ 17 (4).64 Dette støttes for det første av at hverken straffeloven eller strgjfl. med tilhørende 
retningslinjer inneholder regler om samarbeid med utenlandske myndigheter i prøveløslatel-
sessaker. For det andre støttes det også av at forvaring er en særegen straffart som få andre 
stater har.65 I skrivende stund har for eksempel Danmark66 og New Zealand67 forvaring. I 
Danmark er forvaring rettslig kvalifisert om en foranstaltning som kan minne om det norske 
sikringsinstituttet. Straffelovrådets betænkning 667 af 1972, s. 71–72. Vilkårene for idømmel-
se av forvaring er imidlertid svært like, jf. den danske straffeloven af 1973 § 70 sml. strl. § 40. 
Det gjelder heller ingen spesielle regler om internasjonalt samarbeid ved prøveløslatelse fra 
forvaring. 
 
Det kan tenkes tilfeller hvor det ikke foreligger et endelig utvisningsvedtak når anstalten skal 
forberede til prøveløslatelse. Hverken straffegjennomføringsloven eller forvaringsforskriften 
regulerer saker der utvisningsvedtaket ikke er endelig avgjort. I LB-2015-109584 ble spørs-
målet tatt stilling til. Saken gjaldt prøveløslatelse fra forvaring og forlengelse av tidsrammen, 
jf. strl. §§ 44 jf. § 40 og § 43 (1) jf. § 40. Den forvaringsdømte var utvist og hadde påklaget 
vedtaket til utlendingsmyndighetene. Klagesaken var fortsatt under behandling da prøveløsla-
telsessaken kom opp for tingretten. Førstvoterende viste til en avgjørelse inntatt i Rt. 2014 s. 
220 som gjaldt varetektsfengsling etter utlendingsloven. Det fulgte av denne avgjørelsen at 
vedtaket må anses som gyldig selv om det er gjenstand for klagebehandling. Dette måtte gjel-
de inntil vedtaket var omgjort eller kjent ugyldig av domstolene. 
 
I LB-2015-109584 la lagmannsretten rettssetningen foran til grunn for saken de hadde til be-
handling. Utvisningsvedtaket ble dermed ansett som gyldig og førstvoterende baserte seg på 
den utenlandske forvaringsdømte kom til å oppholde seg utenfor Norge ved en eventuell prø-
veløslatelse. Dommen kan tale for at anstalten bør forholde seg til utvisningsvedtaket som 
gyldig ved utarbeidelsen av prøveløslatelsesopplegget.  
 
Det følger av forvaringsretningslinjene at det skal inngås en avtale med domfelte dersom det 
oppstår en situasjon der den domfelte besluttes løslatt uten at utvisningsvedtaket kan effektue-
res. Avtalen skal regulere oppmøte ved et av friomsorgens kontorer på fastsatte tidspunkter. 
Denne regelen kan tale for at anstalten og friomsorgen bør utarbeide to ulike prøveløslatelses-
opplegg. Da skal ett prøveløslatelsesopplegg være tilpasset utlendingens situasjon i hjemlan-
                                                
64  Oslo friomsorgskontor, 2017. 
65  Storvik (2013) s. 108. 
66  Se Straffelovrådets betænkning 667 af 1972, s. 71–72. Vilkårene for å idømme forvaring er ganske like, sml. 

straffeloven af 1973 § 70 sml. strl. § 40. 
67  http://www.corrections.govt.nz/working_with_offenders/courts_and_pre-

sentencing/types_of_sentences.html [Sitert_25._april_2017]. 
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det dersom utvisningsvedtaket ikke omgjøres. Det andre prøveløslatelsesopplegg må være 
tilpasset situasjonen i Norge dersom klagen blir tatt til følge og utvisningsvedtaket omgjøres, 
jf. utl. § 80 jf. fvl. kapittel VI. 
 
Det kan også tenkes tilfeller der utlendingen er utvist, men er vernet mot retur i medhold av 
utl. § 73, og har fått en midlertidig oppholdstillatelse, jf. utl. § 74. Dette kan føre til usikkerhet 
for forvaringsanstalten i forbindelse med utarbeidelse av et opplegg for en eventuell prøveløs-
latelse. I slike saker er det ikke sikkert om utlendingen vil returnere til hjemlandet sitt ved en 
prøveløslatelse eller må oppholde seg i Norge frem til situasjonen i hjemlandet har endret seg.  
 
UDI kan i slike tilfeller fastsette ut i fra en konket vurdering at oppholdstillatelse etter utl. § 
73 ikke gir rett til arbeid, jf. utl. § 74 2. punktum og utlendingsforskriften § 15-4 (2). Dette 
kan innebære at en utenlandsk forvaringsdømt ikke kan sysselsettes i prøveløslatelsesperio-
den, noe som er et av de lovlige vilkårene som retten kan fastsette ved prøveløslatelse, jf. strl. 
§ 45 (1) a jf. § 37 (1) a, og som ofte brukes i praksis. Se til illustrasjon dommen inntatt i Rt. 
2014 s. 934 der vilkåret for prøveløslatelse presiseres. Manglende muligheter for sysselsetting 
medfører også at kriminalomsorgen ikke kan tilrettelegge for et opplegg med potensielle ar-
beidsgiver eller med Nav for å få den domfelte ut i arbeid. Regelen om meldeplikt til fri-
omsorgskontorene kan imidlertid være relevant, jf. forvaringsretningslinjene.  
 
Ut i fra statistikken i Mælandsutvalgets rapport68 finnes det statsløse forvaringsdømte i Norge. 
Jeg har ikke funnet noe i lovverket om spesielle regler som gjelder for forberedelse til prøve-
løslatelse av statsløse.  Ettersom retningslinjene ikke har spesielle regler om denne gruppen av 
forvaringsdømte, kan de generelle reglene i forvaringsforskriften være aktuelle for å fastlegge 
gjeldende rett. Statsløse får ikke utstedt reisedokumenter og må derfor oppholde seg i Norge 
ved prøveløslatelse. Da kan kriminalomsorgen planlegge prøveløslatelsen med sikte på at 
vedkommende kommer til å oppholde seg på norsk territorium. I et slikt tilfelle kan et lokalt 
friomsorgskontor gi vedkommende oppfølging i samsvar med forvaringsforskriften § 17 og 
forvaringsretningslinjene. 

                                                
68  Mælandsutvalget (2008) s. 45. 
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4 Utvisningsvedtakets betydning for prøveløslatelse 
 
4.1 Rettslig utgangspunkt for prøveløslatelse fra forvaring 
 
I denne delen av oppgaven skal jeg undersøke om utvisningsvedtaket får betydning for rettens 
vurdering av om prøveløslatelse skal innvilges. Her skal jeg også undersøke hva slags vilkår 
som kan fastsettes når den forvaringsdømte er utvist og om tidspunktet for prøveløslatelsen 
påvirkes av utvisningsvedtaket. Til slutt vil jeg vurdere om bevissituasjonen påvirkes av ut-
visningsvedtaket. 
 
Prøveløslatelse fra forvaring reguleres i strl. §§ 44–46, samt forvaringsforskriften og tilhøren-
de retningslinjer, jf. strl. §§ 47 og 411. Tidligere ble prøveløslatelse fra forvaring regulert av 
den gamle straffeloven § 39 f, jf. § 39 c og § 39 g. Det meste av rettspraksisen som gjennom-
gås i det følgende refererer til den eldre straffeloven. Dette er fordi den nye straffeloven trådte 
i kraft den 1. oktober 2015, jf. straffelovens ikraftsettingslov § 169 som medfører at det er 
sparsomt med praksis etter den nye straffeloven. Praksis etter den gamle straffeloven er fort-
satt uttrykk for gjeldende rett. Dette følger av rettspraksis, se HR-2016-2261-A. 
 
Vilkårene for å løslate en forvaringsdømt fremgår ikke direkte av straffeloven, men er blitt 
presisert av Høyesterett i flere dommer om prøveløslatelse fra forvaring, se dommene inntatt i 
Rt. 2014 s. 934, Rt. 2014 s. 946 og Rt. 2014 s. 951. Det følger av denne praksisen at dersom 
vilkårene for forvaring ikke lenger er tilstede etter strl. § 40, skal den forvaringsdømte prøve-
løslates. Det det må gjøres en konkret helhetsvurdering av bevisene på avgjørelsestidspunktet. 
Det må først vurderes om det fortsatt må antas å foreligge nærliggende fare for at den forva-
ringsdømte vil begå nye alvorlig lovbrudd som kan danne grunnlag for forvaring, dersom en 
eventuell prøveløslatelse innvilges, jf. strl. § 40. Heretter “farevurderingen”.70  
 
Dersom det fortsatt foreligger fare i medhold av § 40, må det vurderes om fortsatt forvaring er 
nødvendig for å “verne andres liv, helse eller frihet”, eller om disse rettsgodene kan ivaretas i 
tilstrekkelig grad ved at det fastsettes vilkår for prøveløslatelsen, jf. strl. §§ 40 og 45. Dersom 
forvaring fortsatt anses nødvendig, kan tidsrammen forlenges i medhold av strl. § 43.  
 
Høyesterett har i flere saker uttalt seg om farevurderingen. Faren må vurderes som “reell og 
kvalifisert”, se HR-2016-2261-A og dommene fra 2014 foran. Utgangspunktet for farevurde-
ringen er den forutgående forvaringsdommen i prøveløslatelsessaker, se Rt. 2014 s. 934. Vil-
kårene som er aktuelle å fastsette for at den forvaringsdømte kan løslates på prøve etter strl. § 

                                                
69  Lov 19. juni 2015 nr. 65 om straffelovens ikraftsetting. 
70  Terminologien er inspirert av Høyesteretts terminologi i Rt. 2014 s. 934, Rt. 2014 s. 946 og Rt. 2014 s. 951. 
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46 jf. §§ 35 – 37 “må” også tas i betraktning, se samme dom avsnitt 53.  
 
Under farevurderingen skal det “særlig” vurderes om det har inntrådt endringer i lovbryterens 
adferd og sosiale eller personlige funksjonsevne, jf. strl. § 40 (4). Ved vurderingen av domfel-
tes situasjon ved en eventuell prøveløslatelse vil domfeltes opphold i anstalten, bolig, syssel-
setting, økonomi, familie, nettverk, behandling og oppfølging være sentrale momenter, se 
rettspraksisen nevnt foran og forvaringsretningslinjene. Disse elementene kan utgjøre preven-
tive rammer for en tilværelse utenfor forvaringsanstalten og kan gi indikasjoner på om det 
foreligger fare for ny kriminalitet ved en eventuell prøveløslatelse, jf. strl. § 40. 
 
Det er retten som har primærkompetanse til å beslutte prøveløslatelse etter straffeloven. Kri-
minalomsorgen kan imidlertid treffe beslutning om prøveløslatelse dersom påtalemyndigheten 
samtykker i dette, jf. de prosessuelle vilkårene for prøveløslatelse i strl. § 43.  
 
Jeg skal i de neste delkapitlene (4.11 – 4.1.4) undersøke om momentene i prøveløslatelsessa-
ker om forvaring nent foran er annerledes for utviste forvaringsdømte, sammenliknet med 
forvaringsdømte som skal prøveløslates til Norge. 
 
4.1.1 Den forutgående forvaringsdommen 
 
Etter en gjennomgang av rettspraksis har jeg ikke funnet at den forutgående forvaringsdom-
men for utviste utlendinger vil skille seg ut fra andre forvaringsdommer. Fra gjennomgangen 
av lov, forarbeider og rettspraksis i del 2 ble det påvist at et utvisningsvedtak ikke fikk rettslig 
betydning for vurderingen om forvaring kunne idømmes i straffesaken. Jeg har ikke funnet 
noe rettspraksis på at et utvisningsvedtak kan få noen rettslig betydning for rettens vurdering 
av den forutgående forvaringsdommen i prøveløslatelsessaker.71  
 
 
4.1.2 Domfeltes situasjon ved en eventuell prøveløslatelse 
 
Det følger av forvaringsretningslinjene at prøveløslatelsesopplegget skal utarbeides slik at det 
tas sikte på at den forvaringsdømte skal løslates på prøve til hjemlandet. Utvisningsvedtaket 
kan få betydning for om farevurderingen i prøveløslatelsessaker må knyttes til et spesifikt 
land. Loven og forarbeidene inneholder ingen regel om at farevurderingen skal knyttes til et 
spesielt samfunn, herunder det norske samfunnet eller samfunnet i hjemlandet som den utviste 

                                                
71  I Mælandsrapporten ble det motsetningsvis uttalt at opplysningene i forvaringsdommen kunne være mangel-

fulle i sakene der den forvaringsdømte var utlending, s. 45. Det kan ut i fra dette stilles spørsmål til om ret-
ten har mindre informasjon om bakgrunnen til den domfelte i sakene den domfelte er utlending, sammenlik-
net med andre saker. Av plasshensyn kan jeg ikke utdype dette.  
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forvaringsdømte skal returnere til. Ordlyden i strl. § 40 er imidlertid generell og kan derfor 
åpne opp for ulike tolkningsalternativer.  
 
Spørsmålet om hvilket land farevurderingen i prøveløslatelsessaker skal knyttes til, ble adres-
sert i LB-2009-90836 som er referert til foran i oppgaven. Saken handlet om prøveløslatelse 
av en forvaringsdømt som var utvist til Somalia. Det sentrale vurderingstema for retten var 
om det forelå “reell og kvalifisert fare” for gjentakelse, jf. dagjeldende strl. § 39 c. Under fa-
revurderingen stilte retten spørsmål om hensynet til samfunnsvernet strakk seg lenger enn til 
“Norges geografiske grenser”. Flertallet svarte bekreftende på dette og uttalte at farekriteriet 
måtte vurderes generelt. Førstvoterende sluttet seg til tingrettens vurdering fra behandlingen i 
førsteinstans: 
 

Hensikten med forvaringsinstituttet er å verne samfunnet. Dette må etter rettens me-
ning strekke seg lenger enn det norske samfunn. Med “samfunnet” tas det bl.a. sikte 
på å verne andre mennesker, og et slikt vern må gjelde generelt. […] Retten finner 
derfor at avgjørelsen vil måtte bero på en ren risikovurdering av faren for gjentagelse. 
(Min kursivering.) 
 

En senere sak fra 2012, LB-2012-43835, fulgte samme rettslige linje. Saken handlet også om 
prøveløslatelse av en somalisk forvaringsdømt med utvisningsvedtak. Retten tok ikke selv-
stendig stilling til om hensynet til samfunnsvernet knyttet seg kun til Norge, men refererte til 
avgjørelsen fra 2009. Førstvoterende uttalte videre i tilknytning til farevurderingen at 
“problemstillingen er den samme selv om prøveløslatelsen skjer til et annet land enn Norge”. 
Senere i dommen ble det imidlertid uttalt at”(fare)vurderingen kunne slå ut forskjellig, av-
hengig av om prøveløslatelsen skjer til Norge eller til Somalia, som er det aktuelle alternativet 
i denne saken.” Uttalelsen kan tale for at det rettslige vurderingstema er det samme, uavheng-
ig av hvilket land den forvaringsdømte skal løslates på prøve til. 

 
I LB-2012-43835 foretok førstvoterende to farevurderinger. Den første i tilknytning til dom-
feltes situasjon i Norge og den andre i tilknytning til Somalia. Her mente dommerne at vilkå-
rene for prøveløslatelse ikke var til stede dersom parten i saken ville blitt prøveløslatt til Nor-
ge, jf. dagjeldende strl.§ 39 c.  Retten vurderte også om det forelå risiko for ny kriminalitet 
ved retur til Somalia. Under vurderingen vektla retten en sakkyndigrapport som forklarte at 
domfelte ville ha et liv med rammer og nettverk “i form av familie, et rusfritt miljø, bo og 
arbeid” hvis vedkommende returnerte til Somalia i motsetning til situasjonen i Norge. I denne 
saken ble domfelte innvilget prøveløslatelse forutsatt at vedkommende returnerte til Somalia.  
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I Asker og Bærum tingretts dom av 9. desember 2014, vist til foran, var den domfelte utvist til 
Ghana. Retten foretok samme vurdering som i de tidligere sakene fra 2009 og 2012 og uttalte: 
 

Retten legger til grunn at hensynet til samfunnsvernet strekker seg lengre enn Norges 
grenser, slik at han ikke kan løslates på prøve med direkte uttransportering til Ghana 
dersom det også der vil være nærliggende fare for gjentakelse av alvorlig kriminalitet.  
Problemstillingen er således om det ved en utvisning til Ghana vil være andre og mer 
stabile rammer rundt ham, som reduserer faren for ny kriminalitet.  (Min kursivering.) 
 

Rettsanvendelsen i dommene er i overensstemmelse med samfunnsvernhensynet, som kan 
tolkes generelt. Den nøytrale ordlyden i strl. § 40 og forarbeidene til straffeloven som kun 
spesifiserer at det er samfunnsmedlemmene som skal vernes,72 kan tale i samme retning.  
 
Lagmannsrettsdommene foran kan tale for at § 40 kan vurderes i tilknytning til et annet sam-
funn enn det norske.  Underrettspraksis har som hovedregel liten rettskildemessig vekt, sam-
menliknet med rettspraksis fra Høyesterett, jf. Grl. § 88.73 Dommene kan imidlertid gi veiled-
ning når loven er generell og høyesterettspraksis ikke er tilgjengelig. Videre er saksforholdene 
og begrunnelsene i sakene like og utvisningsvedtaket har stått sentralt for resultatet.74  
  
Videre kan sakene tale for at det kan foretas to farevurderinger i prøveløslatelsessaker, jf. strl. 
§ 40. Én vurdering knyttet til Norge og én til den forvaringsdømtes hjemland. Dette kan være 
praktisk i saker der utlendingssaken er stilt i bero i medhold av utl. § 73 eller det foreligger 
usikkerhet om utvisningsvedtaket faktisk kan effektueres ved en eventuell prøveløslatelse slik 
som i LB-2012-43835.  
 
4.1.3 Domfeltes opphold i anstalten 
 
Domfeltes opphold i anstalten er et sentralt moment ved farevurderingen. Dersom retten skal 
kunne foreta en ny, selvstendig vurdering i prøveløslatelsessaken er det viktig at den forva-
ringsdømte har benyttet seg av tilbudet i anstalten. Det er også viktig at den forvaringsdømtes 
oppførsel, hendelser, disiplinærreaksjoner, fremstillinger, permisjoner og overføringer har 
blitt dokumentert av hensyn til bevissituasjonen. I Rt. 2014 s. 951 understreket førstvoterende 
for eksempel at vedkommende hadde fått innvilget en “rekke permisjoner og fremstillinger” 
som hadde blitt gjennomført uten anmerkninger, se avsnitt 27 og 53.  
 

                                                
72  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 277. 
73  Eckhoff og Helgesen (2001). 
74  Disse momentene angis i Skoghøy (2013) s. 323–344.  
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Utdanning, arbeidsopplæring eller deltagelse i programmer kan også bidra til atferdsendring, 
sml. strl. § 40. Dette kan gi indikasjoner på hvorvidt det vil foreligge sikre rammer ved en 
eventuell prøveløslatelse som vil tale i mot at det foreligger gjentakelsesfare. Se Rt. 2014 s. 
934, Rt. 2014 s. 946 og Rt. 2014 s. 951 for eksempler på rettens vurdering i de konkrete saker 
av de forvaringsdømtes opphold i forvaringsanstalt. 
 
Det følger av de spesielle reglene som gjelder for utenlandske forvaringsdømte i forvarings-
retningslinjene at oppholdet i anstalten vil påvirkes av et utvisningsvedtak. Utvisningsvedta-
ket kan derfor få betydning for vurderingen av den forvaringsdømtes progresjon i en eventuell 
prøveløslatelsessak. Dersom utvisningsvedtaket har påvirket progresjonen i negativ retning 
kan dette tale i mot prøveløslatelse. Om den forvaringsdømte for eksempel ikke har fått inn-
vilget og/eller gjennomført permisjoner og fremstillinger, kan retten ha et mangelfullt grunn-
lag for å konstatere at den forvaringsdømte ikke lenger vil utgjøre en fare utenfor anstalten. 
Det samme gjør seg gjeldende for sysselsetting og behandling i anstalten. 
 
 I LB-2012-200730 om den marokkanske forvaringsdømte hadde vedkommende for eksempel 
ikke hatt permisjoner. Domfelte hadde imidlertid gjennomført “flere sosiale fremstillinger og 
deltatt på aktivitetsturer uten negative anmerkninger”. Dette var momenter som var relevante 
for rettens farevurdering. Videre hadde den forvaringsdømte blant annet deltatt i programmer, 
gått til behandling hos psykolog, gått på skole samt bestått ulike yrkesfag. Førstvoterende 
uttalte at det syntes som om den forvaringsdømte hadde hatt en “relativt positiv utvikling” ut i 
fra opplysninger fra forvaringsanstalten. I denne saken hadde kriminalomsorgen innstilt på 
prøveløslatelse. Retten var enig i denne vurderingen og konkluderte med prøveløslatelse. 
 
I en annen sak, LB-2012-43835 som handlet om den somaliske forvaringsdømte, var vurde-
ringen av den forvaringsdømtes opphold i anstalten annerledes. Vedkommendes “atferdsmes-
sige utvikling” hadde i denne saken vært negativ ifølge forvaringsanstalten. Regionalt nivå i 
kriminalomsorgen hadde anbefalt å nekte prøveløslatelse både til Norge og Somalia. Retten 
konkluderte imidlertid med prøveløslatelse. Det som syntes avgjørende for resultatet i saken 
var at førstvoterende mente at det ville foreligge sikre rammer rundt den forvaringsdømte ved 
en prøveløslatelse til Somalia.  
 
For andre redegjørelser av utenlandske forvaringsdømtes progresjon under forvaringsstraffen, 
se LB-2009-90836, LB-2015-109584 samt Asker og Bærum tingretts dom av 9. desember 
2014. 
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4.1.4 Vilkårene som kan fastsettes 
 
Dersom det er inntrådt endringer som tilsier at gjentakelsesfaren ikke er “reell og kvalifisert” i 
medhold av strl. § 40, må det vurderes om vilkårene som er aktuelle å fastsette reduserer faren 
tilstrekkelig. Dette inkluderer hele opplegget som er planlagt i forkant av prøveløslatelsessa-
ken i medhold av forvaringsforskriften § 14 og retningslinjene. Dette er et sentralt vurderings-
tema i prøveløslatelsessaker og er presisert i rettspraksis. Se Rt. 2014 s. 934.  
 
Ved prøveløslatelse fra forvaring kan retten sette vilkår etter strl. § 45, jf. §§ 35–37. Vilkårene 
kan bidra til å minske gjentakelsesfaren og ivaretar samfunnsvernet. De skal også gi den for-
varingsdømte en mulighet til gradvis å vende seg til et liv i frihet under oppfølging, jf. forva-
ringsforskriften § 17. Vilkårene gjelder for hele prøvetiden og kan vare fra ett til fem år, jf. 
strl. § 44 (1) siste punktum. I praksis kan det fastsettes vilkår om at den forvaringsdømte skal 
få oppfølging, vilkår om bosted, oppholdssted, arbeid eller opplæring og deltakelse i behand-
lingsprogram etter strl. § 45, jf. § 37. Se til illustrasjon sakene inntatt i Se Rt. 2014 s. 934, Rt. 
2014 s. 946 og Rt. 2014 s. 951, samt forvaringsretningslinjene. 
 
I høyesterettssakene fra 2014 skulle de domfelte løslates på prøve i Norge. Vilkårene faller 
annerledes ut for utenlandske forvaringsdømte fordi utvisningsvedtaket innebærer en rettslig 
plikt til å forlate Norge. Utlendingen pålegges også et forbud mot å reise inn igjen i riket, jf. 
utl § 71 (2). Dersom den forvaringsdømte er utvist, følger det av forvaringsretningslinjene at 
en eventuell prøveløslatelse skal skje til den forvaringsdømtes hjemland. Ut i fra reglene i 
retningslinjene og utlendingsloven er det flere av vilkårene i strl. § 45 jf. §§ 35–37 som ikke 
er like praktiske for utviste forvaringsdømte. 
 
Straffeloven § 37 (1) a angir at retten kan sette vilkår om bosted og oppholdssted. Dette om-
fatter også påbud om opphold i hjemlandet og forbud mot retur til Norge. Dette kan være re-
levante vilkår for utenlandske forvaringsdømte med utvisningsvedtak. 
 
Oppfølging av den domfelte utenfor Norges grenser i tråd med forvaringsforskriften og ret-
ningslinjene ville vært praktisk og juridisk utfordrende, sml. forvaringsforskriften § 17 (4). 
Regelen om at det er friomsorgen som skal påse at vilkår overholdes, jf. forvaringsforskriften 
§ 17 (5), kan for eksempel ikke etterleves dersom utlendingen forlater norsk territorium. Det 
samme gjelder regelen i § 17 (3) om uanmeldte hjemmebesøk. Reglene om vilkår og oppføl-
ging av disse kan ikke gjennomføres for en utenlandsk forvaringsdømt når utvisningsvedtaket 
er iverksatt. Straffelovens jurisdiksjonsregler taler også i samme retning.75  
 
                                                
75  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 176. 
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Det følger også av rettspraksis at det ikke kan settes like mange vilkår for utenlandske forva-
ringsdømte med utvisningsvedtak som i andre saker. I LB-2009-90836 nevnt foran i oppga-
ven, viste retten tilbakeholdenhet med å fastsette vilkår etter dagjeldende straffelov for den 
somaliske domfelte. Førstvoterende uttalte at det ikke kunne fastsettes ytterligere vilkår enn 
vilkår om at den domfelte måtte forlate Norge og ikke returnere. Dette ble begrunnet i at 
andre vilkår “under ingen omstendigheter” ville ha fått “noen realitet” når parten skulle ha 
forlatt Norge. Utvisningsvedtaket bidrog i denne saken til å utelukke fastsettelse av ytterligere 
vilkår for prøveløslatelse. 
 
 Dette samme var også tilfelle i LB-2015-109584 som handlet om prøveløslatelse etter den 
nye straffeloven. I denne saken forelå det usikkerhet vedrørende livssituasjonen til den forva-
ringsdømte ved en eventuell prøveløslatelse samt hvilke vilkår som kunne fastsettes. Utlen-
dingen var utvist, men vedtaket var under klagebehandling hos utlendingsmyndighetene. I 
denne saken ble begjæringen om prøveløslatelse benektet fordi flertallet mente det fortsatt 
forelå fare i medhold av strl. § 40 på generelt grunnlag. 
 
I LB-2012-43835 var den forvaringsdømte utvist til Somalia. Vedkommende hadde gjennom-
gått behandling for rus i forvaringsanstalten. Den domfeltes rusproblematikk utgjorde ett av 
de sentrale momentene i farevurderingen etter dagjeldende straffelov § 39 c (1). Risikoen for 
nye forbrytelser var avhengig av om den forvaringsdømte ville overkomme rusproblemene 
sine ved en eventuell prøveløslatelse til Somalia. I prøveløslatelsessaker der rusproblematikk 
er sentralt kan det settes vilkår om behandling og medisinering i medhold av strl. Retten fast-
satte imidlertid ikke et slikt vilkår i denne saken. Førstvoterende uttalte at den domfelte ville 
få “et liv med rammer og nettverk, i form av familie, et rusfritt miljø, bolig og arbeid” i Soma-
lia. Det kan dermed ha syntes som at retten la til grunn den forvaringsdømte ville få oppføl-
gingen som vedkommende trengte fra somaliske myndigheter ved retur til hjemlandet. 
 
Rusproblematikk var også et tema i LB-2012-200730 der den forvaringsdømte var utvist til 
Marokko. Førstvoterende bemerket at de sakkyndige hadde vist til: 
 

(…) at A har et utvisningsvedtak og at han sier at han er innstilt på å flytte tilbake til 
Marokko. Det forelå imidlertid ingen planer fra behandlerapparatet om hvordan han 
skal forebygge nye kriminelle handlinger eller tilbakefall til rusmisbruk i hjemlandet. 
(Min kursivering). 
 

Her hadde ikke de sakkyndige foreslått vilkår om behandling i hjemlandet. De understreket 
kun viktigheten av slik behandling i forbindelse med gjentakelsesfaren. Retten fastsatte heller 
ikke vilkår om behandling, i likhet med den andre saken fra 2012 foran. 
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Etter en gjennomgang av rettspraksis om prøveløslatelse fra forvaring for domfelte med ut-
visningsvedtak har jeg funnet at retten i slike saker som regel setter vilkår om at utlendingen 
forlater Norge “ved at” (min kursivering) utvisningsvedtaket vedkommende har fått fra UDI 
blir iverksatt. Det blir også fastsatt vilkår om at domfelte ikke skal returnere til Norge. Se for 
eksempel LB-2012-43835, LB-2012-200730 og LB-2009-90836. I noen tilfeller settes det 
også vilkår om bosted i utlandet, se LB-2012-200730 og Asker og Bærum tingretts dom av 9. 
desember 2014. Jeg skal gå nærmere inn på disse vilkårene som ble vurdert i tilknytning til 
farevurderingen i det følgende. 
 
Vilkår om effektuering av utvisningsvedtaket kan fastsettes i medhold av straffeloven § 45 
første ledd bokstav a som viser til bestemmelsene om vilkår for betinget dom i loven §§ 35–
37. Dette ble gjort LB-2012-43835, LB-2012-200730 og LB-2009-90836. Det samme gjelder 
vilkåret om at den domfelte ikke skal returnere til Norge. Vilkåret om at den domfelte ikke 
skal returnere til Norge kan sammenliknes materielt sett med innreiseforbudet vedkommende 
ilegges i kraft av utvisningsvedtaket etter utlendingsloven, jf. utl. § 71 (2). 
 
Vilkår om bosted kan settes med hjemmel i straffeloven § 45 (1) a jf. § 37 (1) a. Dette ble 
gjort i LB-2012-200730 (bosted i Marokko) og i Asker og Bærum tingretts dom 14. desember 
2014 (bosted i Ghana). I prøveløslatelsessaker der den forvaringsdømte skal ha bosted i Nor-
ge, fastsettes det hvilken adresse vedkommende skal bo på. Se til illustrasjon dommen inntatt 
i Rt. 2014 s. 946 der vilkåret om bosted lød som følgende: 
 

A skal bo i [adresse]. Han kan ikke forandre bosted uten forhåndssamtykke fra krimi-
nalomsorgen. Dette innebærer også at han må søke kriminalomsorgen ved midlertidig 
endring av bostedsadresse, som for eksempel overnatting på en annen adresse. Dom-
felte må oppholde seg på bostedsadressen mellom kl. 23.00 - 06.00 for at vilkåret skal 
anses som overholdt. (Min kursivering. Adressen er sensurert.) 
 

Dette ble imidlertid ikke gjort i de sakene der den forvaringsdømte skulle ha bosted i utlandet.  
Manglende fastsettelse av adresse er sammenfallende med jurisdiksjonsbetraktninger om at 
norske myndigheter ikke kan følge opp den forvaringsdømte i hjemlandet for å verifisere at 
vilkår om bosted overholdes, jf. forvaringsforskriften § 17 (4). Vilkåret om bosted kan ikke 
lovlig følges opp når norske myndigheter ikke har jurisdiksjon til å kontrollere det.  
 
I tingrettsdommen der den forvaringsdømte ble pålagt vilkår om bosted i Marokko, LB-2012-
200730, hadde de sakkyndige understreket viktigheten av at den domfelte ville ha et bosted 
ved løslatelse. Den forvaringsdømte hadde her opplyst i sin forklaring for retten at vedkom-
mende ville ha slikt bosted. Det forelå tvil i saken på dette punktet, men flertallet konkluderte 
med at tvilen som knytter seg til dette måtte komme den domfelte til gode. Bosted ble fastsatt 
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uttrykkelig som et vilkår i domsslutningen, men det ble ikke spesifisert hvilken by vedkom-
mende skulle bo i eller adresse, slik som retten gjør i saker der bostedet er i Norge.  
 
Regelen om at vilkårene for prøveløslatelses skal være et moment i farevurderingen, innebæ-
rer for det første at vilkårene om effektuering av vedtaket og innreiseforbud er relevante mo-
menter for farevurderingen. For det andre innebærer det at retten har færre momenter å basere 
seg på sammenliknet med saker der det settes flere vilkår.  
 
Det faktum at retten ikke kan sette like mange vilkår som i saker der den forvaringsdømte skal 
bli i Norge, kan medføre at retten vil konkludere med at det foreligger gjentakelsesfare, jf. 
strl. § 40. I LB-2012-200730 ble det lagt til grunn at utvisningsvedtaket førte til at det ikke 
kunne fastsettes vilkår, og at dette påvirket farevurderingen: 
 

Det som etter flertallets syn er det kompliserende i saken, er at A er utvist fra Norge 
med varig innreiseforbud. Dette innebærer at det ikke kan foretas en gradvis tilbake-
føring til samfunnet, slik det normalt gjøres i forbindelse med prøveløslatelse gjennom 
ulike vilkår fastsatt i medhold av straffeloven § 39 g. (Min kursivering). 
 

De samme rettslige poenget ble også tatt opp i Asker og Bærum tingretts dom av 9. desember 
2015. Førstvoterende bemerket at retten ikke kunne sette ulike vilkår i medhold av dagjelden-
de strl. § 39 g, fordi det en gradvis tilbakeføring til samfunnet som loven gir føringer på ikke 
ville være mulig ved prøveløslatelse til et annet land. 
 
LB-2015-109584 handlet om en forvaringsdømte fra Somalia der den nye straffeloven fikk 
anvendelse på saksforholdet. Den domfelte var utvist og hadde påklaget vedtaket. Prøveløsla-
telse ble nektet etter strl. § 44 jf. § 40 og forvaringstiden forlenget i medhold av strl. § 43 (1) 
jf. § 40. Førstvoterende uttalte at prøveløslatelse kun ville anses som forsvarlig dersom vilkår 
om sysselsetting, bolig og oppfølging fra friomsorgen ville være “på plass”. Lagmannsretten 
kom i denne saken til at “rammene for [den forvaringsdømtes] liv utenfor fengselet per i dag 
vil være meget skjøre”. Under vurderingen av situasjonen ved en prøveløslatelse utdypet ikke 
lagmannsretten den rettslige betydningen av utvisningsvedtaket, men foretok en bredere og 
mer generell helhetsvurdering av faren for gjentakelse. 
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4.2 Tidspunktet for prøveløslatelsen 
 
Det følger av strl. § 44 at tidspunktet for prøveløslatelse fastsettes i dommen dersom løslatelse 
på prøve innvilges. Denne regelen modifiseres av regelen i forvaringsretningslinjene for uten-
landske forvaringsdømte. Det følger av disse at tidspunktet for prøveløslatelse “så vidt som 
mulig” skal søkes tilrettelagt på en måte at utvisningsvedtaket også kan effektueres samtidig 
med prøveløslatelsen.  
 
De ordinære bestemmelsene om fremgangsmåten ved iverksettelse av utvisningsvedtak kom-
mer til anvendelse for utenlandske forvaringsdømte, se forvaringsretningslinjene. Retningslin-
jene viser til den gamle utlendingsloven 198876 § 41 om iverksettelse av utvisningsvedtaket 
som skal supplere retningslinjene. Iverksettelse av utvisningsvedtak reguleres nå av utlen-
dingsloven 2008 § 90. Utreisefristen som er satt i utvisningsvedtaket i medhold av utl. § 90 
(5) kan da være relevant for å fastsette prøveløslatelsestidspunktet.  
 
Reglene som følger av retningslinjene er også fulgt opp i rettspraksis. Fra lagmannsrettsdom-
mene nevnt i avsnittene foran ble det fastsatt vilkår om at prøveløslatelsen ble innvilget “ved 
at” utvisningsvedtaket iverksettes. Se til illustrasjon LB-2012-43835. Et slikt vilkår forutsetter 
samarbeid mellom kriminalomsorgen, politiet og utlendingsmyndighetene, noe som under-
strekes i forvaringsretningslinjene.  
 
Etter utlendingsloven gjelder det en regel om at utvisningsvedtak skal iverksette “uten unødig 
opphold”, jf. § 90. Bestemmelsen gir føringer på at utvisningsvedtaket bør iverksettes så fort 
som praktisk mulig, Her vil tidligste tidspunktet for uttransportering være ved prøveløslatelse 
fra anstalten.  
 
Løslatelsesregelen forutsetter imidlertid at utvisningsvedtaket er fattet før tidspunktet for prø-
veløslatelse. Dersom utlendingen kun er forhåndsvarslet om utvisning gjelder det fristregler 
for utlendingsnemnda etter utlendingsforskriften § 14-3. Det følger av denne bestemmelsen at 
utvisningsvedtaket “bør treffes snarest mulig” etter at det foreligger en rettskraftig straffedom 
og “fortrinnsvis ikke senere” enn at utvisningsvedtaket kan iverksettes samtidig med løslatel-
sen. Regelen fører imidlertid til at det kan oppstå tilfeller der utvisningsvedtaket ikke er fattet 
når prøveløslatelse innvilges. 
 
Det følger av rettspraksis at det kan oppstå usikkerhet vedrørende tidspunktet for løslatelsen i 
prøveløslatelsessaker der den forvaringsdømte er utvist. I saken nevnt foran, LB-2012-43835, 
uttalte førstvoterende at prøveløslatelsen i utgangspunktet skulle skje samtidig i tid som at 
                                                
76  Lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (opphevet). 
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utvisningsvedtaket kunne effektueres. Her kunne imidlertid ikke retten fastsette en konkret 
dato for prøveløslatelsen fordi det var usikkert om utvisningsvedtaket ville kunne effektueres, 
på grunn av situasjonen i den forvaringsdømte sitt hjemland. Dette har også vært tilfelle i 
andre saker, se Asker og Bærum tingretts dom 9. desember 2014. 
 
I LB-2012-200780 tok lagmannsretten opp spørsmålet om det burde fastsette noen frist for 
tidspunktet for prøveløslatelse der den forvaringsdømte var utvist. Det hadde blitt anført i 
saken at dette var nødvendig for å sikre en nødvendig fremdrift. Flertallet i saken mente imid-
lertid at det ikke kunne fastsettes en frist fordi prøveløslatelse her forutsatte anskaffelse av 
reisedokumenter og en uttransporteringsavtale med utlendingsmyndighetene både i Norge og 
Marokko. Retten bemerket at det “må antas å følge forutsetningsvis av ordningen med prøve-
løslatelse at kriminalomsorgen plikter å følge opp rettens avgjørelse uten ugrunnet opphold” 
på en måte at prøveløslatelsen kunne finne sted så fort som mulig. En slik betraktning henger 
også sammen med regelen ut utl. § 90 om at utvisningsvedtaket kan iverksettes “straks”. 
 
Brudd på vilkårene for prøveløslatelse kan føre til gjeninnsettelse på forvaring eller fastsettel-
se av ny prøvetid med nye vilkår, jf. strl. § 46. Se til illustrasjon HR-2016-01457-A om gjen-
innsettelse på forvaring. Dersom den forvaringsdømte oppholder seg utenfor Norges grenser 
vil det være rettslig og praktisk utfordrende for norske myndigheter å håndheve regelen om 
vilkårsbrudd og gjeninnsettelse i strl. § 46, jf. forvaringsforskriften og retningslinjene.77  
 
Dersom en utenlandsk forvaringsdømt returnerer til Norge i løpet av prøveløslatelsesperioden 
og bryter et vilkår om å avstå fra å returnere til norsk territorium, kan dette medføre gjeninn-
settelse etter straffeloven § 46. I HR-2016-1457-A om gjeninnsetting etter strl. § 46 (1) a, la 
Høyesterett la grunn at kravet om “alvorlig vilkårsbrudd” vil som regel være oppfylt dersom 
det foreligger budd på et vilkår som har vært “sentralt for å ivareta samfunnsvernet.” Ut i fra 
Høyesteretts presisering av gjeldende rett, kan det for utenlandske forvaringsdømtes ved-
kommende tenkes at kravet om alvorlig vilkårsbrudd vil være oppfylt dersom vilkår om inn-
reise eller å forlate landet ble brutt.  
 
Etter prøveløslatelsesperiodens slutt vil retur til norsk territorium kun utgjøre brudd på innrei-
seforbudet etter utvisningsvedtaket, jf. utl. § 71 (2). Brudd på innreiseforbud kan da straffes 
med bot eller fengsel inntil to år, jf. utl. § 108 (3) bokstav e. Det gir imidlertid ikke adgang til 
å reagere med forvaringsstraff, sml. vilkåret i strl. § 40 om brudd på visse straffebud i straffe-

                                                
77  Til sammenlikning gjelder det andre regler for utviste utlendinger som er idømt særreaksjon etter strl. Det 

følger av strl. § 65 at en straffereaksjon opphører midlertidig dersom utlendingen blir utvist og forlater norsk 
territorium. Ved retur til riket kan påtalemyndigheten avgjøre om særreaksjonen opprettholdes eller opphø-
rer i medhold av strl. 
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loven, eller gjeninnsettelse, jf. vilkårene i strl. § 46. 
 
Dersom utlendingen blir prøveløslatt uten at utvisningsvedtaket blir effektuert, skal det i med-
hold av forvaringsretningslinjene “så vidt mulig” inngås en avtale med den domfelte om 
oppmøte på friomsorgens kontor på et fastsatt tidspunkt. Dette kan være for å holde oppsyn 
med en forvaringsdømt utlending som er prøveløslatt uten andre vilkår. Dette ble for eksem-
pel illustrert i LB-2012-43835 der førstvoterende uttalte at løslatelsen ikke kunne skje før det 
ble “bragt på det rene” at den forvaringsdømte hadde innreisetillatelse til hjemlandet. Lag-
mannsretten forutsatte i denne saken at prøveløslatelsen ville bli gjennomført “straks” dette 
var klart. Førstvoterende sa avslutningsvis at“(d)et må unngås at A prøveløslates og gis mu-
lighet til å forsvinne under jorden her i landet”.  
 
Dersom utvisningsvedtaket ikke effektueres og politiet også har grunn til å tro at vedkom-
mende vil unndra seg vedtaket, kan vedkommende pågripes og fengsles i medhold av utlen-
dingsloven § 106. Kriminalomsorgen har uttalt at utviste domfelte blir som hovedregel, i 
praksis, uttransportert ved tvang.78 Dette skjer enten direkte fra fengselet eller med venteopp-
hold ved politiets utlendingsinternat på Trandum.  
 
4.3 Bevissituasjonen i saker om prøveløslatelse til utlandet 
 
Bevissituasjonen i saker om prøveløslatelse kan utarte seg forskjellig avhengig om den forva-
ringsdømte skal løslates på prøve til Norge eller en fremmed stat. Det kan være vanskeligere å 
fremskaffe bevis som kan si noe om situasjonen i utlandet, sammenliknet med bevis om for-
hold i Norge. I noen tilfeller det det kun den forvaringsdømte selv som kan forklare seg om 
den reelle situasjonen i hjemlandet. Er bevissituasjonen dårligere i prøveløslatelsessaker om 
utviste forvaringsdømte sammenliknet med saker om der den forvaringsdømte ikke er utvist 
og skal løslates til Norge? Jeg skal gå nærmere inn på rettspraksis i det følgende for å under-
søke dette. 
 
Det er bevisene retten har på avgjørelsestidspunktet som skal tas i betraktning ved vurde-
ringen av gjentakelsesfaren. Dette ble presisert i høyesterettsdommen inntatt i Rt. 2014 s. 934. 
Samlet sett utgjør alle bevisene i en sak beslutningsgrunnlaget for retten og det er påtalemyn-
digheten sin plikt å fremskaffe dette.79 Beviskravet i straffesaker innebærer at enhver rimelig 
tvil skal komme tiltalte til gode. Dette er presisert i høyesterettsdommene om prøveløslatelse 
fra forvaring, Rt. 2014 s. 934, Rt. 2014 s. 946 og Rt. 2014 s. 951. Kravet medfører at dersom 
det foreligger tvil om det er fare for gjentakelse ved prøveløslatelse til utlandet etter strl. § 40, 
                                                
78  KRUS (2015) s. 22. 
79  Eskeland (2013). Storvik (2013), s. 128. 
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vil ikke farevilkåret være oppfylt. Da skal den forvaringsdømte løslates på prøve, jf. strl. § 44 
jf. § 40.   
 
Riksadvokaten problematiserte i lovendringsforslaget fra 2014 at dette kan slå uheldig ut, 
fordi det kan føre til at forvaringsdømte “lettere” løslates på prøve enn domfelte som soner 
vanlig fengselsstraff, jf. strl. § 40 sml. strgjfl. § 42. Problemstillingen kan også gjøre seg gjel-
dende ved skillet mellom utviste forvaringsdømte og andre forvaringsdømte. 
 
Terskelen for å konstatere at det foreligger “reell og kvalifisert fare” er høy, sammenliknet 
med beviskravet som gjelder i sivilretten om alminnelig sannsynlighetsovervekt.80 I prøveløs-
latelsessaker om utenlandske forvaringsdømte kan også terskelen virke høyere sammenliknet 
med saker om forvaringsdømte som skal løslates på prøve i Norge. Dette kan ha en sammen-
heng med det Riksadvokaten uttalte i lovendringsforslaget fra 2014, at “det (er) ofte svært 
krevende å få verifiserbar informasjon om forholdene i enkelte hjemland” i prøveløslatelses-
saker om utviste forvaringsdømte. 
 
I prøveløslatelsessaker om norske forvaringsdømte kan bevissituasjonen stille seg annerledes 
sammenliknet med saker om utenlandske forvaringsdømte med utvisningsvedtak. I Rt. 2014 s. 
934 nevnt foran, hadde Høyesterett dokumentasjon i saken på at den forvaringsdømte kom til 
å få støtte fra familien sin ved en eventuell prøveløslatelse og at vedkommende ville bo hos 
dem. Dette kunne også bli fulgt opp ved oppfølging av friomsorgen etter reglene i strl. § 54 jf. 
§§ 35–37, noe som samlet sett talte i mot at det forelå gjentakelsesfare. I en annen avgjørelse 
fra 2014, Rt. 2014 s. 946, hadde retten dokumentasjon på at den forvaringsdømte hadde blitt 
ansatt hos en arbeidsgiver nær hjemstedet som også talte i mot at det ville foreligge gjentakel-
sesfare ved en eventuell prøveløslatelse. Begge disse sakene handlet om forvaringsdømte som 
skulle løslates på prøve i Norge og som ikke var utvist. 
 
Til sammenlikning hadde retten i LB-2012-43835, LB-2012-200730 og LB-2009-90836 ho-
vedsakelig uttalelser fra anstalten og den forvaringsdømtes egen forklaring om situasjonen i 
hjemlandet som eneste bevis. Disse sakene handlet om forvaringsdømte med utvisningsved-
tak. For at utlendingens egen forklaring skal være verifiserbar, slik riksadvokaten understre-
ket, bør forklaringen ha støtte fra andre bevis. I LB-2012-200730 dom handlet om den ma-
rokkanske forvaringsdømte nevnt tidligere i oppgaven, uttalte førstvoterende at opplysningene 
vedrørende den forvaringsdømtes livssituasjon i hjemlandet hovedsakelig bygget på den dom-
feltes forklaring. Førstvoterende problematiserte mangelen på andre bevis: 
 

                                                
80    Regelen ble konstatert i P-pilledom II (Rt. 1992 s. 64) og lagt til grunn i senere saker.  Se Rt. 2012 s. 424,  
       Rt. 2008 s. 1409 og Rt. 2006 s. 1657. 
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Opplysningene om det som venter A i Marokko bygger hovedsakelig på hans egen for-
klaring. Hvorvidt han faktisk eier en leilighet i Marokko, om han har en kjæreste der 
og om broren kan tilby ham arbeid, er ikke underbygget på annen måte. (Min kursive-
ring.) 
 

Under tvil kom flertallet til at den domfelte måtte innvilges prøveløslatelse. Flertallet baserte 
seg på at forvaringsanstalten hadde bekreftet at den domfelte hadde snakket med familien sin i 
Marokko og at sosialkonsulentens forklaring om at den domfelte hadde en datter i Norge som 
snakket med familien til den domfelte. De dissenterende rettsmedlemmene mente at det ikke 
forelå nok bevis i saken for å kunne ta stilling til farevurderingen i tilknytning til Marokko. 
Flertallet innvilget imidlertid prøveløslatelse fordi tvilen som forelå i tilknytning til situasjo-
nen i Marokko, måtte komme parten til gode, jf. beviskravet som gjelder i straffesaker.  
 
En annen sak fra Borgarting lagmannsrett, LB-2009-90836 kan også illustrere at retten har få 
andre bevis som kan støtte den forvaringsdømtes forklaring der vedkommende er utvist og 
skal løslates på prøve til et annet land. Flertallet i saken kom til at det ikke var bevist at det 
forelå kvalifisert fare for gjentakelse etter strl. § 39 c. Mindretallet mente slik fare forelå. Fler-
tallet hadde vist til en erklæring fra den forvaringsdømtes psykolog, samt den forvaringsdøm-
tes egen forklaring om vedkommendes nettverk i Somalia. Førstvoterende uttrykte tvil om 
gjentakelsesvilkåret var oppfylt ved en retur til Somalia. Det forelå ikke nok bevis som talte 
for at det forelå gjentakelsesfare. Førstvoterende uttalte: “For flertallet er det tilstrekkelig å 
konstatere at det er tvil om det foreligger kvalifisert fare for gjentakelse, og at denne tvilen 
skal gå i As favør.” Fortsatt forvaring kunne derfor ikke besluttes i medhold av dagjeldende 
straffelov og prøveløslatelse ble innvilget. Saken er egnet for å vise mangelen på verifiserbart 
bevismateriale i saker om prøveløslatelse der den forvaringsdømte er utvist. 
 
Det kan stilles spørsmål til om farevurderingen er faglig god nok når det skal tas stilling til om 
det foreligger en “reell og kvalifisert fare” for gjentakelse ved en eventuell prøveløslatelse til 
andre land, jf. strl. § 40. I utvisningssaker benytter for eksempel utlendingsmyndighetene seg 
av informasjon fra Landinfo for å få kunnskap om hjemlandet til utlendingen.81  Dette skal 
bidra til at vedtakene som fattes er basert på korrekt og verifiserbar informasjon.  
 
LB-2012-43835, som er gjennomgått tidligere i oppgaven, handlet om prøveløslatelse av en 
somalisk forvaringsdømt. Førstvoterendes baserte argumentasjonen sin om farevurderingen på 
en prøveløslatelse til Somalia. Denne rettsanvendelsen var i samsvar med forvaringsretnings-

                                                
81  Se St.meld. nr. 21 (2003-2004). 
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linjenes bestemmelse om at prøveløslatelse skal skje til den forvaringsdømtes hjemland der-
som vedkommende er utvist. Kriminalomsorgen, statsadvokaten og prosessfullmektigen til 
den domfelte mente at det ikke forelå fare for ny kriminalitet i Somalia. Vurderingene hadde 
støtte i den forvaringsdømtes forklaring om sin situasjon i Somalia samt uttalelser fra forva-
ringsanstalten og vedkommendes mor. Ut i fra domspremissene hadde det ikke blitt innhentet 
uttalelser fra fagfolk vedrørende de spesifikke forholdene i Somalia eller fra somaliske myn-
digheter. I denne saken ble prøveløslatelse innvilget.  
 
I forkant av ankebehandlingen av saken, ble det klargjort at den forvaringsdømte tidligere 
hadde oppgitt feil navn, fødselsår, opprinnelsesland og informasjon om familien. Domfelte 
oppga korrekt informasjon ved saksforberedelsene til lagmannsretten. Dette er et eksempel på 
at retten kan risikere å basere seg på ukorrekt informasjon i saker om prøveløslatelse av uten-
landske forvaringsdømte til hjemlandet.  
 
I saken fra 2014 fra Asker og Bærum tingrett om prøveløslatelse til Ghana nevnt foran, hadde 
også den forvaringsdømte oppgitt feil personalia. Retten bemerket at det heftet en viss usik-
kerhet om opplysningene de hadde rundt den domfeltes livssituasjon i hjemlandet. Den dom-
feltes uttalelser hadde her blitt fremlagt som bevis for å vise at vedkommende hadde nettverk 
samt muligheter for bolig og jobb i Ghana. Andre bevis, slik som journaloppføringer om tele-
fonoppringninger til familie i Ghana samt pengeoverføringer dit ble også nevnt i premissene 
og kunne støtte forklaringen til den domfelte. Kriminalomsorgen hadde innstilt på å nekte 
prøveløslatelse og vektla at opplysningen om partens identitet var usikker.  Kriminalomsorgen 
understreket at situasjonen som den forvaringsdømte ville befinne seg i ved en retur til Ghana 
var usikker, noe som talte for at det ville foreligge gjentakelsesfare. Retten vurderte bevisene i 
motsatt retning og kom frem til at det ikke forelå gjentakelsesfare dersom den forvaringsdøm-
te returnerte til Ghana.  
 
Saken skal være fullstendig opplyst før retten treffer en avgjørelse, jf. strpl. § 294. Under-
rettspraksisen nevnt foran kan tale for at retten kan ha et dårligere bevisgrunnlag i saker der 
den forvaringsdømte er utvist, sammenliknet med andre saker om prøveløslatelse fra forva-
ring.  I ytterste konsekvens kan det tenkes at en utvist forvaringsdømt blir løslatt på prøve til 
hjemlandet til en situasjon som ikke samsvarer med domfeltes forklaring for retten. Dette kan 
være på grunn av den høye bevisterskelen i straffesaker og på grunn av utfordringene med å 
finne verifiserbare bevis, som ikke gjør seg gjeldende med samme styrke i saker om forva-
ringsdømte som skal løslates på prøve til Norge. 
 
Saker om prøveløslatelse fra forvaring krever i større grad av at retten foretar en prognose om 
fremtidig, potensiell fare. Dette skiller seg ut fra vurderingene som skal foretas ved prøveløs-
latelses av de som har blitt idømt ordinære, tidsbestemte fengselsstraffen slik Riksadvokaten 
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fremhevet i lovendringsforslaget fra 2014, se strgjfl. § 42 (5). Dette kan tale for at det vil være 
mer hensiktsmessig at utlendinger idømmes ordinær fengselsstraff fremfor forvaring.  
 
Riksadvokaten problematiserte i lovendringsforslaget av farevurderingen i prøveløslatelsessa-
ker for forvaringsdømte generelt var et “snevert og bevismessig krevende vurderingstema”. 
Videre ble det presisert at bevistema i saker om prøveløslatelse fra forvaring “overstiger det 
formålet [som] (…) forvaringsinstituttet tilsier”. Under den særskilte vurderingen av forva-
ringsdømte med utenlandsk statsborgerskap anmodet Riksadvokaten om at lovgiver burde 
vurdere hensiktsmessigheten i å idømme utlendinger forvaring som straffereaksjon. På grunn 
av de bevismessige utfordringene som gjør seg gjeldende i saker om prøveløslatelse av forva-
ringsdømte utlendinger med utvisningsvedtak, samt utfordringene som gjør seg gjeldende ved 
at vilkår for prøveløslatelse ikke kan fastsettes og følges opp i samme grad som det kan for 
prøveløslatte domfelte i Norge: kan det tenkes at utenlandske statsborgere heller bør idømmes 
ordinær fengselsstraff enn forvaring.  
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5 Avsluttende bemerkninger 
 
5.1 Kryssende hensyn 
 
Bakgrunnen for å skrive denne oppgaven var Riksadvokatens lovendringsforslag fra 2014 og 
uttalelser fra kriminalomsorgen. I den forbindelse ble det stilt spørsmål ved hensiktsmessighe-
ten i at utlendinger kan idømmes forvaringsstraff. Riksadvokaten oppfordret i lovendringsfor-
slaget til at lovgiver burde utrede problemstillingen nærmere. Frem til skrivende stund har 
ikke dette blitt gjort, så oppgaven tar derfor utgangspunkt i lovendringsforslaget der jeg har 
sammenholdt det med gjeldende rett. 
 
Et utvisningsvedtak får rettslig betydning for forvaringssaken. Dette gjelder særlig ved 
spørsmålet om prøveløslatelse fra forvaring der retten må foreta en prognose om den domfel-
tes situasjon ved en eventuell prøveløslatelse til hjemlandet og tilpasse vilkårene som kan 
fastsettes etter utvisningsvedtaket. I denne delen av oppgaven skal jeg utdype og vurdere ut-
fordringene som gjør seg gjeldende for utenlandske forvaringsdømte med utvisningsvedtak. 
Jeg vil bruke rettspraksis som en illustrasjon og anvende et rettspolitisk perspektiv. 
 

Det er flere og til dels kryssende hensyn som gjør seg gjeldende under vurderingen av om 
forvaring er en hensiktsmessig straff for utenlandske statsborgere. På den ene siden kan det 
være politisk ønskelig at norske myndigheter unngår å utvise mennesker til tredjeland dersom 
forbrytelsene de har begått og omstendighetene ellers taler for å idømme forvaring i medhold 
av strl. § 40. Ved en utsendelse fra Norge vil ikke en utlending få den oppfølgingen som ved-
kommende ville ha fått ved å fullbyrde en dom på forvaring i Norge, både med tanke på etter-
vern som for eksempel sanksjoner for brudd på vilkår etter strl. § 46 og med tanke på behovet 
utlendingen kan ha for medisinsk og annen behandling. Forvaringsstraffen forutsetter således 
at den domfelte vil oppholde seg i Norge etter løslatelse på prøve. Se forvaringsforskriften § 
17 og retningslinjene der det uttales: “Kontroll med vilkår for prøveløslatelsen samt eventuell 
oppfølgning av friomsorgen forutsetter at den prøveløslatte oppholder seg i landet i prøveti-
den.” 
 
Norsk straffelov skal i utgangspunktet få anvendelse på alle straffbare forhold som finner sted 
på norsk territorium. Rettferdighets- og likhetshensyn taler derfor for at lovgiver ikke bør tilla-
te at straffereaksjonen kan tilpasses på grunnlag av oppholdsstatus i Norge. Prinsippet om 
likhet for loven som er lovfestet i Grl. § 98 (1) kan tale for at utenlandske statsborgere bør få 
samme straff som norske statsborgere når de begår forbrytelser som kvalifiserer til forvarings-
straff, jf. strl. § 40. Hensynet til fornærmede i straffesaker kan også tale for at det er urimelig at 
gjerningspersoner kan unndra seg oppfølging fra norske myndigheter, ved prøveløslatelse fra 
forvaring, fordi de er utvist.  
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På den andre siden kan det gjøres innvendinger mot at det er den norske stat som må ta ansvar 
tredjelandsborgere som er utvist og som trenger særlig oppfølging.82 Det faktum at utenlands-
ke kriminelle ikke bør kunne idømmes en straff som gir en særlig rettighet til tilrettelegging og 
behandling, kan forklares ut i fra et perspektiv om at stater utelukkende bør ha rettslig ansvar 
for de kriminelle som staten selv har skapt.83 Forvaringsstraffen medfører en særskilt bruk av 
ressurser på grunn av kriminalomsorgens lovpålagte plikt til å tilrettelegge for behandling og 
rehabilitering.84 Det stilles rettslige krav til forvaringsanstalten, personale, individuell oppføl-
ging, rehabilitering og behandling i straffegjennomføringsloven, forvaringsforskriften og for-
varingsretningslinjene. Samfunnsøkonomiske hensyn kan derfor tale for å heller idømme en 
utvist utenlandsk statsborger til ordinær fengselsstraff fremfor forvaringsstraff. 
 
For utenlandske forvaringsdømte kan straffen preges av usikkerhet, noe som taler i mot å an-
vende en tidsubestemt straff slik som forvaring som straffereaksjon. Etter en gjennomgang av 
rettspraksis finnes det eksempler på at utvisningssaken ikke er endelig avgjort før utløpet av 
minstetiden nærmer seg. Se til illustrasjon saken i LB-2015-109584. Forvaring som straff er en 
inngripende reaksjon overfor den enkelte, og utenlandske forvaringsdømte blir også nødt å 
forholde seg til en pågående sak hos utlendingsmyndighetene hvor det kan ta tid før et endelig 
vedtak er fattet. Usikkerheten knyttet til prøveløslatelsen for forvaringsdømte utlendinger på 
grunn av utvisningssaken, gjør seg ikke gjeldende for andre forvaringsdømte, noe som kan tale 
i mot at forvaringsstraffen er utformet for alle forbrytere uavhengig av statsborgerskap og 
oppholdsstatus. 
 
Under fullbyrdelsen av straffen kan det oppstå flere praktiske problemer i anstalten tilknyttet 
språk, arbeid, utdanning, programmer og andre aktiviteter som skal fremme rehabilitering. 
Dette er utfordringer som kun primært vil gjøre seg gjeldende for utenlandske forvaringsdøm-
te. Dette kan tale i retning av at forvaringsstraffen ikke er utformet for utlendingers behov. Se 
til illustrasjon saken i LB-2016-74525 og Asker og Bærum tingretts dom av 9. desember 2014 
der utvisningsvedtaket hadde ført til (delvis) manglende progresjon i soningsforløpene.  
 
Riksadvokaten har uttalt at manglende progresjon er en særskilt utfordring for utenlandske 
forvaringsdømte med utvisningsvedtak: 
 

Utenlandske statsborgere med forvaringsdom medfører en særlig utfordring for Kri-
minalomsorgen både med tanke på progresjon og innhold (...) Manglende tilknytning 

                                                
82  Meidell, (2013) s. 367. 
83  Meidell (2013) s. 367.  
84  Johnsen (2011). 
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til Norge kan (…) medføre at det ikke anses sikkerhetsmessig forsvarlig å innvilge 
permisjoner og overføre vedkommende til lavere sikkerhetsnivå på grunn av unndra-
gelsesfaren.85 (Min kursivering). 

 
Dersom utenlandske forvaringsdømte ikke får et likeverdig tilbud som andre forvaringsdømte, 
kan lagmannsrettspraksisen nevnt foran om utenlandske forvaringsdømte indikere at forva-
ringsstraffen ikke alltid virker etter sin hensikt for denne gruppen. 
 
Regjeringen sendte ut et lovendringsforslag86 på høring i februar 2017 som går ut på å endre 
bestemmelser i utlendingsforskriften om utlendingsmyndighetenes kompetanse til å stille ut-
visningssaker i bero. Etter gjeldende rett kan utlendingsmyndighetene stille en utlendingssak i 
bero i medhold av utl. § 7, jf. utlendingsforskriften § 14-3 (5) i påvente av at forholdene i 
hjemlandet skal opphøre. Bakgrunnen for regelen er at utenlandske statsborgere er vernet mot 
retur dersom de risikerer tortur og forfølgelse, jf. utl. § 73 og EMK artikkel 3, jf. msnrkl. Det 
nye lovendringsforslaget innebærer en utvidet rettslig adgang for utlendingsmyndighetene til 
å sette utvisningssaken i bero dersom utlendingen soner en dom på straff. Dette vil også gjel-
de forvaringsdømte utlendinger, jf. strl § 29, jf. kapittel 7.  
 
Lovendringsforslaget går ut på at utvisningssaken kan stilles i bero dersom utvisning, på vur-
deringstidspunktet, fremstår som “uforholdsmessig” på grunn av utlendingens helsetilstand. 
Forutsetningen for en slik berostilling vil være at det foreligger en “reell mulighet” for at en 
utvisning ved løslatelsestidspunktet ikke lenger vil vurderes som “uforholdsmessig” i henhold 
til lovforslaget. En slik lovendring vil i praksis medføre at utenlandske forvaringsdømte med 
helseproblemer og kriminalomsorgen ikke har et endelig vedtak å forholde seg til før fullbyr-
delsen av straffen nærmer seg slutten. Dette kan føre til ytterligere usikkerhet under straffe-
gjennomføringen for utenlandske forvaringsdømte, noe som kan være i strid med formålet bak 
forvaringsstraffen dersom det vanskeliggjør rehabilitering og behandling, jf. forvaringsfor-
skriften § 2 og strgjfl. § 2.  
 

                                                
85  Riksadvokaten (2014). 
86  Justis og beredskapsdepartementet (2017). 
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