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INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED 
ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 
06.12.1955

Vi viser til
• Haugaland tingretts dom av 16.04.2015 hvor du er dømt til ubetinget fengsel i 21 dager 

Domsnummer: D404/15

Kriminalomsorgen region sørvest sender dette brevet til alle domfelte som har dom på inntil 4 
måneders ubetÉiget fengsel. Hensikten er å informere om straffegjennomføring med elektronisk 
kontroll - en mulighet til å sone straffen i hjemmet. Kriminalomsorgen vil vurdere om du 
oppfyller de øvrige krav for slik straffegjennomføring dersom du søker.

Hvis du er interessert i å gjennomføre straffen med elektronisk kontroll, må du returnere vedlagt 
svarslipp innen 14 dager. Dersom du ikke søker innen fristen kan søknaden avslås.

Rogaland friomsorgskontor vil foreta en første vurdering av søknaden. De kan avslå søknaden 
umiddelbart dersom du ikke tilfredstiller kravene til straffegjennomføring med elektronisk 
kontroll. Dersom du er i målgruppen vil søknaden bli behandlet videre ved Rogaland 
friomsorgskontor. De vil også kontakte deg for nærmere informasjon og avtale om en samtale 
for å vurdere søknaden videre.

Det er Rogaland friomsorgskontor som fatter vedtak om innvilgelse eller avslag på søknaden. 
Det er Rogaland friomsorgskontor som har ansvaret for å gjennomføre selve straffen.

Generell informasjon om straffe2 iennomførin2  med elektronisk kontroll:
Formålet med ordningen er å redusere faren for ny kriminalitet ved at domfelte ivaretar 
sin sosiale og økonomiske forpliktelser under straffegjennomføringen. 
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll gjelder for domfelte som er idømt inntil 
fire måneder fengselsstraff eller har inntil fire måneder igjen til forventet løslatelse.
I de tilfellene der det aktuelle lovbruddet er begått i eget hjem, mot medlemmer av 
husstanden eller det dreier seg om volds- eller seksualforbrytelser, skal domfelte som 
hovedregel ikke innvilges straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

Postadresse: 
Postboks 694 
4305 Sandnes

Besøkadresse: 
Gjesdalveien 34 3.etasje 
4306 Sandnes

Telefon: 51 97 39 00 
Telefaks: 51 97 39 01 
Org.nr: 982 348 234 
nnva

Saksbehandler:

E-post: sorvest@krinninalonnsorg.no

mailto:sorvest@krinninalonnsorg.no


Domfelte må ha egnet bolig med tilfrøSftillende telefonforbindelse.
Domfelte må være i arbeid, gå på skole, studere eller ha annen sysselsetting utenfor 
hjemmet minimum 20 timer per uke. Domfelte trenger ikke å ha sysselsettingstilbud for å 
søke. Friomsorgskontoret kan være behjelpelig med å finne sysselsetting dersom 
domfelte ikke har passende sysselsetting.
Hvis domfelte bor sammen med noen over 18 år, må de samtykke i at han eller hun får 
sone hjemme.
Domfelte må ikke benytte alkohol, rusmidler eller dopingpreparater under 
straffegj ennomføringen.
Domfelte må godta at kriminalomsorgen gjennomfører uanmeldte kontrollbesøk både 
hjemme og på arbeidsplassen.
Domfelte må møte for kriminalomsorgen minimum 2 ganger per uke.
Urinprøve og utåndingsprøve skal avgis ved iverksettelse av straffen, og kan deretter 
avkreves på et hvert tidspunkt av straffegjennomføringen.
Domfelte får en fotlenke rundt ankelen som registrerer tilstedeværelsen i boligen.

I forbindelse med gjennomføring av straff, vil kriminalomsorgen innhente personopplysninger 
om den straffedømte. I medhold av personopplysningsloven har den straffedømte rett til å vite 
hvilke opplysninger som innhentes, hvor de innhentes fra og til hvilket formål. Den straffedømte 
har rett til innsyn i opplysningene med mindre slikt innsyn er unntatt etter loven.

For mer informasjon om ordningen se "www.kriminalomsorgen.no" eller kontakt Rogaland 
fnomsorgskontor på telefon 51 84 66 00.

For information in English go to www.kriminalomsorgen.no 

Med hilsen

http://www.kriminalomsorgen.no
http://www.kriminalomsorgen.no
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Svarslipp

Fornavn: Rune Leander 
Etternavn: Hansen

SØKNAD OM STRAFFEGJENNOMFØRING UTENFOR FENGSEL MED 
ELEKTRONISK KONTROLL

Navn:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnummer:

Poststed:

Telefon privat:

Telefon arbeid:

Telefon mobiij.

Statsborgerskap:

Domsopplysninger:

• Haugaland tingretts dom av 16.04.2015 hvor du er dømt til ubetinget fengsel i 21 dager 
Domsnummer: D404/15

Jeg ønsker å gjeimomføre hele straffen utenfor fengsel med elektronisk kontroll.

Dato: Underskrift:

Søknad sendes i retur innen 03.09.2015
Returadresse: Kriminalomsorgen region sørvest, Dokumentsenter Postboks 694,4305 
SANDNES

Doculive nr: 201514997



K rim inalom sorgsd irektora tet

Soning av fengselsstraff i institusjon
(§ 12 straffegjennomføringsloven)

Vet du a t  du kan søke å gjennom føre fengselsstraffen i  institusjon i  stedet fo r i 
fengsel?

• Dersom du har fått en fengselsdom på under ett år, kan det være en mulighet for 
deg til å sone hele straffen i institusjon utenfor kriminalomsorgen i stedet for i 
fengsel.

• Dette gjelder deg dersom du har rusproblemer, behov for bo- og arbeidstrening eller 
særlige omsorgsbehov. Da kan du søke om å gjennomføre soningen i en institusjon 
utenfor kriminalomsorgen.

I  hvilken type institusjon kan du sone din fengselsstraff?
Eksempler på aktuelle institusjoner er behandlings- eller omsorgsinstitusjon for 
rusmiddelavhengighet og lettere psykiske lidelser, bo- og arbeidstreningsinstitusjon, 
familiehjem, sykehjem, Distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller barnevernsinstitusjon.

N år kan du søke?
Du kan søke så fort du har fått den endelige dommen din og har fått eller søkt _

oinstitusjonsplass. Ikke vent til du skal begynne a sone.

Befinner du deg allerede på institusjon?
Be institusjonen snarest om hjelp til å søke kriminalomsorgen om at du kan sone din 
straff der.

Nærmere opplysninger om ordningen finner du på www.kriminalomsorgen.no.

Er dette  ak tu e lt fo r deg?
Da bør du ta kontakt snarest mulig med kriminalomsorgen. De kan vise deg hvordan du 
søker. Se nede for adressene.

Kontaktadresser:
Bor du i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag eller Sør-Trøndelag?
Ring Kriminalomsorgens Regionskontor Nord tlf 73 56 16 10
Bor du i Hordaland, Møre og Romsdal eller Sogn og Fjordane?
Ring Bergen fengsel' tlf 55 39 36 00
Bor du i Buskerud, Telemark eller Vestfold?
Ring Nordre Vestfold fengsel, avd. Hof tlf 33 09 54 40
Bor du i Rogaland, Aust-Agder eller Vest-Agder?
Ring Åna fengsel tlf 51 79 90 00
Bor du i Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo eller Østfold?
Ring Hedmark fengsel, avd. Ilseng (menn) tlf 62 57 44 50
eller Ravneberget fengsel (kvinner) tlf 69 11 58 00

http://www.kriminalomsorgen.no
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