
 

YTELSE FRA NAV KAN YTELSEN MOTTAS UNDER 
STRAFFEGJENNOMFØRING? 

Alders og uførepensjon Alders- og uføretrygd stanses fra og med 3. mnd dersom man er 
innsatt i fengsel. (gjelder både varetekt og dom). Utbetaling av 
uføretrygd starter igjen den måneden man blir løslatt.  
Har man forsørgeransvar for barn vil man få utbetalt 50% av 
uføretrygden under fengselsopphold.  
 
Når det gjelder samfunnsstraff, Narkotikaprogram med 
domstolskontroll (ND) og soning utenfor fengsel ved strgjfl.§16 
utbetales uføretrygden.  

Dagpenger Stoppes under fengselsopphold.  
Om dagpenger kan beholdes under andre 
straffegjennomføringer avhenger av om man er:  

 Arbeidsfør 

 villig til å/kan ta ethvert arbeid 

 villig til å/kan ta arbeid i hele landet 

 villig til å/kan ta både deltids- og fulltidsarbeid,  

 villig til å/kan delta på arbeidsmarkedstiltak 

 kan være aktiv arbeidssøker 
under straffegjennomføringen.  

Sykepenger Stoppes under opphold i lukket fengsel, kan gjelde dersom 
sykefravær under frigang forutsatt at vilkårene fylles for øvrig.  

Arbeidsavklaringspenger Dersom man gjennomfører straff i fengsel, overgangsbolig eller 
heldøgnsopphold i institusjon jf. straffegjennomføringsloven § 
12, har man som hovedregel ikke rett til 
arbeidsavklaringspenger. 
Kan ha rett på det under § 16, samfunnsstraff og ND dersom 
man fyller vilkårene forøvrig 

Tiltakspenger Dersom man gjennomfører straff i fengsel, overgangsbolig eller 
heldøgnsopphold i institusjon jf. straffegjennomføringsloven § 
12, har man som hovedregel ikke rett til 
arbeidsavklaringspenger. 
Kan ha rett på det under § 16, samfunnsstraff og ND dersom 
man fyller vilkårene forøvrig 

Kvalifiseringsprogram 
Forvaltes av den kommunale delen av NAV. 
For personer ikke har rett til andre 
trygdeytelser, som er avhengig av 
livsopphold men som trenger hjelp til å 

komme inn på et arbeidsmarked. 

Stoppes under opphold i fengsel, men kan komme til 
anvendelse i et frigangsopplegg.  

Livsopphold 
Forvaltes av den kommunale delen av NAV. 
For personer som ikke har rett til noen 
andre ytelser. 

Stoppes under opphold i fengsel. Kan være aktuelt i 
overgansgperiode etter løslatelse før man mottar lønn eller 
annen ytelse.  

 


