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GJENNOMFØIUNGSTID I OVERGANGSBOLIG - GENERELL
DISPENSASJON

Det følger av retningslinjene til straffegjennomføringsloven punkt 3.11 at opphold i
overgangsbolig som hovedregel ikke skal overstige I år, men at dispensasjon fra hovedregelen
kan innvilges av overordnet nivå.

Kriminalomsorgsdirektoratet finner etter omstendighetene grunn til å gi en generell dispensasjon
fra hovedregelen vedrørende gjenstående soningstid ved overføring til overgangsbolig.
Overgangsboligene gis inntil videre anledning til å ta imot innsatte med noe lengre gjenstående
soningstid, slik at denne kan være inntil 18 måneder. Avgjørelseskompetansen tillegges lokalt
nivå, med de begrensninger som følger av straffegjennomføringsloven § 6 annet ledd og
underliggende regelverk vedrørende saker som gjelder mer enn 10 år fengselsstraff eller
forvaring.

For at søknad om overføring til overgangsbolig skal kunne innvilges er det en forutsetning at de
øvrige vilkårene for overføring er oppfylt i hvert enkelt tilfelle. Det følger av
straffegjennomføringsloven § 15 siste ledd at “Innsatte skal ikke overføres dersomfbrmålet med
straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil
unndra seg gjennomføringen. Overføringen må være hensiktsmessig for å fremme en positiv
utvikling ogfor å motvirke ny kriminalitet.”

Frigang
Forskrift til lov om straffegjennomføring § 3-14 annet og tredje ledd regulerer hvor lenge
innsatte kan gjennomføre frigang:

“Frigang skal som hovedregel ikke tilståsfor et lengre tidsrom enn i år. Frigang til
undervisning kan likevel tilstås i inntil 2 år dersom undervisningen er ledd i en samlet
utdanningspian.

Bestemmelsene ovenfor kan fravikes når særlige og tungtveiende grunner foreligger.
Innvilgelse av søknad om dispensasjon kan gis av nærmeste overordnede nivå.”
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Det gis inntil videre anledning til å innvilge søknad om frigang i inntil 18 måneder ved
straffegjennomforing i overgangsbolig, forutsatt at de alminnelige vilkårene for frigang er
oppfylt. Avgjørelseskompetansen tillegges lokalt nivå, med de begrensninger som følger av
straffegjennomføringsloven § 6 annet ledd og underliggende regelverk vedrørende saker som
gjelder mer enn 10 år fengselsstraff eller forvaring.

Direkteinnsetting i overgangsbolig
Kriminalomsorgen skal vurdere om domfelte kan settes direkte inn i overgangsbolig dersom det
er idømt inntil 1 år ubetinget fengselsstraff, jf. straffegjennomforingsloven § 11 femte ledd.
Dispensasjonen vedrørende gjennomføringstid og frigang gjelder ikke ved direkteinnsettelse i
overgangsbolig, slik at maksimal gjennomføringstid i overgangsbolig i disse sakene fortsatt vil
være i år.

Frigang fra fengsel
Rundskrivet medfører ingen endringer i praktiseringen av frigang fra fengsel.

Ikrafttredelse
Rundskrivet trer i kraft straks.

Regelverket for gjennomføringstid i overgangsbolig og frigang vii bli vurdert på nytt i
forbindelse med revisjon av retningslinjene til straffegjennomføringsloven.

Med hilsen

fagdirektør


