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JUSTERING AV RUNDSKRIV OM FREMSKUTT LØSLATELSE 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til rundskriv om fremskutt løslatelse av 15. mars 
2020, samt presiseringer av 26. mars 2020 (DL 202004037-45/224). Videre vises det til 
brev fra KDI om forlengelse av midlertidige tiltak av 3. april 2020 (DL 202004037-265).   
 
Det midlertidige tiltaket om fremskutt løslatelse ble innført som en del av 
kriminalomsorgens beredskap for å hindre smittespredning, samt gi nødvendig fleksibilitet 
som følge av utbruddet av Covid-19. Rundskrivet er gjeldende frem til og med 1. mai 
2020. Det var helt nødvendig å få ned antallet innsatte i fengsler med lavere sikkerhetsnivå 
og etablere en situasjon der ingen innsatte deler rom med andre. 
 
Smittereduserende tiltak skal benyttes så lenge situasjonen gjør det nødvendig og har den 
ønskede virkning. I denne sammenheng er fremskutt løslatelse et drastisk og omdiskutert 
virkemiddel. Det er derfor viktig at kriminalomsorgen løpende vurderer nødvendigheten av 
tiltaket, samt begrenser eller opphever det så snart det er mulig.  
 
Belegget i fengsler med lavere sikkerhetsnivå er nå redusert og ingen innsatte deler i dag 
rom med andre innsatte. Utbruddet av Corona-19 slår samtidig ulikt ut geografisk og i tid. 
KDI mener tiden er inne for å redusere bruken av fremskutt løslatelse og begrense bruken 
til spesielle tilfeller der det er et ekstraordinært behov.  
 
Justeringer gjeldende fra 1. mai 2020 
KDI har besluttet at den generelle adgangen til å innvilge fremskutt løslatelse i medhold av 
nevnte rundskriv avvikles 1. mai 2020. 
 
Unntak 
Fremskutt løslatelse i samsvar med rundskrivet kan imidlertid fortsatt benyttes dersom det 
oppstår situasjoner med flere smittende (ansatte og/eller innsatte) i fengselet og det vil 
bidra til at fengselet kan håndtere smittefaren hvis antallet innsatte reduseres. 
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Før en innsatt innvilges fremskutt løslatelse må det foretas en helhetsvurdering av 
situasjonen ved enheten. Det sentrale er om løslatelsen av smittevernhensyn gir en konkret 
gevinst. Viktige momenter vil være smittesituasjonen ved enheten, herunder ledig 
kapasitet, antall ansatte og innsatte som er bekreftet smittet, mistenkt smittet eller i 
karantene.  
 
Ordinær fremskutt løslatelse 
For fullstendighetens skyld orienteres det om at fremskutt løslatelse av hensyn til andre 
forhold fortsatt kan vurderes i tråd med de ordinære reglene for slik løslatelse og praksis 
før situasjonen med Covid-19. 
 

Herværende justeringer gjelder fra og med 2. mai 2020, og foreløpig frem til 1. juni 
2020.  
 

Det er inntatt i informasjonsbrosjyren til innsatte om tiltak i forbindelse med Covid-19 at 
det kan søkes om fremskutt løslatelse. KDI ber om at de innsatte informeres om 
endringene i reglene. 
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Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.  

 


