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Forberedelse til løslatelse fra fengselsstraff 
 
Strgjfl. § 41.  Forberedelse til løslatelse 

Kriminalomsorgen skal i god tid forberede og bidra til at forholdene legges 
til rette for prøveløslatelse. Dette gjelder så langt mulig også overfor innsatte som 
gjennomfører kortere fengselsstraff. Det skal i nødvendig utstrekning tas kontakt 
med offentlige myndigheter, organisasjoner eller privatpersoner som kan yte 
bistand for å oppnå ordnede boligforhold, arbeid, opplæring eller andre tiltak som 
kan bidra til en lovlydig livsførsel etter løslatelse. 
 
 
Forskriften § 3-40. Dekning av reiseutgifter ved løslatelse fra fengselsstraff 

Utgiftene til billigste reisemåte til adresse i Norge, samt utgifter til nødvendig kost 
under reisen, dekkes av fengselet, hvis ikke særlige grunner tilsier at domfelte selv dekker 
utgiftene helt eller delvis. 
 

41.1 Kriminalomsorgens oppgave. Formål  
Leder av fengsel skal forberede den enkelte løslatelse i tilstrekkelig god tid, slik at 
forholdene legges best mulig til rette for at innsatte ved egeninnsats kan ha en 
kriminalitetsfri livsførsel etter løslatelsen. 
 
Leder av fengsel skal i god tid før løslatelsen vurdere den enkelte innsattes behov for 
hjelp og veiledning i forbindelse med en forestående løslatelse. Særlig skal innsatte ved 
behov få hjelp til å skaffe seg egnet bolig, arbeid eller opplæringstilbud. Det skal ved 
behov utarbeides et konkret løslatelsesopplegg.  
 
Forberedelsen skal skje i nært samarbeid med innsatte selv og friomsorgen. I tillegg til 
ordinær permisjon innenfor ordinær permisjonskvote, bør det ved behov vurderes å 
innvilge korttidspermisjon der formålet er å legge forholdene til rette for tiden etter 
løslatelsen. 
 
Slik forberedelse av løslatelse kan unnlates overfor innsatte hvor det anses åpenbart 
unødvendig, eller der straffen er av så kort varighet at slikt arbeid ikke er praktisk 
mulig.  
 

41.2 Samarbeid 
Leder av fengsel skal ta nødvendig kontakt med offentlige myndigheter eller andre som 
kan yte egnet bistand for å nå formål og utføre oppgaver nevnt i punktet over. Som 
eksempel nevnes arbeidskontor, sosialkontor, offentlige rådgivningskontor, frivillige 
organisasjoner og privatpersoner.  
 
Leder av fengsel skal i god tid før løslatelsen, i samarbeid med innsatte orientere 
sosialtjenesten i de tilfeller der det er behov for bistand til å finne et egnet midlertidig 
husvære, eventuelt en permanent bolig.  
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Det skal særlig fokuseres på innsatte under 18 år, og arbeides for best mulig kontakt 
med foresatte, barnevern og andre. 
 For øvrig vises det til eget rundskriv om kriminalomsorgens og sosialtjenestens ansvar 
for sosiale tjenester og økonomisk stønad til innsatte i fengsler, mv.   
 

41.3 Klær og annet utstyr til bruk ved løslatelsen  
Hvis innsatte har behov for det, skal han søkes utstyrt med nødvendige klær i 
forbindelse med løslatelsen. Anskaffelser skal skje for innsattes dagpenger eller egne 
midler. Dersom dagpenger/egne midler ikke er tilstrekkelig, skal det rettes henvendelse 
til vedkommende sosialkontor under henvisning til at sosialtjenesten har ansvar for å 
dekke nødvendige utgifter til klær og sko ved løslatelsen. 
 

41.4 Dekning av reiseutgifter 
Ved løslatelsen dekkes den løslattes reiseutgifter i henhold til bestemmelsen i 
forskriften § 3-40. 
 
Denne bestemmelsen gjelder også i forhold til hjemreisekostnader til utlandet for 
innsatte som ikke skal utvises. Det innebærer at det er utgiftene til billigste reisemåte til 
det sted i Norge hvor utenlandsreisen begynner, som skal dekkes. Dette vil typisk være 
Gardermoen, Oslo S, Hjortneskaia, osv. For eksempel dekkes togreise fra Hamar til 
Oslo S, mens togreisen fra Oslo S til bestemmelsessted i utlandet må dekkes av den 
løslatte selv. Togbillett til grensestasjoner, som for eksempel Kornsjø, skal ikke dekkes.   
 


