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RUNDSKRIV OM FREMSKUTT LØSLATELSE I MEDHOLD AV 

STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN § 42 FJERDE LEDD - GRUNNET 

UTBRUDD AV KORONAVIRUS 

 

Kriminalomsorgen har fra tid til annen benyttet fremskutt løslatelse som et midlertidig tiltak for 

blant annet å avvikle soningskø, eller i forbindelse med koordinert uttransportering av domfelte 

med utenlandsk statsborgerskap som skal løslates og utvises.  

 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) gir i dette rundskrivet nærmere retningslinjer for hvordan 

fremskutt løslatelse skal praktiseres i forbindelse med det pågående utbruddet av 

luftveisinfeksjon som følge av koronavirus. Formålet er å minimere smitteutbrudd i fengslene 

blant innsatte og ansatte. 

 

Straffegjennomføringsloven § 42 fjerde ledd hjemler fremskutt løslatelse dersom særlige grunner 

taler for det. Bestemmelsen gir kriminalomsorgen anledning til å løslate domfelte kort tid før 

løslatelse ellers skulle skje. KDI legger til grunn at fremskutt løslatelse som følge av det 

pågående virusutbruddet er å anse som «særlig grunn».  

 

Adgangen til å gi fremskutt løslatelse etter dette rundskrivet gjelder i alle typer fengsler, og det 

forutsettes at tiltaket benyttes aktivt for å minimere smitterisikoen. Tiltaket skal ikke benyttes i 

tilfeller der smitterisikoen vil kunne øke. Fengselshelsetjenesten skal varsles skriftlig og få 

anledning til å iverksette tiltak dersom det er sannsynlig at vedkommende som vurderes løslatt er 

smittet eller oppfyller sentrale myndigheters karantenekrav.  

 

Fremskutt løslatelse kan gis etter følgende kriterier: 

- Domfelte med dommer under 90 dager kan løslates 10 dager før de ellers ville blitt løslatt. 

- Domfelte med dommer på 90 dager eller mer kan løslates 20 dager før de ellers ville blitt 

løslatt. 

- Domfelte med dommer på 6 måneder eller mer kan løslates 30 dager før de ellers ville 

blitt løslatt. 
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Fremskutt løslatelse kan bare benyttes dersom det ikke er sikkerhetsmessig betenkelig og øvrige 

vilkår for løslatelse på prøve er oppfylt, herunder straffegjennomføringsloven § 42 femte ledd, 

forskrift til lov om straffegjennomføring § 3-41 og retningslinjene 42.3.  

 

Når fremskutt løslatelse innvilges sammen med prøveløslatelse i medhold av 

straffegjennomføringsloven § 42 første eller tredje ledd, gjelder de minimumsreglene som 

fremgår av disse bestemmelsene. Dette innebærer at domfelte som prøveløslates, må ha utholdt 

minst 60 dager før fremskutt løslatelse i henhold til dette rundskrivet kan innvilges. 

Straffegjennomføringsloven stiller også krav om at domfelte med kortere resttid enn 14 dager 

ikke kan prøveløslates, og domfelte med straffedommer på mindre 74 dager kan dermed ikke 

prøveløslates, unntatt dersom det foreligger tungtveiende grunner. 

 

Herværende rundskriv gjelder også i utgangspunktet korte straffedommer som ikke medfører 

prøveløslatelse. Dommer på 15, 16, 17 og 18 dager gis henholdsvis 1, 2, 3 og 4 dagers fremskutt 

løslatelse. Dommer som er på 19 dager til og med 73 dager, gis 5 dager fremskutt løslatelse i 

forhold til endt tid. 

 

Tiltaket gjelder også domfelte som gjennomfører subsidiær fengselsstraff etter dom på 

samfunnsstraff eller subsidiær fengselsstraff etter bot. 

 

Tiltaket gjelder ikke for domfelte som gjennomfører straff i medhold av 

straffegjennomføringsloven § 12 eller § 16. 

 

Bestemmelsene i straffegjennomføringsloven § 6 om myndighet til å treffe avgjørelser, forskrift 

til loven § 2-1 om delegasjon av avgjørelsesmyndighet og retningslinjene punkt 2.2. gjelder 

tilsvarende. 

 

 

Rundskrivet trer i kraft straks, og gjelder foreløpig frem til og med 13. april 2020. 

 

Regionene bes påse at samtlige enheter er informert om herværende rundskriv så snart som 

mulig. 

 

 

Med hilsen 

 

Jan-Erik Sandlie 

assisterende direktør 

 

Eirik Braathen 

seniorrådgiver 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.  
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