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FREMSKUTT LØSLATELSE OG PERMISJON I FORBINDELSE MED  
JULE- OG NYTTÅRSFEIRING 2022 

Fremskutt løslatelse 
I samsvar med tidligere praksis gir Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) regionalt og lokalt nivå 
fullmakt til å treffe vedtak om at domfelte kan gis fremskutt løslatelse i forbindelse med 
julehøytiden, i medhold av straffegjennomføringsloven § 42, fjerde ledd. Beslutnings-
kompetansen etter straffegjennomføringsloven § 6, jf. forskriften § 2-1 og KDIs retningslinjer til 
strgjfl. § 6 gjelder tilsvarende. 

Målgruppen for tiltaket er personer som gjennomfører ubetinget fengselsstraff i form av fengsel 
eller med elektronisk kontroll etter straffegjennomføringsloven § 16 a. 

De øvrige vilkår for innvilgelse av prøveløslatelse må foreligge, som en forutsetning også for 
fremskutt prøveløslatelse. Hensynet til fornærmedes eller etterlattes behov skal iakttas. 

Ordningen gjelder for følgende tilfeller: 
For dommer på 120 dager ubetinget fengsel eller mer, kan det gis fremskutt løslatelse for 
domfelte med ordinær løslatelsesdato fra og med 23. desember 2022 og til og med 3. januar 
2023. Løslatelsen kan tidligst skje 22. desember 2022. 

For dommer på under 120 dagers ubetinget fengsel, kan det gis fremskutt løslatelse for domfelte 
med ordinær løslatelsesdato fra og med 23. desember og til og med 27. desember 2022. 
Løslatelsen kan tidligst skje 22. desember 2022. 

For domfelte som gjennomfører straff med elektronisk kontroll etter straffegjennomføringsloven 
§ 16 a og som har ordinær løslatelse fra og med 23. desember og til og med 27. desember 2022, 
kan det gis fremskutt løslatelse, men ikke før 22. desember 2022. 

Domfelte med lengre dommer må kunne gis mulighet for lengre avkortning enn de med kortere 
dommer. Det skal ved avgjørelsen legges til rette for at den domfelte får praktisk mulighet til å 
feire julehøytiden hjemme. 
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Adgangen til løslatelse i henhold til straffegjennomføringsloven § 42, fjerde ledd gjelder 
uavhengig av denne dispensasjonen hvis det gir et gunstigere resultat for innsatte. Løslatelse 
etter straffegjennomføringsloven § 42, tredje og fjerde ledd kan ikke brukes samtidig med 
reglene om fremskutt løslatelse i forbindelse med julehøytiden. 

Fremskutt permisjonstid 
I forbindelse med jule- og nyttårshelgen kan lokalt og regionalt nivå i medhold av § 3-31 og       
§ 3-30 i forskrift til straffegjennomføringsloven dispensere fra kravene om fire måneders 
sammenhengende frihetsberøvelse og om at domfelte i tillegg må ha utholdt minst 1/3-del av 
straffetiden. Dispensasjonen gjelder for domfelte som har ordinær permisjonstid inne i løpet av 
januar 2023. 

De øvrige vilkår for å få innvilget permisjon må foreligge som en forutsetning også for fremskutt 
permisjon. 

Den ordinære kompetansen til å innvilge fremskutt permisjonstid og utvidet permisjonskvote i 
medhold av forskriften §§ 3-31 og 3-30 gjelder uavhengig av ovennevnte. 

Beslutningskompetanse 
Vedtak om fremskutt løslatelse og fremskutt permisjonstid som nevnt ovenfor treffes på vanlig 
måte i henhold til bestemmelsene i straffegjennomføringsloven § 6, jf. forskrift til 
straffegjennomføringsloven § 2-1 og KDIs retningslinjer. 

Søknads- og klagefrist 
Det overlates til regionalt nivå å fastsette eventuelle frister for når søknader og klager må være 
fremsatt. 

De domfelte bes gjort kjent med innholdet i dette brev ved oppslag eller på annen egnet måte. 

 

Med hilsen 

 

Line Elisabeth Wilberg 
seksjonssjef       Oven Egeland 

seniorrådgiver 
 
 

 

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

 


