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RUNDSKRIV KDI 3/2021: FREMSKUTT LØSLATELSE SOM TILTAK 

VED REGIONALE/LOKALE SMITTEUTBRUDD 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har gjennom pandemien gitt retningslinjer som åpner for 

bruk av fremskutt løslatelse som et tiltak for å håndtere smitteutbrudd. Dette tiltaket er nå igjen 

nødvendig ved enkelte enheter.  

 

KDI åpner for at regionene kan be KDI om godkjenning for å iverksette fremskutt løslatelse jf. 

føringer fremgangsmåte for iverksettelse av ekstraordinære tiltak for håndtering av pandemien. 

Innføring av fremskutt løslatelse vil være spesielt aktuelt for fengsler som har dobbeltrom i bruk. 

 

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 

den økende smittestiuasjon er å anse som «særlig grunn».  

 

Følgende rammer gjelder for bruken av fremskutt løslatelse:  

 

 Dommer av inntil 6 måneder ubetinget fengselsstaff:  

Fremskutt løslatelse av inntil 10 dager for domfelte der det ikke er sikkerhetsmessig 

betenkelig og øvrige vilkår for fremskutt løslatelse på prøve er oppfylt. 

 

  Dommer utover 6 måneder ubetinget fengselsstraff:  

Fremskutt løslatelse av inntil 20 dager for domfelte der det ikke er sikkerhetsmessig 

betenkelig og øvrige vilkår for fremskutt løslatelse på prøve er oppfylt. 

 

Særlig om kortere straffedommer 

Når løslatelse innvilges i medhold av straffegjennomføringsloven § 42 første eller tredje ledd, 

gjelder i utgangspunktet de minimumsreglene som fremgår av disse bestemmelsene. Dette 

innebærer at domfelte som prøveløslates, i utgangspunktet må ha utholdt halve straffen og minst 

60 dager før løslatelse kan innvilges. KDI åpner likevel for at smittevernhensyn kan være en 
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tilstrekkelig tungtveiende grunn til å bruke fremskutt løslatelse også når disse vilkårene ikke er 

oppfylt.  

 

Straffegjennomføringsloven oppstiller også at domfelte med kortere resttid enn 14 dager 

i utgangspunktet ikke kan prøveløslates. Domfelte med straffedommer på mindre enn 74 dager 

kan dermed ikke prøveløslates, unntatt dersom det foreligger tungtveiende grunner. KDI åpner 

for at smittevernhensyn kan være en tilstrekkelig tungtveiende grunn til å bruke fremskutt 

løslatelse også i disse sakene.  

 

Adgangen til fremskutt løslatelse etter dette rundskrivet gjelder derfor også kortere 

straffedommer som i utgangspunktet ikke medfører prøveløslatelse:  

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

løslatelse der det ikke er sikkerhetsmessig betenkelig og øvrige vilkår for fremskutt 

løslatelse på prøve er oppfylt.  

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

forhold til endt tid der det ikke er sikkerhetsmessig betenkelig og øvrige vilkår for 

fremskutt løslatelse på prøve er oppfylt. 

 

Ikrafttredelse 

Rundskrivet trer i kraft straks.  

 

 

Med hilsen 

 

Jan-Erik Sandlie 

assisterende direktør        Johnny Skogstad 

           nasjonal domskoordinator 

 

 

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


