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RUNDSKRIV PERMISJONSPRAKSIS VED FRELSESARMEENS
RUSOMSORG, ELEVATOR
-

Innsatte kan etter straffegjennomtringsloven § 12 overføres til straffegjennomføring i

institusjon. Innsatte kan blant annet søke om overftning til Frelsesarmeens rusomsorg, Elevator
(heretter Elevator), hvor arbeids-, bo- og sosial trening er en sentral del av opplegget.
Det har vært en utfordring for straffegjennomføringen ved Elevator at de ulike regionene ikke
har fulgt samme praksis ved fastsettelse av permisjoner og utganger fra institusjonen.
Kriminalomsorgsdirektoratet mener derfor at det er behov for å fastsette nye felles regler for
permisjoner.
Tilbudet ved Elevator har flere Iikhetstrekk med kriminalomsorgens overgangsboliger, hvor
hyppige utganger er en naturlig del av straffegjennomføringen og tilbakeføringsarbeidet.
Kriminalomsorgsdirektoratet mener at det skal være en permisjonspraksis ved Elevator som i
større grad sammenfaller med hva som er praksis ved overgangsboligene.
Ordinære permisjoner, permisjonskvote og korttidspermisjoner
Innsatte som gjennomfører straff ved Elevator skal som hovedregel ha en årlig permisjonskvote
på 30 døgn. Permisjonskvoten kan etter en konkret vurdering økes dersom særlige grunner tilsier
det, men ilcke utover 50 døgn. Ytterligere økning av kvoten kan ikke gis.
I tillegg til den ordinære permisjonskvoten kan innsatte ved behov innvilges kortidspermisjon.
Korttidspermisjonene skal brukes til fonnål som fremmer innsattes rehabilitering. Det kan
innvilges en kvote på inntil 10 timer kortidspermisjon, inkludert reisetid, pr. uke. Hver enkelt
korttidspermisjon bør normalt ikke overstige 5 timer. Ubenyttet tid av korttidspermisjoner kan
ikke overføres til påfølgende uker.
Velferdspermisjoner
Velferdspermisjoner kan innvilges etter de ordinære reglene i straffegjennom1ringsloven §33
og underliggende regelverk.
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Annet kortidsfravær
Innsatte kan ellers gis tillatelse til inntil en halv time fravær fra institusjonen i forbindelse med
handling i dagligvarebutikk to ganger i uken. Fraværet skal i hvert enkelt tilfelle være planlagt
og avtalt med Elevator på forhånd. Handlingen og korttidsfraværet skal skje på vei til eller fra
sysselsetting og kun ved den dagligvarebutikk som besluttes av Elevator.

Avgjørelseskompetanse
Det fengsel hvor innsatte overføres fra, innvilget en bestemt perrnisjonskvote ved overføring til
Elevator. Fengselet innvilget i tillegg en kvote på inntil 10 timer korttidspermisjon pr. uke.
Eventuell endring av permisjonskvote underveis i oppholdet ved Elevator samt eventuelt
innvilgelse av velferdspermisjon besluttes av fengselet. Praktiske forhold knyttet til
permisjonsplan, permisjonstidspunkt, permisjonsformål mv. håndteres av Elevator innenfor de
rammer som gis i dette rundskrivet. Elevator kan også beslutte at innsatte skal gis anledning til
kortidsfravær i forbindelse med handling i dagligvarebutikk.
Ikrafttredelse
Rundskrivet trer i kraft straks.
Ved eventuell motstrid mellom vedtak om allerede innvilget permisjonskvote og dette
rundskrivet, kan vedtak kun omgjøres til innsattes ugunst dersom dette følger av
forvaltningsloven § 35 jf straffegjennomføringsloven § 7 bokstav g. Begrensningen i adgangen
til å omgjøre beslutning til innsattes ugunst gjelder ikke beslutning om korttidsfravær for
handling i dagligvarebutikk.
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PRESISERING AV KIM RUNDSKRIV 5/2014 PERMISJONSPRAKSIS
VED ELEVATOR
-

Kriminalomsorgsdirektoratet viser til KDI rundskriv 5/20 14. Rundskrivet gjelder
permisjonspraksis ved Frelsesarmeens rusomsorg, Elevator, ved straffegjennomføring etter
straffegjennomføringsloven § 12. Direktoratet finner grunn til å komme med enkelte
presiseringer av reglene knyttet til reisetid ved permisjoner.
Ordinær permisjon
Innsatte kan ved avvikling av ordinær permisjon få innvilget tillegg i permisjonstiden for
(<nødvendig reisetid». Dette er i samsvar med det ordinære permisjonsreglementet, jf. forskrift til
straffegjennomføringsloven § 3-30 annet ledd.
Korttidspermisj on
Korttidspermisjoner bør normalt ikke overstige 5 timer, medregnet reisetid. Unntaksvis kan
innsatte imidlertid innvilges korttidspermisjon med varighet av inntil 7 timer, medregnet reisetid,
dersom formålet med permisjonen ikke ellers kan oppnås grunnet lang reisevei. Kvoten på inntil
10 timer korttidspermisjon pr. uke kan ikke økes.

Direktoratet ber om at brevet gjøres kjent for underliggende enheter.
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