Retningslinjer til straffegjennomføringsloven,
revidert 27. oktober 2008,
lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017.

Myndighet til å treffe avgjørelser
Strgjfl. § 6. Myndighet til å treffe avgjørelser
Avgjørelser etter denne loven treffes av lokalt nivå med mindre annet følger av
annet ledd.
Regionalt nivå treffer avgjørelse i alle saker etter § 11, § 37 fjerde ledd og
syvende ledd tredje punktum, § 38 tredje og fjerde ledd, § 44 annet ledd og § 58 annet
ledd. Når den domfelte er idømt fengselsstraff på mer enn ti år, idømt en strafferettslig
særreaksjon eller forvaring eller innsatt i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå etter
§ 10 annet ledd, treffer regionalt nivå også avgjørelse etter §§ 12 til 16, 20, 33, 35, 36 og
42 til 44.
I saker der domfelte er under 18 år, skal det sendes kopi av alle avgjørelser
truffet av lokalt nivå til regionalt nivå.
Endret ved lover 21 des 2005 nr. 131 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1580), 29 juni 2007 nr.
84 (ikr. 1 aug 2008 iflg. res. 13 juni 2008 nr. 586), 24 juni 2011 nr. 34, 20 jan 2012 nr. 6 (ikr. 20 jan 2012 iflg.
res. 20 jan 2012 nr. 41).

Forskriften § 2-1. Delegering av avgjørelsesmyndighet
Det delegeres myndighet til lokalt nivå til å avslå søknader etter straffegjennomføringsloven §
12 til § 16, § 20, § 33, § 35 og § 42 for domfelte som er dømt til fengselsstraff i mer enn ti år eller som
er dømt til sikring eller forvaring.
Det delegeres myndighet til lokalt nivå til å innvilge søknad om permisjon fra domfelte som er
dømt til fengselsstraff i mer enn ti år når regionalt nivå eller Kriminalomsorgsdirektoratet tidligere
har innvilget ordinær permisjon og den har vært gjennomført uten svikt.
Det delegeres myndighet til lokalt nivå til å innvilge søknader etter
straffegjennomføringsloven § 12, § 13, § 20, § 33 og § 35 fra domfelte som er dømt til fengselsstraff i
mer enn ti år, men som ikke er idømt sikring eller forvaring og som etter beslutning av regionalt nivå
eller Kriminalomsorgsdirektoratet er overført til fengsel med lavere sikkerhetsnivå.
Endret ved forskrift 26 juni 2014 nr. 878.

6.1 Avgjørelsesmyndighet i saker fra domfelte som soner
fengselsstraff
Dommens lengde og type dom er utgangspunktet for hvilket nivå som skal treffe avgjørelse.
For innsatte i fengsel med særlig høyt sikkerhetsnivå gjelder egne regler om
avgjørelsesmyndigheten, se forskriftens kapittel 6 og kapittel 6 i retningslinjene.
Direktør på regionalt nivå avgjør
• alle saker om innsettelse etter straffegjennomføringsloven § 11. Vedtak om første
gangs innsettelse i fengsel kan ikke påklages jf. lovens § 7 f
• utelukkelse av en innsatt fra fellesskapet som varer over 14 dager, jf. § 37, fjerde
ledd
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• utelukkelse av alle eller en gruppe innsatte fra fellesskapet over 3 døgn, jf. § 37,
syvende ledd
• bruk av sikkerhetsseng over 24 timer jf. § 38, tredje ledd
• bruk av sikkerhetscelle over 3 døgn jf. § 38, fjerde ledd
• at saker skal bringes inn for tingretten ved fortsatt brudd på prøveløslatelsesvilkår
jf. § 44, annet ledd
• at saker skal bringes inn for retten ved brudd på vilkårene for samfunnsstraff jf. §
58, annet ledd.
Direktør på regionalt nivå skal videre avgjøre saker for innsatte som har dommer på mer enn
ti år eller som er dømt til sikring /forvaring i følgende saker
• gjennomføring av straff i institusjon, § 12
• gjennomføring av straff i sykehus, § 13
• overføring mellom gjennomføringsformer, § 14
• overføring til mindre restriktivt fengsel, § 15
• gjennomføring av straff utenfor fengsel, § 16
• frigang, § 20
• permisjon, § 33
• straffavbrudd, § 35
• fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd, § 36
• løslatelse, § 42
• fastsettelse og endring av vilkår ved prøveløslatelse, § 43
• avgjørelser ved brudd på prøveløslatelsesvilkår, § 44
Leder av fengsel avgjør
Saker for innsatte som har flere dommer som samlet overstiger ti år.
Søknader etter straffegjennomføringsloven §§ 12 til 16, 20, 33, 35, og 42.
Søknad om permisjon når direktør på regionalt nivå eller Kriminalomsorgsdirektoratet
tidligere har innvilget ordinær permisjon og den har vært gjennomført uten svikt og det ikke
er bestemt i det enkelte tilfellet at også senere permisjoner skal avgjøres av overordnet nivå.
For innsatte som har dom på mer enn ti år, men ikke sikring/forvaring og som etter vedtak av
direktør på regionalt nivå eller Kriminalomsorgsdirektoratet er overført til fengsel med lavt
sikkerhetsnivå, kan leder av fengsel innvilge
• gjennomføring i institusjon eller sykehus etter §§ 12 og 13
• søknader om frigang, § 20
• søknader om permisjon, § 33, jf. § 36
• søknader om avbrudd, § 35, jf. § 36
I enkeltsaker kan overordnet nivå bestemme at vedtak i disse saker skal treffes av direktør på
regionalt nivå eller Kriminalomsorgsdirektoratet hvis særlige forhold tilsier det.
Det som her er sagt om kompetansefordelingen mellom lokalt og regionalt nivå, gjelder så
langt ikke noe annet følger av delegasjonsbestemmelsene i forskriften § 2-1.
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6.2 Saker om overføring mellom fengsler
Etter straffegjennomføringsloven § 6 er det lokalt nivå som treffer vedtak om overføring
mellom gjennomføringsformer for domfelte med fengselsstraff på til og med ti år. Når en
innsatt søker om overflytting, skal leder av det fengsel som skal motta den innsatte fatte
vedtak i saken. Ved tvangsmessig overføring fattes vedtaket derimot av leder av det fengsel
den innsatte kommer fra.
Hvis det er aktuelt med overføring etter søknad fra den innsatte til et fengsel i en annen
region, må søknaden om overføring sendes det aktuelle fengselet med kopi til begge
regionene.
Ved overføring til et annet fengsel fra innsatte som er idømt en fengselsstraff på mer enn ti år
eller som er idømt sikring/forvaring, er det vedkommende region som treffer vedtak om
overføring på tilsvarende måte som nevnt ovenfor. I slike tilfeller skal det fengsel hvor det er
aktuelt å overføre domfelte til få anledning til å uttale seg før vedtak treffes.
Tilsvarende regler gjelder for overføring av domfelte fra et friomsorgskontor til et annet.
Søknader om overføring som er åpenbart grunnløse kan avslås av det fengsel hvor domfelte
er.

6.3 Avgjørelsesmyndighet i saker fra domfelte som gjennomfører
samfunnsstraff
Saker fra domfelte som gjennomfører samfunnsstraff skal behandles av leder av
friomsorgskontor med unntak av begjæring om omgjøring av samfunnsstraff til subsidiær
fengselsstraff etter straffegjennomføringsloven § 58 annet ledd.
Direktør på regionalt nivå treffer avgjørelse om å bringe saker inn for retten ved brudd på
vilkårene for samfunnsstraff § 58, annet ledd.
Leder av friomsorgskontor skal etter dette treffe vedtak om det nærmere innholdet i
samfunnsstraffen etter §§ 53-55, om kontrolltiltak etter § 56, straffavbrudd etter § 57 og om
reaksjon på brudd på særvilkår for gjennomføringen etter § 58 første ledd.

6.4 Leder av friomsorgskontor avgjør for øvrig
I tillegg til de nevnte avgjørelser i tilknytning til gjennomføring av samfunnsstraff, avgjør
leder av friomsorgskontor spørsmål om bruk av de virkemidler overfor prøveløslatte som
fremgår av § 43 tredje og fjerde ledd

6.5 Adgang til delegasjon av avgjørelsesmyndighet internt i
driftsenheten
Straffegjennomføringsloven § 6 angir på hvilket nivå i organisasjonen (driftsenheten,
regionalt nivå eller Kriminalomsorgsdirektoratet) den enkelte avgjørelse skal fattes. Lederen
av fengsel eller friomsorgskontor er ansvarlig for de avgjørelser som blir fattet på
driftsenheten. Som hovedregel skal derfor lederen eller den han bemyndiger treffe vedtak i
enkeltsaker i første instans.
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I avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå er det alltid lederen eller den han bemyndiger
som treffer vedtak.
Direktør på regionalt nivå er ansvarlig for de avgjørelser som treffes på regionalt nivå.
Direktør på regionalt nivå bestemmer hvem som treffer avgjørelser på hans vegne.
I de fengsler og friomsorgskontor som direktør på regionalt nivå bestemmer, kan
avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker legges til andre enn lederen. Ved vurderingen av hvorvidt
myndighet skal kunne legges til en annen enn lederen bør det legges vekt på bemanning i
administrasjonen, saksbehandlerkompetanse, hva som er en naturlig arbeidsdeling og
driftsenhetens størrelse.
Direktør på regionalt nivå kan videre bestemme at behandlingen av enkelte saksområder
legges til bestemte driftsenheter innen regionen hvis dette anses formålstjenlig.
Hvis det utenom kontortid oppstår situasjoner som gjør det nødvendig å treffe vedtak
umiddelbart i saker som egentlig skulle vært avgjort av direktør på regionalt nivå, kan leder
av fengsel eller friomsorgskontor treffe midlertidig vedtak. Vedtaket skal snarest mulig
forelegges direktør på regionalt nivå som treffer endelig vedtak.
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