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

Særlige retningslinjer om overgangsboliger
Strgjfl. § 11 femte ledd:
Kriminalomsorgen skal vurdere om domfelte kan settes direkte inn i
overgangsbolig dersom det er idømt fengselsstraff på inntil 1 år. Fjerde ledd annet
punktum gjelder tilsvarende.
Strgjfl. § 15 tredje ledd:
Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå til
overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført. Innsatte skal ikke overføres
dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller
det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen. Overføringen
må være hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny
kriminalitet.

15 (3) 1

Overføring til overgangsbolig

Innsatte som er dømt til fengselsstraff, forvaring eller strafferettslige særreaksjoner kan
innsettes i overgangsbolig når vilkårene for dette foreligger, se punkt 3.11.
Overføring til overgangsbolig må bare finne sted når det etter en konkret vurdering
finnes sikkerhetsmessig forsvarlig, og hensynet til den alminnelige rettsoppfatning ikke
taler mot det.
Innsatte i overgangsbolig forutsettes å gjennomgå sosial trening i
rehabiliteringsøyemed.
Det er et vilkår for overføring at den innsatte innenfor normal arbeidstid er sysselsatt
med arbeid eller skole utenfor fengselet. Unntak kan gjøres når særlige grunner gjør det
hensiktsmessig.
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15 (3) 2

Permisjoner fra overgangsbolig

De alminnelige permisjonsregler gjelder så langt de passer.
Innsatte i overgangsbolig skal som hovedregel ha en årlig permisjonskvote på 30 døgn.
Permisjonskvoten kan etter en konkret vurdering økes dersom særlige grunner tilsier det, men
ikke utover 50 døgn. Ytterligere utvidelse av kvoten kan ikke gis. Ordinære permisjoner skal
primært tas ut i forbindelse med helger, helligdager eller høytider. Dersom særlige grunner
foreligger kan dette fravikes.
I tillegg til den ordinære permisjonskvoten kan innsatte ved behov innvilges
korttidspermisjon. Korttidspermisjon gis fortrinnsvis i forbindelse med medisinsk behandling
m.v., og til andre formål som fremmer overgangsboligens rehabiliteringsarbeid med den
innsatte. Det kan innvilges inntil 10 timer korttidspermisjon, inkludert reisetid, hver uke. Hver
enkelt korttidspermisjon bør normalt ikke overstige 5 timer. Ubenyttet tid av
korttidspermisjoner kan ikke overføres til påfølgende uke.

15 (3) 3

Aktivitetsutganger

Aktivitetsutganger skal normalt skje sammen med tilsatte, og innvilges i form av fremstilling.
Overgangsboligen må ha en forsvarlig kontroll ved aktivitetsutganger, slik at det med
sikkerhet kan fastslås at de planlagte aktivitetene blir gjennomført i tråd med intensjonene.

15 (3) 4

Kontrolltiltak

Daglig leder skal til enhver tid ha nedtegnet hvor den enkelte innsatte oppholder seg, og skal i
tillegg vite hvor mange personer som befinner seg i overgangsboligen. Innsatte kan bare
forlate overgangsboligen når dette på forhånd er skriftlig innvilget av daglig leder.
Overgangsboligen skal ha etablert klare rutiner for kontroll av eventuelt misbruk av rusmidler
og hormonpreparater, ved bruk av alkometer eller urinprøve. Domfelte med rusproblemer skal
jevnlig kontrolleres for å avdekke mulig misbruk av rusmidler.
For øvrig gjelder de alminnelige regler for kontroll, jf. punkt 3.28, så langt de passer.

15 (3) 5

Besøk

De alminnelige regler om besøk, jf. punkt 3.34, gjelder så langt de passer.
Det skal ikke tillates at besøkende overnatter i overgangsboligen. Barn under 15 år kan bare
besøke innsatte sammen med voksne, fortrinnsvis egne foresatte eller andre pårørende.
Tilbakeføring til fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå
Dersom en innsatt i overgangsbolig forsettlig eller uaktsomt bryter reglene eller
forutsetningene for soning i overgangsbolig, kan det besluttes at den innsatte skal tilbakeføres
til fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå etter reglene i straffegjennomføringsloven §
14. Når bruddet er av mindre alvorlig karakter, bør tilbakeføring normalt ikke skje ved første
gangs overtredelse. Den innsatte gis i slike tilfeller en advarsel.
2

Om innholdet i skyldkravet og kravet til bevis for at brudd har forekommet, gjelder det som i
punkt 5.8 er sagt om brudd på vilkår for samfunnsstraff tilsvarende.
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