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COVID-19: PRAKTISERING AV PERMISJONER OG FRIGANG,
VIDEOBESØK, UTVIDET RINGETID MV.
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) åpnet i brev av 25. november 2021 for at kriminalomsorgen
iverksetter tiltak i form av besøksrestriksjoner og utelukkelse av smittevernhensyn ut fra
nødrettslige betraktninger. Bakgrunnen er bortfallet av straffegjennomføringsloven kapittel 1A 1.
desember. KDI viser til de mer detaljerte føringene i brev av 25. november som gjelder inntil ny
lovgivning er vedtatt.
For øvrig gjelder prinsippet om at KDI skal kontaktes og eventuelt godkjenne bruk av andre,
ekstraordinære tiltak ved lokale utbrudd mv.
KDI har mottatt spørsmål om adgangen til å stoppe gjennomføringen av permisjoner og frigang
ut fra smittevernhensyn. Disse besvares nedenfor. Dette var tidligere regulert av
straffegjennomføringsloven § 45e, som nå er opphevet. Bestemmelsen er imidlertid brukt i
begrenset grad etter normalisering av straffegjennomføringen sommeren 2021, jf. brev av 21.
juni 2021.
Ved søknad om permisjon og frigang
Det foreligger pr. nå ingen hjemmel for å avslå omsøkt permisjon eller frigang ut fra
smittevernhensyn. Det er etter KDIs vurdering pr. nå ikke grunnlag for å foreta tiltak på dette
området basert på nødrett.
Søknader om permisjon og framstilling skal derfor undergis ordinær behandling i henhold til
strgfjl. § 20 og § 33. Unntak er permisjon og frigang som søkes iverksatt på et tidspunkt hvor
innsatte er i karantene eller isolasjon i henhold til covid-19-forskriften, alternativt at innsatte
søker om å gjennomføre permisjon for å treffe pårørende som er i isolasjon eller karantene.
Beslutningen om karantene eller isolasjon i henhold til smittevernloven jf. covid-19-forskriften
er da til hinder for iverksetting av vedtak, slik at permisjon og frigang ikke kan innvilges på det
aktuelle tidspunktet.

Postadresse:
Postboks 694
4302 Sandnes

Besøksadresse:
Solheimsgata 21, 2000
Lillestrøm

Telefon: 404 38 800
Telefaks: 404 38 801

Saksbehandler:
Maja Karoline Breiby

Org.nr: 911 830 868

E-post: Postmottak8005@kriminalomsorg.no

2

Det er ikke anledning til å avslå permisjon eller frigang fram i tid (eksempelvis permisjon i
forbindelse med julehøytiden mv.) under henvisning til smittevernhensyn. Dette da må være
situasjonen med karantene eller isolasjon på gjennomføringstidspunktet som må være
avgjørende.
Regjeringen har nylig utvidet reglene for isolasjon og karantene. En utvidet anvendelse av dette
vil ha konsekvenser også for innsatte og domfelte. Å basere begrensninger i utganger på reglene
om karantene og isolasjon framfor å oppstille egne, nødrettslige betraktninger vil i størst mulig
grad sidestille innsattes situasjon med situasjonen for befolkningen for øvrig. I den grad
smittevernhensyn skal begrense samvær med pårørende, oppmøte på jobb og skole mv. bør det
tilstrebes at innsatte ikke rammes hardere enn øvrig befolkning.
Vedrørende allerede innvilget permisjon og frigang
Kriminalomsorgen har nå ingen hjemler for å nekte gjennomføring av allerede innvilget
permisjon eller frigang. Allerede innvilget permisjon eller frigang skal dermed gjennomføres i
tråd med vedtaket. Dette gjelder med mindre innsatte eller pårørende er i karantene eller
isolasjon i henhold til covid-19-forskriften, eller det foreligger et annet rettslig grunnlag for
omgjøring av vedtak ut fra andre hensyn.
Ved symptomer på covid-19
Det bør, etter dialog med dialog med helsetjenesten og innsatte selv, utvises forsiktighet overfor
innsatte som ikke er i karantene eller isolasjon, men som utvikler symptomer forenlig med
covid-19. Innsatte bør da oppfordres til å testes i regi av helsetjenesten.
Bruk av munnbind
KDI ber om at enhetene stiller munnbind til rådighet for innsatte slik at det er tilgjengelig ved
utgang fra fengsel og for besøkende som skal inn i fengsel.
Om koronasertifikat, negativ (hurtig)test mv.
Kriminalomsorgen har fortsatt ikke hjemmel for å kreve koronasertifikat, negativ (hurtig)test
mv. som vilkår for utganger eller besøk i fengsel.
Videobesøk og utvidet ringetid
KDI minner om at videobesøk er innført som en permanent ordning og ber særlig om at enhetene
prioriterer gjennomføring av videobesøk overfor innsatte som har fått utgang eller fysisk besøk
avlyst eller utsatt som følge av smittevernhensyn.
I henhold til brev av 25. november 2021 skal innsatte i tillegg ha adgang til 10 minutter ekstra,
kostnadsfri telefonsamtale pr. uke. KDI vil vurdere dagens regelverk, herunder om ordningen i
framtiden skal begrenses oppad til et bestemt beløp. Direktoratet vil komme tilbake til dette.
Med hilsen
Jan-Erik Sandlie
assisterende direktør

Maja Karoline Breiby
seniorrådgiver

Kopi: Enheter på lokalt nivå
Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.

