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NYE MIDLERTIDIGE REGLER OM STRAFFEGJENNOMFØRING
UNDER UTBRUDD AV ALLMENNFARLIG SYKDOM – KAP 3 A, MED
MER
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) orienterer med dette om at straffegjennomføringsloven
kapittel 3 A (igjen) har trådt i kraft. Stortinget ferdigbehandlet lovforslaget den 14. desember
2021 og tidligere i dag ble det i statsråd vedtatt at loven iverksettes fra dags dato.
Som før innledes kapittel 3 A med en bestemmelse som angir virkeområdet for kapittelet (§ 45
a), og for øvrig inneholder forslaget de samme hovedelementene som i den nå opphevde loven
av 11. juni 2021, det vil si;
– en bestemmelse om besøk i fengsel, § 45 b
– en bestemmelse om utelukkelse fra fellesskap med andre innsatte for å forebygge overføring av
smitte, § 45 c
– en bestemmelse om straffegjennomføring utenfor fengsel, i hovedsak med elektronisk kontroll,
§ 45 d
– en bestemmelse om permisjon og frigang, § 45 e, og
– en bestemmelse om straffavbrudd for gjennomføring av straff i samfunnet, § 45 f .
Det skal særlig bemerkes at loven nå avviker fra loven som gjaldt til 1. desember 2021 på to
punkter:
– I § 45 b om besøk i fengsel er annet ledd første punktum endret ved at ordene «eller det på
grunn av sykdomsutbruddet vil bli uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket» er fjernet.
Endringen innebærer at bemanningsmessige utfordringer i kriminalomsorgen ikke danner
grunnlag for nektelse av besøk.
– I § 45 c om utelukkelse fra fellesskapet med andre innsatte er det i tredje ledd tilføyd et tredje
punktum. Tilføyelsen innebærer at innsatte som er utelukket etter § 45 c, og som har tilbud om
mindre enn to timers meningsfylt menneskelig kontakt hver dag, skal ha mulighet for kontakt
med familie eller andre ved bruk av fjernkommunikasjon hver dag.
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Det forventes at bestemmelsene i sin helhet snarlig vil være å finne på lovdata på vanlig måte.
For øvrig finnes de i Innstilling 61 L (2021-2022) som ligger på:
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2021-2022/inns-202122061l.pdf
Det er av Stortinget presisert at reglene er utformet på en måte som innebærer at de bare skal
benyttes når det er nødvendig, og tiltakene skal langt på vei vurderes i relasjon til den enkelte
domfelte eller innsatte. Kravene om nødvendighet og forholdsmessighet er viktig.
Bestemmelsene i kapittel 3A kommer til anvendelse i henhold til beslutning fra KDI jf. § 45 a.
KDI gir følgende føringer for bruken:
Ut fra dagens situasjon ber KDI om at hjemmelen i ny § 45 b, annet ledd, om at besøk som
hovedregel ikke skal gjennomføres i en periode på inntil to uker, foreløpig ikke skal benyttes.
Dette samme gjelder § 45 f om straffavbrudd for straffegjennomføring i samfunnet. KDI vil
imidlertid her følge utviklingen nøye og KDI vil gi beskjed hvis hjemlene skal få anvendelse.
Dersom enheter på grunn av pågående smitteutbrudd opplever et særlig behov for å kunne
innføre en hovedregel om stans av besøk, skal dette tas opp med regionalt nivå, som eventuelt
videreformidler forespørsel til KDI.
Permisjoner som er innvilget for julehøytiden skal generelt gjennomføres ut fra de beslutninger
som er truffet. KDI ber særskilt om at enhetene kun benytter § 45 e i de tilfeller hvor det er
nødvendig etter en individuell vurdering. Det skal sees hen til om innsatte er i isolasjon eller
karantene, eventuelt om innsatte under permisjonen planlegger å oppsøke personer underlagt
isolasjon eller karantene.
Frigang opprettholdes med mindre det etter en individuell vurdering er nødvendig å avgrense
dette i henhold til vilkårene i § 45 e.
Varighet av kapittel 3 A
De nye bestemmelsene har nå varighet frem til 1. juli 2022.
Særlig om spyttprøver
KDI skrev i brev av 14. desember i år bruk av spyttprøver bør opphøre, slik som det ble bestemt
på vårparten 2020. Beslutningen ble fattet med bakgrunn i smittevernhensyn knyttet til
analysesituasjonen ved Oslo universitetssykehus.
KDI har nå fått ny informasjon om at vi kan se bort fra dette smittevernhensynet ved Oslo
universitetssykehus, da spyttprøvene ikke lenger utgjør noen spesiell risiko.
Enheter som ønsker å bruke spyttprøver kan derfor gå tilbake til dette.
Med hilsen
Jan-Erik Sandlie
assisterende direktør
Hans-Gunnar Stey
seniorrådgiver
Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.
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