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LEMPINGER I SMITTEVERNTILTAK
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til regjeringens pressekonferanse tirsdag 1. februar
2022 om fjerning av og lempinger i smitteverntiltakene.
KDI legger til grunn at innholdet i regjeringens beslutninger er godt kjent, men viser til at
reglene i sin helhet er å finne på helsenorge.no og i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved
koronautbruddet (covid-19-forskriften) som finnes på lovdata.
Regjerningen viderefører anbefalingen om å holde 1 meter avstand til andre enn
husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, samt regler om bruk av munnbind når det ikke er
mulig å holde minst 1 meter avstand. Påbudet om munnbind gjelder også for ansatte med mindre
det er tatt i bruk fysiske barrierer. Av særlig betydning for kriminalomsorgen antas å være nye
bestemmelser om bortfall av karantene, redusert isolasjonstid og avstandskrav/munnbind.
Kriminalomsorgen har som følge av pandemien særlige bestemmelser i
straffegjennomføringsloven kap. 3 A. Deler av kapitelet har blitt anvendt under pandemien. I
tillegg til dette har KDI gjennom brev gitt noen føringer for oppgaveløsningen som følge av
pandemien.
Samfunnets nye håndtering av pandemien med bortfall av og lemping i tiltak må også få
betydning for kriminalomsorgen.
KDI vil i denne omgang gi følgende føringer/presiseringer på lettelsenes betydning for
kriminalomsorgen.
Om besøk. For straffegjennomføringsloven § 45 b første ledd så har anbefalingen om 1 meter
avstand og påbudet om munnbind hvis det ikke er mulig å holde 1 meter fremdeles betydning for
gjennomføring av besøk.
Hva angår eventuell nektelse av besøk etter § 45 b annet ledd så vil denne bestemmelsen nå kun
ha betydning opp mot konkrete situasjoner hvor man vet at smitte er involvert, ikke som noe
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generelt smitteforebyggende tiltak. KDI vil i denne forbindelse også presisere at eksisterende §
45 b ikke hjemler nektelse av besøk grunnet bemanningsmessige utfordringer i
kriminalomsorgen. Etter tidligere bestemmelse kunne besøk nektes hvis det på grunn av
sykdomsutbruddet ville bli «uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket». Denne
formuleringer ble tatt ut i forbindelse med vedtakelsen av de nye bestemmelser (Prop. 34 L
(2021-2022, blant annet side 6)).
Justeringen reduserer imidlertid ikke den alminnelige adgangen for kriminalomsorgen til å styre
tidspunktet for besøk.
Om utelukkelse fra fellesskapet. Straffegjennomføringsloven § 45 c må sees i sammenheng
med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om isolasjon og karantene (pt er det ikke
karanteneregler).
Utvidet bruk av EK etter § 45 d. Bestemmelsen omhandler adgangen til å beslutte at en domfelt
som har gjennomført en tredel av den ubetingede fengselsstraffen, kan gjennomføre straffen med
elektronisk kontroll utenfor fengsel dersom kapasiteten i kriminalomsorgen krever det og en del
andre vilkår er oppfylt.
Bestemmelsen er tatt i bruk ved kun noen få av kriminalomsorgens enheter. Disse enheter kan
videreføre bruken, men eventuelle nye enheter som ønsker å ta bestemmelsen i bruk må først få
dette godkjent av KDI.
§ 45 e Pemisjon og frigang. Bestemmelsen må med bakgrunn i regjeringens lemping av tiltak
være begrenset til anvendelse i konkrete tilfeller hvor gjennomføring av permisjon eller frigang
vil være et brudd på de nye isolasjonsbestemmelsene om at isolasjon varer frem til det har gått 4
døgn fra tidspunktet symptomene startet og man har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke
febernedsettende medisin.
§ 45 f Straffavbrudd for gjennomføring av straff i samfunnet. Det ble i KDIs brev av 27.
desember 2021 åpnet opp for anvendelse av straffavbrudd ved straffegjennomføring i samfunnet.
Bestemmelsen inneholder en adgang til å beslutte straffavbrudd dersom «gjennomføringen på
grunn av (…) endringer hos kriminalomsorgens oppdragsgivere ikke lar seg gjennomføre.
I den grad begrunnelsen for å måtte beslutte straffavbrudd ligger på bortfall av tilgjengelige
oppdragsgivere, kan denne bestemmelsen fremdeles benyttes. Det understrekes fremdeles, slik
det også ble gjort i vårt brev av 27. desember 2021, at alternative måter å få straffen gjennomført
på må være vurdert før straffavbrudd benyttes. Det presiseres også at bestemmelsen så langt som
mulig ikke skal benyttes for domfelte under 18 år.
Avslutningsvis viser KDI til vårt brev av 14. desember 2021. Brevet inneholder noen særlige
føringer opp mot straffegjennomføring i samfunnet. KDI vil nå, med bakgrunn i de generelle
lempinger, gi utrykk for at innendørs gruppeaktiviteter må kunne gjenopptas så snart som
mulig og ordningen med individuelle samtaler kan gå tilbake til vanlig praksis. Det samme
gjelder prøvetaking ved oppstart av EK. Alt innenfor smittevernføringene nevnt innledningsvis
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om 1 meter avstand eller munnbind.
Med hilsen
Jan-Erik Sandlie
assisterede direktør
Hans-Gunnar Stey
seniorrådgiver
Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.

