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BETYDNINGEN AV BORTFALL AV NASJONALE COVID-TILTAK FOR
KRIMINALOMSORGEN
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til regjeringens beslutning gjeldende fra lørdag 12.
februar 2022 om fjerning av alle forskriftfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om
munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.
Regjeringen besluttet videre at covid-19 per i dag ikke lenger defineres som et «alvorlig utbrudd
av allmennfarlig smittsom sykdom» etter smittevernloven, men covid-19 defineres fremdeles
som en allmennfarlig smittsom sykdom.
Kriminalomsorgen kan etter straffegjennomføringsloven § 45 a benytte kapittel 3 A Særskilte
bestemmelser under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom når det har brutt ut en
allmennfarlig smittsom sykdom og det på grunn av sykdomsutbruddet er nødvendig med tiltak
etter kapittelet. KDI må beslutte at det foreligger en situasjon som nevnt i første punktum.
KDI er av den oppfatning at enkelte av bestemmelsene i kapittel 3 A fremdeles kan komme til
anvendelse, men at enhetene må utøve en streng vurdering av om det er nødvendig.
Konkret har dette følgende betydning:
- § 45 c Utelukkelse fra fellesskapet med andre innsatte. Adgangen til å beslutte utelukkelse etter
denne bestemmelsen er knyttet opp mot at lov eller forskrift, eller beslutning i medhold av
smittevernloven, sier at noen skal være i isolasjon eller karantene. Det foreligger nå kun
anbefalinger om man i visse tilfeller skal holde seg hjemme, men ingen krav om dette.
Straffegjennomføringsloven § 45 c kan av denne grunn ikke lenger benyttes som hjemmel for å
utelukke innsatte som er smittet med covid-19 fra fellesskapet med andre innsatte.
- Straffegjennomføringsloven § 45 d om straffegjennomføring utenfor fengsel (utvidet bruk av
EK) kan fremdeles benyttes, men etter en streng vurdering av behovet. Det vises for øvrig til vårt
brev av 4. februar 2022 hvor det fremkommer at det kun er enheter som har fått godkjent bruk av
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bestemmelsen som kan benytte den, og at eventuelle nye enheter må godkjennes av KDI.
Straffegjennomføringsloven § 45 e – frigang og permisjon. Med bakgrunn i regjeringens
endringer skal ikke bestemmelsen anvendes. Det foreligger nå ingen krav om isolasjon og
gjennomføring av frigang eller permisjon vil derfor heller ikke medføre brudd på noen
isolasjonsbestemmelse.
- Straffegjennomføringsloven § 45 f – straffavbrudd for gjennomføring av straff i samfunnet.
Bestemmelsen kan fremdeles anvendes i tråd med vårt brev av 4. februar 2022.
Hva for øvrig gjelder 1 meter avstand og krav til munnbind så er som kjent også kravene
opphevet, men det foreligger noen anbefalinger – særlig ved nærkontakt med risikogrupper. Ved
kriminalomsorgens enheter befinner det seg personer i risikogruppene, og bruk av munnbind kan
derfor også fremover være hensiktmessig ved nærkontakt.
Det bør derfor ved enhetene tilrettelegges for og oppfordres til bruk av munnbind for både
besøkende (straffegjennomføringsloven § 45 b), innsatte/domfelte og ansatte i situasjoner hvor
avstand ikke kan holdes. Krav om bruk av munnbind kan imidlertid ikke stilles for besøkende
eller innsatte/domfelte. Lokal enhetsleder bes videre om å gjøre egne beslutninger for praksis i
bruk av munnbind på enheten for ansatte, dette sett i lys av oppgavene som skal utføres og lokal
smittesituasjon.
Særlig om innkallinger til straffegjennomføring
KDI ber om at innkallingene trappes opp fremover slik at kriminalomsorgen går tilbake til en
normaltilstand i forhold til kapasitetsutnyttelse.
Dette gjelder først og fremst enheter med lavere sikkerhetsnivå som har hatt redusert
kapasitetsutnyttelse grunnet minimal bruk av dobbeltrom eller begrunnet i generelle
smitteverntiltak, men opptrappingen til en normaltilstand gjelder alle enheter.
Opphevelse av rundskriv KDI 3/2021: Fremskutt løslatelse som tiltak ved regionale/lokale
smitteutbrudd
KDI opphever fra dags dato rundskriv KDI 3/2021, datert 06.12.2021, om fremskutt løslatelse
som mulig tiltak for å håndtere pandemien. Det vurderes ikke lenger å foreligge en slik særlig
grunn som kreves etter straffegjennomføringsloven § 42 fjerde ledd.
Vedtak som allerede er fattet med bakgrunn i KDI 3/2021 skal opprettholdes. Vedtak som fattes
etter dags dato skal ikke hensynta KDI 3/2021.
Med hilsen
Jan-Erik Sandlie
assisterende direktør
Hans-Gunnar Stey
seniorrådgiver
Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.
Kopi: Enheter lokalt nivå.

