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HØRING - NYE RETNINGSLINJER OM LØSLATELSE FRA FENGSELSSTRAFF 

Det vises til høringsbrev av 30. oktober d.å. fra Kriminalomsorgsdirektoratet med tilhørende 
e-post fra Politidirektoratet av 13.november d.å. 

Kripos merknader til de nye retningslinjene er begrenset til det tema som er nevnt i 
høringsbrevets punkt 2, underpunkt 2. 

I det vedlagte utkastet til retningslinjer punkt 42.1 siste avsnitt heter det: 

"I tilfeller der enheten er av den oppfatning at det foreligger omstendigheter i saken som 
indikerer en særskilt risiko ved løslatelse, skal enheten melde fra om forestående løslatelse til 
ansvarlig politimyndighet. Meldingen må spesifisere den antatte risiko og fortrinnsvis sendes i god 
tid før løslatelse finner sted". 

Kripos finner det uklart hva som ligger i uttrykket "særskilt risiko", og er i tvil om hvilke 
forhold kriminalomsorgen mener at det er aktuelt å underrette politiet om. Dersom 
kriminalomsorgen mener at det er fare for nye alvorlige straffbare handlinger, slik som grov 
vold, alvorlige seksuallovbrudd, alvorlig samfunnsskadelig kriminalitet mv. er vi enige i politiet 
bør underrettes i god tid før løslatelse. Vi forutsetter imidlertid at dersom kriminalomsorgen 
mener at det er fare for nye alvorlige straffbare handlinger, så vil ikke den innsatte bli 
prøveløslatt, jf. straffegjennomføringsloven § 42 femte ledd, forskriften § 3-41 første ledd og 
retningslinjene punkt 42.3, særlig underpunkt 42.3.1 og 42.3.2 bokstav b. Oppfølgning av 
prøveløslatte i prøvetiden antas for øvrig å høre under kriminalomsorgen, jf. 
straffegjennomføringsloven § 43 annet til fjerde ledd og § 44. 

Videre forutsetter vi at dersom den innsatte er suicidal, eller er det fare for annen selvskade, 
vil vedkommende bli overført eller henvist til helsevesenet ved løslatelse. 

På denne bakgrunn mener vi at det bør gå klarere frem av retningslinjene punkt 42.1 hvilken 
"særskilt risiko" det er kriminalomsorgen mener at politiet skal underrettes om forut for 
løslatelse. 
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Det er også uklart hvem som eventuelt er å anse som "ansvarlig politimyndighet" i slike 
tilfeller. Vedkommende politidistrikt som har behandlet den aktuelle straffesaken kan være et 
annet distrikt enn der hvor domfelte bor eller vil oppholde seg etter løslatelsen. Det bør derfor 
presiseres hvilket distrikt/enhet i politiet som skal underrettes. 

Avslutningsvis vil vi bemerke at det i retningslinjene punkt 42.3.1 fjerde avsnitt er henvist til 
punkt 42.3.2 bokstavene a) til e). Det antas å bero på en inkurie at bokstav e) er nevnt der, jf. 
høringsbrevet punkt 2 underpunkt 8 hvor det fremgår at bokstav e) er foreslått fjernet. 

Med hils 

Vigleik Antun 
ass. sjef Kripos 

Saksbehandler: 
Jostein Magne Skåre 
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