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RUNDSKRIV - PILOTLØSNING FOR BRUK AV DATAUTSTYR MV 
I AGDER FENGSEL 

Rundskrivet omhandler bruk av datautstyr mv. i Agder fengsel i en pilotperiode på to år. 
Regelverket gjelder for avdelingene i Froland og Mandal fra de åpner, men vil også 
kunne benyttes ved avdeling Evje i løpet av pilotperioden. 

Bakgrunn 
Tilgang til ulike former for datautstyr og elektroniske hjelpemidler som bl.a. kan benyttes 
til å opprette kommunikasjonslinjer er nøye regulert i straffegjennomføringsloven, med 
forskrifter, retningslinjer og rundskriv. 

Utgangspunktet er at slikt utstyr ikke er tillatt, jfr strgjfl. § 26, forskriftens § 3-20, samt 
retningslinjene. I rundskriv KDI 2/2020 reguleres blant annet tillat bruk av diverse 
elektroniske kommunikasjonshjelpemidler for ulike persongrupper som gis adgang til 
fengslet, og det finnes videre eget regelverk for internett for innsatte. 

Tilgang til slikt utstyr for innsatte i fengsel reguleres i forskriftens § 3-20. I henhold til 
forskriftens § 3-20, 1. ledd skal datautstyr og lignende bare benyttes av innsatte til arbeid, 
undervisning eller andre tiltak når det finnes formålstjenlig ut fra lokale forhold og når 
det finnes sikkerhetsmessig ubetenkelig. I medhold av 3. ledd skal innsatte som 
hovedregel ikke kunne disponere datautstyr o.l. som er koblet til eksternt datanettverk, 
eksternt datautstyr eller lignende. Dette kan bare skje dersom det er særlig grunn til det 
og når det finnes sikkerhetsmessig ubetenkelig. 

Pilotløsning Agder fengsel 
Gjeldende for Agder fengsel i en pilotperiode på to år legges det til grunn at de innsatte 
kan ta i bruk datamaskiner som er kontrollert, konfigurert og utlevert av KDI. Dette 
innebærer etter KDI sitt syn en presisering av hovedregelen i forskriftens § 3-20, 1. og 3. 
ledd om bruk av slikt utstyr. Pilotperioden gjeldende for Agder anses formålstjenlig ut fra 
lokale forhold og bruk og tilgang til datamaskiner som er underlagt kriminalomsorgens 
kontroll anses videre sikkerhetsmessig ubetenkelig i det omfang som er aktuelt her. 
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Praktisk gjennomføring 
Den enkelte innsatte som gis tilbud og samtykker til å få utlevert slikt godkjent datautstyr 
skal underskrive en egenerklæring om bruk og håndtering av utstyret. Datautstyret er satt 
i stand til å foreta intern kommunikasjon mellom innsatt og fengselets ansatte mv, og skal 
benyttes ved ulike typer av informasjon og kommunikasjon innad i fengselet. Utstyret vil 
også kunne benyttes til søknader av ulike slag og til meldingstjeneste som Agder fengsel 
ved Froland, Mandal og eventuelt Evje tilbyr. 

Datamaskinene gis ikke tilgang til internett og skal utelukkende benytte kablet 
nettverkslinje som befinner seg i Agder fengsel. Det utleverte utstyret skal ikke kunne 
være i stand til å opprette kommunikasjonslinjer utenfor kriminalomsorgens kontroll. 

Det er fengselsleder på lokalt nivå som beslutter hvilke innsatte som skal gis et slikt 
tilbud om å ha i hende datautstyr som nevnt, herunder å oppbevare dette på egen celle. 
For de som ikke gis et slikt tilbud, vil andre løsninger være tilgjengelig på den enkelte 
avdeling via såkalte datakiosker. Innsatte som av ulike grunner ikke har datautstyr 
tilgjengelig på sin celle, skal likevel kunne benytte seg av digitale tjenestene som Agder 
fengsel tilbyr ved opphold i fengselet gjennom denne kioskløsningen på de enkelte 
avdelingene. 

For varetektsinnsatte som er ilagt restriksjoner knyttet til kommunikasjon skal eventuell 
tilgang til datautstyr som regulert her avstemmes med politi- og påtalemyndighet. 

Datautstyret tilhører kriminalomsorgen og eventuelt skadeverk utført fra innsatte sin side 
vil følge vanlige regler for skadeverk på kriminalomsorgens eiendom. Forsettlig eller 
uaktsomt skadeverk vil også kunne innebære at innsatte mister tilgangen til å ha i hende 
og benytte datautstyr som omtalt i rundskrivet her.  

Meldingstjeneste 
Agder fengsel, avdeling Froland, Mandal og eventuelt Evje vil også tilby en digital 
meldingstjeneste for innsatte som oppholder seg i fengsel. Meldingstjenesten vil gi 
mulighet for kontakt internt i fengselet og mellom innsatte og personer på utsiden av 
fengselet gjennom en nettbasert portal som forutsetter sikker innlogging ved bankID eller 
lignende tilgangskontroll. Meldingstjenesten er underlagt kontroll tilsvarende det som 
gjelder ordinære brev via post og det er dette regelverket som gjelder også her, jfr strgjfl. 
§ 30 og retningslinjer gitt i medhold av loven. Tilgangen til meldingstjenesten skal 
ivareta de restriksjoner knyttet til kommunikasjon som politi- og påtalemyndighet ilegger, 
eller som besluttes av retten i forbindelse med varetektsfengsling. 

Ikrafttredelse 
Rundskrivet her gjelder fra 25.06.2020 og fram til 30.06.2022, eller det tidspunkt som 
Kriminalomsorgsdirektoratet bestemmer. 
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