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FORLENGELSE AV TILTAK FOR HÅNDTERING AV COVID-19  

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til midlertidige lovhjemler for håndtering av covid-19 i 

kriminalomsorgen, straffegjennomføringsloven kapittel 3 A, samt gjeldende anbefalinger og 

tiltak innført fra Regjeringen.  

KDI valgte 4. januar å iverksette forsterkede nasjonale tiltak for håndtering av covid-19 i 

kriminalomsorgen. Dette som følge av Regjeringens forsterkede nasjonale tiltak som ble 

iverksatt samme dag. Regjeringen velger i dag å opprettholde restriktive tiltak og anbefalinger 

nasjonalt. KDI velger som følge av dette å forlenge tiltakene i kriminalomsorgen. Den restriktive 

praktiseringen av bestemmelsene i straffegjennomføringsloven kapittel 3 A, samt øvrige tiltak 

innført ved brev av 4. januar, forlenges dermed til og med 1. februar.   

 

STRAFFEGJENNOMFØRING I FENGSEL  

 

Kompenserende tiltak  

Tiltakene ovenfor vil begrense innsattes og domfeltes mulighet for kontakt med pårørende. Som 

befolkningen for øvrig, vil innsattes muligheter for å møte familie og nærstående nå begrenses 

ytterligere en periode.  

KDI ber om at enhetene så langt det er mulig tilbyr kompenserende tiltak overfor innsatte. Dette 

blant annet i form av at innsatte og domfelte får holde kontakt med sine pårørende digitalt. Det 

vises til tiltak som bruk av nettbrett for å opprettholde kontakt med pårørende. I den grad det er 

mulig bør det også utvises fleksibilitet med hensyn til telefontid. Kompenserende tiltak i form av 

digital kommunikasjon skal prioriteres for mindreårige innsatte samt ved innsattes kontakt med 

egne mindreårige barn.  

KDI viser ellers til andre kompenserende tiltak som for eksempel arbeid på cellen, tilgang til 

spill, bøker mv. på cellen, utvidet «luftetid» og trening utendørs mv. 

Det skal legges til rette for digital skole for mindreårige innsatte så langt det er mulig.  
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KDI ber i tillegg enhetene om at alle innsatte gis 20 minutter gratis telefontid i perioden 19. 

januar – 1. februar. Dette som et tillegg til ordinær telefontid.  

 

STRAFFEGJENNOMFØRING I SAMFUNNET  

Delegering av myndighet – straffavbrudd av lengre tids varighet  

Domfelte som gjennomfører straff i samfunnet kan innvilges straffavbrudd i henhold til 

straffegjennomføringsloven § 45 d:  

 «Kriminalomsorgen kan beslutte å avbryte gjennomføringen av samfunnsstraff, 

bøtetjeneste og program mot ruspåvirket kjøring dersom gjennomføringen på grunn av pålegg 

eller anbefaling fra helsemyndighetene eller endringer hos kriminalomsorgens oppdragsgivere 

ikke lar seg gjennomføre.» 

Det må påregnes at straffavbrudd etter bestemmelsen vil kunne ha en varighet utover fire uker og 

at dette i sin helhet skyldes forhold relatert til covid-19. KDI finner derfor grunn til å delegere 

myndighet til lokalt nivå til å innvilge straffavbrudd også utover fire ukers varighet etter § 45 d. 

Straffavbrudd etter §§ 35 og 57 håndteres etter de ordinære regler.  

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll  

KDI har siden mars 2020 gjort flere justeringer i regelverket for straffegjennomføring med 

elektronisk kontroll for å tilpasse disse til gjeldende smittesituasjon. En rekke tiltak ble innført i 

mars 2020 før driften i stor grad ble normalisert i juni. KDI finner nå grunn til å presisere at 

følgende skal legges til grunn for straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Føringene 

nedenfor leses i sammenheng med brev av 5. januar 2021, herunder de generelle føringene for 

fysisk oppmøte, gruppesamlinger mv.  

1. Egnethetsvurdering 

Egnethetsvurdering gjennomføres som hovedregel pr. telefon-/videosamtale.  

Kontakten mellom domfelte og ansatte skal i så stor grad som mulig foregå digitalt og/eller pr. 

telefon. Domfeltes oppmøter på friomsorgskontoret skal begrenses til de tilfeller hvor det er særlig 

god grunn til at det bør gjennomføres fysiske oppmøter jf. brev av 5. januar 2021 – «Kontakt med 

domfelte».  

2.  Ruskontroll 

Utåndingsprøve og urinprøve ved oppstart og under gjennomføring kan utgå der dette anses 

sikkerhetsmessig forsvarlig etter en individuell vurdering av behov og smitterisiko. Ruskontroll 

kan også gjennomføres ved klinisk observasjon av domfelte.  

Der det er igangsatt pilottest av fjernalkoholmåling ved bruk av ordinært alkometer sammen med 

videosamtaleløsning (VIS) kan dette benyttes som erstatning for ordinær utåndingsprøve.  

3. Anmeldte og uanmeldte kontrollbesøk   

Det bør gjennomføres hjemmebesøk for en visuell kontroll av domfelte. I så fall skal nødvendige 

smittevernhensyn tas. Det innebærer blant annet at fysiske møter gjennomføres på minimum 2 

meters avstand og helst på utsiden av bolig. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre 

hjemmebesøk og kontroll på sysselsettingsstedet på en smittevernmessig betryggende måte, skal 

dette erstattes med andre kontrolltiltak. 
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4. Oppmøter for kriminalomsorgen  

Oppmøter for kriminalomsorgen skal i så stor grad som mulig foregå digitalt og/eller pr. telefon. 

Aktuelle hjelpemidler for kontroll og kontakt er VIS (løsningen video i samfunn), teams og 

telefon. Domfeltes oppmøter hos kriminalomsorgen skal begrenses til de tilfeller hvor det er 

særlig god grunn til at det bør gjennomføres fysiske oppmøter. Ved avgjørelsen av om domfelte 

skal møte fysisk hos kriminalomsorgen skal det gjøres en vurdering av om sikkerhetsmessige 

hensyn tilsier det. Kriminalomsorgen skal videre sikre at gjeldende smittevernråd følges og at det 

iverksettes tilstrekkelig smitteverntiltak. 

 

5. Sysselsetting   

Dersom domfelte er bedt om å holde seg i karantene, er isolert, eller dersom  

sysselsettingsstedet er stengt, skal kravet om sysselsetting fravikes dersom hjemmearbeid ikke er 

mulig. 

 

KDI ber om at det søkes å holde domfelte i en hensiktsmessig aktivitet. Dersom sysselsetting er 

mulig på et senere tidspunkt under gjennomføringen skal dette etableres eller gjenopptas så raskt 

dette lar seg gjøre. 

 

6. Permisjoner  

Domfelte kan opprettholde 5 timers kortidspermisjon pr. uke. Det samme gjelder som 

utgangspunkt ordinære permisjoner. Dersom domfelte er underlagt karantene tillates ikke 

ordinære permisjoner. Dersom domfelte er underlagt isolasjon tillates ingen form for utgang. 

 

Enhver utgang fra boligen skal gjennomføres i tråd med generelle eller individuelle pålegg  

fra helsemyndighetene. Kriminalomsorgen skal oppfordre domfelte til å overholde 

helsemyndighetenes anbefalinger.  

 

7.  Selv på- og avlenking 

Montering av fotlenken på domfeltes ankel må gjøres av ansatte med nødvendig teknisk verktøy. 

Den videre installasjonen i domfeltes bolig kan gjøres av domfelte selv, i tett samarbeid med 

friomsorgskontoret pr. telefon. Dette vil begrense den fysiske kontakten med domfelte til et 

minimum, og den fysiske kontakten skal i tillegg skje på en måte som reduserer smitterisiko. 

Ansatte må vurdere best egnet sted for pålenking. 

 

Domfelte kan selv fjerne utstyret ved endt gjennomføring. Avlenkingen skal gjøres etter 

avtale med friomsorgskontoret og kontrollsentralen. Utstyret skal hentes utenfor domfeltes bolig 

så raskt som mulig, slik at man har mest mulig utstyr tilgjengelig til enhver tid. 

 

Når det gjelder på- og avlenking viser KDI for øvrig til direktoratets brev av 13. mars 2020  

(DL 202004037-40 og 17. mars 2020 (DL 202004037-78). 

Gjennomføring av ubetinget fengselsstraff i eget hjem, uten elektronisk kontroll  

Føringene for straffegjennomføring med elektronisk kontroll ovenfor er i stor grad også aktuelle 

for straffegjennomføring i eget hjem uten elektronisk kontroll. Med unntak av punkt 7 legges 

føringene derfor til grunn også etter § 16.  

ØKONOMISK KOMPENSASJON 

Enkelte innsatte og domfelte har hatt utgifter i forbindelse med planlagte permisjoner mv. som 

likevel ikke kunne gjennomføres grunnet smittevernhensyn. Det er eksempelvis kjøpt flybilletter 

som på grunn av smittesituasjonen og kriminalomsorgens tiltak likevel ikke kan benyttes. 

Kriminalomsorgen skal i så fall dekke dokumenterte utgifter som ikke dekkes på annen måte og 
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som er et resultat av smitteverntiltakene som er iverksatt.  Det er en forutsetning at utgiftene kan 

dokumenteres og relateres til vedtak om innvilget utgang mv, samt at smitteverntiltakene er den 

avgjørende grunnen til at utgangen ikke kunne gjennomføres.  

 

Med hilsen 

 

Jan-Erik Sandlie  

assisterende direktør     Maja Karoline Breiby  

     seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg: Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A 

 

Kopi: Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS  

 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.  


