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HÅNDTERING AV COVID-19 - RISIKONIVÅ 4 OG 5 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til situasjonen med svært strenge tiltak for håndtering 

av covid-19-pandemien i 10 kommuner på Østlandet, innført 23. januar 2021 med virkning fra 

kl. 12.00. Tiltakene opplyses av regjeringen i første omgang å gjelde kommunene for 

kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler 

og Ås. Disse kommunene har nå risikonivå 5.  

Det pågår i tillegg kartleggings- og beslutningsprosesser i flere omkringliggende kommuner. 

Strenge tiltak ble 24. januar 2021 innført i ytterligere 15 kommuner i «randsonen» med virkning 

fra midnatt natt til mandag 25. januar.  

Enhetene må kontinuerlig følge med på kategoriseringen i det området enheten befinner seg 

Føringene i dette brevet gjelder for enheter i områder med risikonivå 4 og 5, samt overfor 

besøkende som har oppholdt seg i disse område, ved søknader om utgang til disse 

områdene mv.  Brevet supplerer dermed de generelle føringene av 5. januar 2021, forlenget til 

1. januar 2021, jf. brev av 18. januar 2021.  

Tiltakene er inngripende, men nødvendige i en uoversiktlig situasjon. For kriminalomsorgen 

innebærer situasjonen et økende behov for geografisk differensiering av tiltak. Graden av 

inngripende tiltak vil måtte variere nasjonalt med hensyn til lokale og regionale tiltak fra 

myndighetene, det aktuelle smittetrykket, forekomst av virusmutasjoner mv.   

Varighet av tiltakene 

Tiltakene i dette brevet, for områder med risikonivå 4 og 5, gjelder til og med 31. januar 2021.   

STRAFFEGJENNOMFØRING I SAMFUNNET  

Kontakt med domfelte – gjennomføring av kontroll  

KDI presiserer viktigheten av at enhetene i så stor grad som mulig gjennomfører kontakt med 

domfelte og kontroll av vilkår med digitale hjelpemidler, telefon mv. fremfor fysiske møter. I de 

tilfeller hvor fysiske møter er nødvendig skal gjeldende smittevernråd, herunder om bruk av 

munnbind/visir, følges.  
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I tilfeller hvor det er nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig straffegjennomføring kan 

kriminalomsorgens personell krysse kommunegrenser som ledd i utførelse av en samfunnskritisk 

funksjon.  

Gruppeaktiviteter mv.  

KDI viser til regjeringens føringer for aktiviteter i områder med risikonivå 5 hvor også utendørs 

aktiviteter avlyses. Gruppeaktiviteter, både innendørs og utendørs, avlyses inntil videre ved 

enheter i områder med risikonivå 4 og 5.  

Utsatt iverksettelse av straff 

Inntil videre utsettes iverksettelse av mottatte dommer / bøter i saker om samfunnsstraff og 

bøtetjeneste. Slik beslutning fattes i medhold av straffeprosessloven § 459. KDI mener at 

tilsvarende bestemmelse må kunne benyttes også ovenfor program mot ruspåvirket kjøring.  

 

STRAFFEGJENNOMFØRING I FENGSEL  

Innkallinger til fengsel og innsettelse i varetekt 

I områder med risikonivå 4 og 5 stanses inntil videre all innkalling til fengsel og mottak til 

fengsel, forutsatt at dette er sikkerhetsmessig forsvarlig i hver enkelt sak. Det skal gjøres 

individuelle sikkerhetsvurderinger i hvert enkelt tilfelle, herunder av lovbruddskategori og 

straffens lengde.  

   Domfelte fra områder med risikonivå 4 eller 5 skal inntil videre ikke kalles inn eller møte 

i fengsel, forutsatt at dette er sikkerhetsmessig forsvarlig i hver enkelt sak. Det skal 

gjøres individuelle sikkerhetsvurderinger i hvert enkelt tilfelle, herunder av 

lovbruddskategori og straffens lengde. Tiltaket gjelder både domfelte som er bosatt i 

område med risikonivå 4 og 5, samt domfelte som bosatt utenfor disse områdene, men 

som er kalt inn til en enhet i et slikt område.  

   Innsatte som allerede er innkalt og omfattes av føringene ovenfor gis beskjed om at de 

inntil videre ikke skal møte til straffegjennomføring.  

   Tiltaket gjelder for alle innsatte som er innkalt frem til og med 31. januar 2021. 

Innkallingene til straffegjennomføring soning som er avtalt etter 31. januar 2021 

opprettholdes foreløpig.  

   Det skal fortsatt gjennomføres innsettelse i varetekt. 

   Ved brudd på straffegjennomføring med elektronisk kontroll og domfelte skal overføres 

til en enhet med lavere sikkerhetsnivå kan straffavbrudd inntil 31. januar 2021 vurderes, 

så fremt ikke sikkerhetsmessige forhold tilsier noe annet. 

Besøk i fengsel  

Fengslene skal foreta konkrete vurderinger av den foreliggende smittesituasjonen i det aktuelle 

geografiske området, samt individuelle vurderinger knyttet til den innsatte og den besøkende jf. 

§ 45 b: «Etter en konkret vurdering kan kriminalomsorgen nekte besøk i fengsel dersom besøket 

vil innebære en særskilt smitte- eller helsefare, eller det på grunn av sykefravær i fengselet vil bli 

uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket.»  

Det må sees hen til om enheten befinner seg i et område med risikonivå 4 eller 5, samt om 

besøkende har oppholdt seg i et område definert som risikonivå 4 eller 5. Det skal svært 
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tungtveiende grunner til for at besøk gjennomføres i disse tilfellene i tiden fram mot 31. januar 

2021.  

KDI ber om at det tas særskilt hensyn mindreårige innsatte og domfelte, samt barn som 

pårørende til innsatte i fengsel, og barns rett til kontakt med sine foreldre.  

Permisjon og frigang 

I områder definert som risikonivå 4 og 5 må det foreligge svært tungtveiende grunner for at 

utganger fra fengsel skal kunne innvilges. KDI viser til hjemmel for å begrense permisjon og 

frigang etter en konkret vurdering dersom det foreligger «en særskilt smitte- eller helsefare» jf.  

§ 45 e.  

Stans av overførsel av innsatte mellom enheter 

Overføringer mellom enheter i områder med risikonivå 4 og 5 skal inntil videre begrenses så 

mye som mulig.  

 

KDI ber imidlertid om at det søkes å iverksette overføringer av betydning for gjennomføring av 

pågående straffesaker, samt overføringer relatert til uttransportering av innsatte.  

 

I tilfeller hvor det er nødvendig kan kriminalomsorgens ansatte krysse kommunegrenser som 

ledd i utførelse av en samfunnskritisk funksjon. 

Særlig om innsatte i risikogruppene 

KDI ber om at enhetene opprettholder dialogen med den lokale helsetjenesten 

(helseavdelingene) om egnede tiltak for innsatte i risikogruppene relatert til covid-19. Enhetene 

bes så langt det er mulig om å tilrettelegge for risikoreduserende tiltak.  

Kompenserende tiltak 

Tiltakene ovenfor vil kunne medføre ytterligere belastninger på innsatte og domfelte i en 

allerede krevende situasjon. KDI minner derfor om viktigheten av kompenserende tiltak, 

herunder muligheten til å opprettholde kontakt med pårørende gjennom digital kommunikasjon, 

og ber særlig om at mindreårige prioriteres.  

 

Med hilsen 

Jan-Erik Sandlie  

assisterende direktør     Maja Karoline Breiby 

     seniorrådgiver 

 

Kopi: Samtlige lokale enheter 

          Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS 

 

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

 


