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TILTAK AV 26. MARS 2021 FOR HÅNDTERING AV COVID-19 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til regjeringens beslutning om å innføre restriktive 

nasjonale tiltak fra og med 25. mars 2021 for håndtering av covid-19-pandemien. Situasjonen 

gjør det nødvendig med en viss innskjerping av kriminalomsorgens generelle landsdekkende 

tiltak. Nedenfor følger oppdaterte føringer for håndteringen. Tiltakene i dette brevet erstatter 

brev av 15. mars 2021. 

Virksomheten må tilpasses nasjonale og lokale anbefalinger og pålegg  

Regjeringen har den senere tid flere ganger endret begrepsbruken rundt tiltaksnivåer ved utbrudd og 

geografiske avgrensninger. Endringene på området skjer hyppig og med kort forvarsel og kommer i 

tillegg til eventuelle kommunale tiltak.  

 

KDI ber regioner og enheter om kontinuerlig å følge med på gjeldende tiltak og anbefalinger 

nasjonalt og lokalt. KDI viser til at oppdatert informasjon er å finne på regjeringen.no og i den 

til enhver tid gjeldende utgave av covid-19-forskriften. Oppdatert utgave av forskriften er å 

finne på lovdata.no.  

 

Ved lokale utbrudd må enhetene iverksette nødvendige tiltak i henhold til det tiltaksnivå som er 

bestemt for det aktuelle geografiske området og tilpasse virksomheten deretter innenfor 

hjemmelsgrunnlaget i straffegjennomføringsloven kapittel 3A. For enheter i områder med høyt 

smittetrykk er det naturlig å iverksette en mer restriktiv praksis enn enheter i områder uten særlige 

tiltak. Når tiltaksnivået i kommunene endres, må også enhetene vurdere behovet for endringer i sin 

praksis. 

Ved behov for ytterligere tiltak  
KDI minner om at dersom tiltakene i dette brevet og straffegjennomføringsloven kapittel 3A ikke er 

tilstrekkelig ved den enkelte enhet, håndteres situasjonen i tråd med tidligere utsendte føringer. Dette 

i form av at lokalt nivå fremlegger en plan til godkjenning hos regionalt nivå før den iverksettes. 

Regionalt nivå varsler KDI v/Kim Ekhaugen om planen før den iverksettes. Denne fremgangsmåten 

vil eksempelvis gjelde dersom situasjonen lokalt gjør det nødvendig å stanse innkalling og oppmøte 

til straffegjennomføring i enkelte geografiske områder. KDI understreker samtidig at mottak av 

innsatte til varetektsfengsling alltid skal opprettholdes i alle områder. 
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Straffegjennomføringsloven kapittel 3A  
KDI vil presisere at kapittel 3A gir rammene for gjeldende rett når det gjelder kriminalomsorgens 

håndtering av covid-19-pandemien. Flere av bestemmelsene åpner for et skjønn hvor 

smittevernhensyn må veies opp mot behovet for sosial kontakt mv. KDI understreker at det i 

skjønnsutøvelsen skal sees hen til det lokale smittetrykket og situasjonen innad i den enkelte enhet.  

Selv om kapittel 3A gjelder for samtlige enheter, vil de konkrete, skjønnsmessige vurderingene måtte 

variere noe mellom enheter og over tid.  

 

I tillegg står vi nå overfor en situasjon hvor regjeringen iverksetter restriktive nasjonale tiltak 

for å motvirke spredning av mutert virus til områder med lavt smittetrykk. På tilsvarende 

måte vil kriminalomsorgen måtte iverksette og opprettholde restriktiv praktisering av kapittel 

3A også i områder med lavt smittetrykk.  

 

Straffegjennomføringsloven kapittel 3A skal praktiseres på bakgrunn av konkrete vurderinger hvor 

det tas høyde for individuelle behov, sett opp mot smitterisiko. Prinsippet kan illustreres med 

følgende uttalelse i forarbeidene til § 45 e:  

«blant annet legges vekt på betydningen av permisjonen eller frigang for den innsatte, og på hvor 

stor smitterisiko det må antas å ligge i den aktiviteten den innsatte ønsker å bruke permisjonen eller 

frigangen til.»  

 

Beslutninger i medhold av kapittel 3A skal skje i vedtaks form.  

 

STRAFFEGJENNOMFØRING I SAMFUNNET  
 

Tidligere utsendte føringer opprettholdes, med unntak av føringer for gruppeaktiviteter, innført ved 

brev av 15. mars 2021.  

  

I utgangspunktet opprettholdes straffegjennomføring i samfunnet så langt det lar seg gjøre innenfor 

de smittevernregler som gjelder på ethvert tidspunkt og i de ulike geografiske områder. 

Smittesituasjonen gjør det imidlertid nødvendig med tilpasninger av hvordan straff gjennomføres i 

samfunnet da det er viktig å legge til rette for at myndighetenes smittevernråd kan overholdes og at 

ansatte og domfelte beskyttes mot smitte.  

 

Personundersøkelser  
Tidligere utsendte føringer opprettholdes:  

Friomsorgskontorene bes så langt det lar seg gjøre innenfor gjeldene smittevernregler om å 

gjennomføre personundersøkelser innen fastsatte frister, særlig personundersøkelsene for 

mindreårige. 

Kontakt med domfelte – oppmøte hos kriminalomsorgen  
Tidligere utsendte føringer opprettholdes:  

KDI ber derfor om at kontakten mellom domfelte og ansatte i så stor grad som mulig foregår digitalt 

og/eller pr. telefon. Aktuelle hjelpemidler for kontroll og kontakt er VIS (løsningen video i samfunn), 

teams og telefon. Domfeltes oppmøter på friomsorgskontor, ND-senter mv. skal begrenses til de 

tilfeller hvor det er nødvendig til at det gjennomføres fysiske oppmøter.  

 

Ved avgjørelsen av om domfelte skal møte fysisk hos kriminalomsorgen skal det gjøres en vurdering 

av om sikkerhetsmessige hensyn tilsier det. KDI presiserer særlig at oppfølgingen av prøveløslatte 

fra forvaring skal opprettholdes. Friomsorgskontorene må foreta grundige og individuelle 

vurderinger av hvordan den enkelte forvaringsdømte skal følges opp og hvordan ilagte vilkår skal 

kontrolleres.  

Særlig for ungdom og andre sårbare domfelte vil det kunne være spesielt krevende å opprettholde en 

straffegjennomføring i samfunnet under pandemien. Enkelte er avhengige av en særlig tett 
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oppfølging for å kunne oppfylle fastsatte vilkår. KDI ber om at det vurderes om det i disse tilfellene 

kan og bør gjennomføres fysiske møter med kriminalomsorgen. Gjeldende smittevernråd skal følges. 

Samtaler kan gjerne skje utendørs ved at man går en tur sammen mv. 

Gruppeaktiviteter  

Inntil videre skal det ikke gjennomføres aktiviteter (program, sysselsetting mv.) i grupper. Unntak 

kan vurderes for aktiviteter utendørs dersom smitteverntiltakene kan ivaretas fullt ut. Det må i så fall 

gjøres en helhetlig vurdering av smittevernsituasjonen, herunder de enkelte involvertes evne og vilje 

til å overholde smitteverntiltakene på en tilfredsstillende måte. Det er også relevant å se hen til 

sammensetningen av gruppene, herunder om deltakerne er bosatt i ulike kommuner og hvordan 

domfelte reiser til og fra aktiviteten, om dette skjer med kollektiv transport, egen bil, til fots eller 

lignende.  
 

Overføring til straffegjennomføring med elektronisk kontroll av hensyn til  

kapasitet i fengslene jf. § 45 c  
Tiltaket kan ved behov iverksettes i samtlige enheter 

Straffegjennomføringsloven § 45 c gir hjemmel for overføring av domfelte til straffegjennomføring 

med elektronisk kontroll dersom det på grunn av smittevernhensyn er nødvendig å redusere belegget 

i fengsel. KDI viser til bestemmelsen i sin helhet og de vilkår og forutsetninger som fremgår av 

lovteksten og forarbeidene. KDI gir med dette samtykke til at enheter i samtlige regioner kan benytte 

bestemmelsen dersom situasjonen gjør det nødvendig å redusere belegget ved enhetene. Tiltaket skal 

i så fall inngå i enhetens plan for håndtering av situasjonen. Planen skal godkjennes av regionalt nivå 

og oversendes KDI jf. ovenfor.   

Dersom det er aktuelt å ta i bruk dette tiltaket i en situasjon hvor domfelte er i karantene eller 

isolasjon, har kriminalomsorgen et særskilt ansvar for å sikre at karantene/isolasjon kan utholdes på 

en smittevernforsvarlig måte og i tråd med Covid-19-forskriften før en eventuell overføring til 

straffegjennomføring i hjemmet.  

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll 

Tidligere utsendte føringer opprettholdes: 

Det gjøres ingen endringer i føringer i brev av 4. og 18. januar når det gjelder 

straffegjennomføring med elektronisk kontroll og straffegjennomføring i eget hjem uten 

elektronisk kontroll jf. § 16. 

 

Straffavbrudd ved straffegjennomføring i samfunnet jf. § 45 d 

Tidligere utsendte føringer opprettholdes: 

Det følger av straffegjennomføringsloven § 45 d at «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. 

 

KDI viser til bestemmelsen i sin helhet og de vilkår som fremgår av denne. KDI ber enhetene om 

å fortsette arbeidet med å finne alternative løsninger for aktivisering av domfelte, slik at straffen 

avbrytes kun i de tilfeller hvor det er nødvendig. 

Endring av oppholdssted 

Kriminalomsorgen har erfart at prøveløslatte søker om endret oppholdssted/bosted midlertidig ut fra 

formål som ikke er forenlige med regjeringens nasjonale anbefalinger for reiser og sosial kontakt, 

eksempelvis overnatting hos familiemedlemmer man ikke bor fast sammen med. 

Straffegjennomføringsloven har i utgangspunktet ingen hjemler for å vektlegge anbefalinger ut fra 

smittevernhensyn i denne forbindelse. Dersom reisen og oppholdet strider mot rettslig bindende 
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pålegg, vil overtredelse imidlertid være straffbart, og følgelig et legitimt hensyn å vektlegge etter 

straffegjennomføringsloven. I så fall vil momentet kunne vektlegges ved behandling av søknaden.  

Uavhengig av dette bør kriminalomsorgen i alle tilfeller oppfordre domfelte vil å overholde 

gjeldende råd og pålegg fastsatt ut fra en smittevernmessig begrunnelse.  

STRAFFEGJENNOMFØRING I FENGSEL  

Det skal ved skjønnsutøvelsen ved praktisering av kapittel 3A sees hen til lokalt smittetrykk og 

individuelle behov. I tillegg må det nå, i lys av regjeringens oppdaterte føringer, legges vekt på 

behovet for å begrense spredning av virus til områder som pr. nå har lavt smittetrykk.   

 

Det er naturlig å se hen til regjeringens nasjonale føringer, herunder å «begrense sosiale kontakter 

mest mulig», at «alle reiser som ikke er nødvendige utsettes» og at «Hvis du kommer fra et område 

med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.»  

 

Besøk i fengsel 

Straffegjennomføringsloven § 45 a gir hjemmel for nektelse av besøk i fengsel som følge av 

covid-19: «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.» KDI viser til bestemmelsen i 

sin helhet. 

 

På bakgrunn av den nasjonale situasjonen ber KDI om at bestemmelsen nå praktiseres restriktivt, 

også i områder med lavt smittetrykk. Besøk må nå begrenses så mye som mulig innenfor rammene 

av § 45 a. KDI understreker viktigheten av tiltak for å tilrettelegge for en så smittevernmessig 

forsvarlig besøkssituasjon som mulig, herunder bruk av glassvegg som et aktuelt tiltak. KDI ber om 

at besøk til mindreårige innsatte gis prioritet og at det iverksettes tiltak for å tilrettelegge for digital 

kommunikasjon dersom disse besøkene ikke lar seg gjennomføre.  

 

KDI vil ellers fremheve at det er en svært høy terskel for å nekte advokat og offentlig 

myndighetsrepresentant tilgang til fengselet jf. § 45 a annet ledd. Også denne gruppen besøkende bør 

imidlertid oppfordres til å gjennomføre så mye som mulig av kontakten med innsatte digitalt. 

Dersom fysisk oppmøte er nødvendig skal fengslene imidlertid legge til rette for at besøk kan 

gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte.  

 

KDI understreker ellers at tilsynsmyndigheter som tilsynsråd, sivilombudsmannen, brannvesen mv. 

ikke under noen omstendighet skal nektes adgang til fengselet.  

 

Særlig om barn som pårørende til innsatte i fengsel  

Kriminalomsorgen er forpliktet til å legge til rette for at barn kan ha kontakt med foreldre som er 

innsatt i fengsel, så lenge dette er til barnets beste. En naturlig konsekvens av dette er at barn i 

utgangspunktet skal gis prioritet til å komme på besøk i fengsel i en tid som denne, hvor adgangen til 

besøk må begrenses. Samtidig er det kjent at på dette stadiet i pandemien er en betydelig andel av 

smittespredningen knyttet til barn og miljøer hvor barn omgås. Samlet sett stiller dette 

kriminalomsorgen overfor et vanskelig dilemma.  

Slik situasjonen nå er nasjonalt er det dessverre nødvendig å skjerpe noe inn på praktiseringen av § 

45 a, også når det gjelder barn på fysiske besøk. KDI understreker imidlertid at det skal foretas 

individuelle vurderinger av barnets behov og smitterisikoen barnet utgjør i det konkrete tilfellet, 

innenfor rammene av § 45 a. Eksempelvis vil det være relevant å legge vekt på eventuelle lokale 

utbrudd, om det er kjent smitte i barnets omgangskrets i barnehage, skole mv.  
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Det må alltid vurderes om det foreligger særlige forhold som gjør at besøk av barn likevel skal 

gjennomføres med nødvendige smitteverntiltak. Det skal vurderes hvordan barnet vil reagere på og 

forholde seg smitteverntiltakene og i hvilken grad videosamtale er bedre egnet for å opprettholde 

kontakten under de rådene forholdene. KDI anbefaler at barneansvarlige og den som har omsorgen 

for barnet involveres i denne vurderingen. 
 

Situasjonen er særlig beklagelig dersom det er innvilget besøk av barn som må avlyses i henhold til § 

45 a. KDI ber om at enhetene i så fall skal tilby mulighet for videosamtale mellom barnet og innsatte.  

Permisjoner – vilkår for permisjoner  

Permisjoner kan begrenses med hjemmel i § 45e: «Etter en konkret vurdering kan 

kriminalomsorgen nekte permisjon eller frigang for en innsatt, eller omgjøre beslutning om 

innvilgelse av dette, dersom permisjonen eller frigangen antas å ville innebære en særskilt 

smitte- eller helsefare.» KDI viser til bestemmelsen i sin helhet. 

KDI ber om at enhetene ser hen til regjeringens nasjonale føringer for sosial kontakt ved 

praktiseringen av § 45 e. Det skal som utgangspunkt unngås permisjoner som ikke er til eget 

hjem og «unødvendige reiser» skal unngås. KDI ber enhetene være særlig varsomme med å 

tillate permisjoner fra områder med lavt smittetrykk til områder med høyt smittetrykk, av hensyn 

til å unngå smitte i fengslene ved tilbakekomst fra permisjon.  

§ 45 e gir hjemmel for å nekte permisjoner ut fra smittevernhensyn. KDI legger til grunn at 

bestemmelsen etter omstendighetene også kan gi rom for å ilegge vilkår for permisjonen ut fra 

smittevernhensyn, dersom vilkåret motvirker at permisjonen innebærer «særskilt smitte- eller 

helsefare». Permisjon med denne typen vilkår er mindre inngripende enn nektelse av utgangen. 

Dette kan eksempelvis være at permisjon innvilges under forutsetning av at det ikke benyttes 

kollektivtransport eller at innsatte pålegges ikke å oppsøke folkemengder.  

Frigang 
Frigang kan begrenses med hjemmel i § 45e. KDI viser til bestemmelsen i sin helhet. I de tilfeller 

hvor innsatte gjennomfører frigang til ordinært, lønnet arbeid skal det søkes å motvirke at 

restriksjoner gjør at innsatte mister sitt arbeid. KDI legger til grunn at det etter omstendighetene kan 

fastsettes vilkår for å begrense den smitte – og helsefare frigangen innebærer jf. omtale av prinsippet 

ovenfor. 

 
Fremstillinger 

Ved vurdering av om enhetene skal gjennomføre fremstillinger legges det vekt på behovet for 

fremstilling, smittesituasjonen og bemanningssituasjonen ved enheten. 

 

Utelukkelse fra fellesskap med andre innsatte som smitteforebyggende tiltak jf. § 45 b 

Føringene i brev av 4. januar om praktisering av utelukkelse fra fellesskap som 

smitteforebyggende tiltak, samt betydningen av testing, erstattes av følgende:  

 

Straffegjennomføringsloven § 45 b gir en uttrykkelig hjemmel for utelukkelse fra fellesskapet som 

smitteforebyggende tiltak. Kriminalomsorgen kan etter en konkret vurdering utelukke innsatte helt 

eller delvis fra fellesskapet dersom følgende to vilkår er oppfylt: 

 
1. Det foreligger «beslutning i medhold av smittevernloven at en innsatt skal være i 

isolasjon eller karantene» eller «en innsatt har symptomer som er forenlig med covid-19» 

 

Ved individuelle «beslutninger» om isolasjon eller karantene kan det etter omstendighetene ikke 

legges til grunn formkrav til «beslutningen» fra helsemyndighetene. Eksempelvis vil SMS-
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meldinger, generelle informasjonsskriv som deles ut til aktuelle personer og muntlige beskjeder 

måtte anses som «beslutninger» i denne sammenheng. Det uttales i forarbeidene at bestemmelsen 

skal legge til rette for at helsemyndighetenes «pålegg og anbefalinger kan følges opp i fengsel». 

«Beslutninger» må imidlertid avgrenses mot vage og generelle råd fra ansatte i helsetjenesten uten 

konkret smittevernmessig forankring, eksempelvis i form av generelle uttalelser om at det «kunne 

vært en fordel om innsatte ble utelukket ettersom hun er nyinnsatt». 

 

I forarbeidene, prop. 36 L (2020-2021), sies følgende om anvendelsen av bestemmelsen: «i tilfeller 

der den innsatte er i en situasjon som etter smittevernloven med tilhørende regelverk krever isolasjon 

eller karantene, eller har symptomer på covid-19, at det kan være aktuelt å beslutte utelukkelse.» 

 

Utelukkelse kan etter dette ikke besluttes på rent generelt grunnlag overfor alle (ny)innsatte. Dersom 

innsatte skal utelukkes i påvente av testing må det foreligge «beslutning» i henhold til bestemmelsen, 

eventuelt symptomer på covid-19. Dette innebærer at kriminalomsorgen ikke kan utelukke innsatte 

som ikke er i karantene eller isolasjon, eller som ikke har symptomer på Covid-19, i påvente av svar 

på testing. Dersom grupper av innsatte skal utelukkes, for eksempel nyinnsatte på bakgrunn av 

smittetrykk i aktuelt område, skal det foreligge en skriftlig beskjed om dette fra 

helsemyndighetene hvor også henvisning til hjemmel i smittevernloven bør fremgå. 
 

2. Utelukkelsen er «nødvendig for å forebygge smitte» og «utelukkelse ikke vil være et 

uforholdsmessig inngrep.» 

I forarbeidene til bestemmelsen uttales det at «Kriminalomsorgen må også vurdere spørsmålet 

om utelukkelse vil være uforholdsmessig. Gjennom den kontakten kriminalomsorgen må ha med 

helsetjenesten ved spørsmål om utelukkelse på grunnlag av symptomer, vil imidlertid også 

helsetjenesten måtte ta del i denne vurderingen.» 

 

Det uttales videre at «at kriminalomsorgen må foreta en konkret vurdering av situasjonen for 

den aktuelle innsatte, og at utelukkelsen må være nødvendig for å forebygge smitte, og ikke kan 

utgjøre et uforholdsmessig inngrep. Det ligger videre i bestemmelsen at helsepersonell så vidt 

mulig skal konfereres før det besluttes utelukkelse på grunn av symptomer, og i tillegg orienteres 

i ettertid.» 

 

KDI ber om at enhetene praktiserer bestemmelsen slik at nødvendige beslutninger etter 

smittevernloven iverksettes på en forsvarlig måte.  

 

KDI viser ellers til brev av 8. mars 2020. 

 

Betydning av testing 

Føringer gitt i brev av 4. januar 2021 om testing av innsatte opprettholdes:  

Det følger av § 45 b tredje ledd at «Dersom behovet for utelukkelse kan avhjelpes eller forkortes 

gjennom testing, skal kriminalomsorgen legge til rette for at helsetjenesten kan gjennomføre 

testing.» 

 

Departementet uttaler følgende i prop. 36 L (2020-2021): «Spørsmål om hvem som skal tilbys 

testing, og selve testingen, hører under helsemyndighetene. På samme måte som for andre 

helsetjenester, vil kriminalomsorgens forpliktelse være begrenset til å legge til rette for at 

helsetjenesten kan gjennomføre testing, når dette kan bidra til å redusere behovet for at den innsatte 

utelukkes fra fellesskapet av smittevernhensyn.» 

 

KDI gjør oppmerksom på at innsatte er prioritert testgruppe dersom det skulle oppstå manglende 

testkapasitet blant personer med symptomer på lik linje med pasienter i sykehjem eller 

helseinstitusjon. 
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Kriminalomsorgens hjemmel for utelukkelse er knyttet til henholdsvis beslutning om isolasjon, 

karantene eller symptomer på covid-19. KDI legger til grunn at vurderingen av om testing kan 

avhjelpe behovet for utelukkelse, eventuelt forkorte en utelukkelse, må tas av 

helsemyndighetene. 

 

Det ligger utenfor kriminalomsorgens kompetanse- og myndighetsområde å avgjøre hvorvidt 

testing for covid-19 er egnet til å forkorte eller avbryte henholdsvis isolasjon eller karantene, 

som igjen vil gjøre at grunnlaget for utelukkelse bortfaller. På samme måte er kriminalomsorgen 

avhengig av en vurdering (kan være muntlig, ingen formkrav) fra helseavdelingen eller 

kommunens smitteteam dersom testing skal gjøre at innsatte med symptomer likevel kan omgås 

andre og dermed ikke må å utelukkes fra fellesskapet. 

 

Meningsfylt menneskelig kontakt og andre kompenserende tiltak 

Føringer gitt i brev av 4. januar 2021 om meningsfylt menneskelig kontakt og andre kompenserende 

tiltak opprettholdes:  

I tillegg til de generelle behovene for meningsfylt menneskelig kontakt under isolasjon og 

utelukkelse er det i forbindelse med covid-19 også av betydning at utelukkelsen ikke oppleves så 

inngripende og negativ at symptomer skjules og underkommuniseres. Som følge av dette skal 

innsatte som utelukkes etter § 45 b «hver dag ha tilbud om meningsfylt menneskelig kontakt eller 

andre tiltak som kompenserer for fravær av dette, i minst to timer.» 

 

I forarbeidene Prop. 36 L (2020-2021) beskrives «meningsfylt menneskelig kontakt» på følgende 

måte: «Med meningsfylt menneskelig kontakt menes gjerne kontakt ansikt til ansikt, og ut over 

den kontakten som finner sted gjennom utførelse av arbeidsoppgaver som utdeling av mat eller 

medisiner, renhold mv. I en pandemi vil det være mer krevende og risikofylt å sørge for slik 

kontakt enn ellers, blant annet fordi den krever bruk av smittevernutstyr. Departementet vil 

derfor ikke foreslå en unntaksfri regel om meningsfylt menneskelig kontakt.» 

 

KDI legger til grunn at meningsfylt menneskelig kontakt ofte vil være vanskelig å få til ved 

utelukkelse etter § 45 b og ber derfor enhetene særlig prioritere andre kompenserende tiltak 

overfor denne gruppen innsatte, jf. omtale av dette nedenfor. 

 

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. I den grad tiltakene i særlig grad rammer mindreårige innsatte og 

domfelte, samt innsattes kontakt med egne mindreårige barn, bes det imidlertid om at dette søkes 

avhjulpet så langt det lar seg gjøre. 

 

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. Det må foretas en 

individuell, konkret sikkerhetsmessig vurdering av behovet for kontrolltiltak ved gjennomføring 

av digitalt besøk. I vurderingen av behovet for kontrolltiltak ved bruk av digital kommunikasjon 

skal det foretas en helhetlig sikkerhetsmessig vurdering, hvor også kontrollregimet overfor den 

enkelte innsatte ved ordinære besøk i fengsel tillegges vekt. 

 

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. 
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Det skal legges til rette for digital skole for mindreårige innsatte så langt det er mulig. 

 

I den grad det er mulig bør det også utvises fleksibilitet med hensyn til telefontid. KDI ber enhetene 

om at alle innsatte gis 10 minutter gratis telefontid pr. uke. Dette som et tillegg til ordinær telefontid. 

 

Om «hurtigtesting» av nyinnsatte – helsetjenester til fengslene  

KDI har dialog med helsedirektoratet angående håndtering av pandemien. KDI er kjent med at 

helsedirektoratet har orientert kommunehelsetjenesten om følgende:  

 Helsedirektoratet anbefaler at alle nyinnsatte som kommer fra soner med særlig høyt 

tiltaksnivå «hurtigtestes» og at kommunene rekvirerer antigen-tester til 

fengselshelsetjenesten. Tiltaket gjør det mulig å raskt identifisere smitteførende personer 

og iverksette smittesporing, karantene og isolasjon etter smittevernloven.  

 

 Helsedirektoratet gjør kommunene oppmerksomme på at de må vurdere å øke 

testkapasiteten ved utbrudd i fengslene slik at innsatte får nødvendig helsehjelp og 

bistand til å slå ned utbruddet. Kommunen kan benytte helsepersonell fra andre tjenester 

for å avhjelpe alvorlig smittesituasjon i fengslene. Helsedirektoratet minner om at 

innsatte har lik rett på helsehjelp som øvrige innbyggere i kommunen.  

 

Bruk av munnbind 

KDI anbefaler at innsatte og ansatte i alle fengsler bruker munnbind ved kontakt med andre. Det 

samme gjelder i de tilfeller hvor det er nødvendig med fysiske møter mellom ansatte og domfelte 

ved straffegjennomføring i samfunnet.  

Varighet av tiltakene 

Tiltakene varer til og med 12. april 2021.  

 

Med hilsen 

Jan-Erik Sandlie 

assisterende direktør    Maja Karoline Breiby  

    seniorrådgiver  

 

Kopi: Samtlige enheter på lokalt nivå   

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

 


