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Reportasje fra fengslene og intervju med innsatte 
 
Strgjfl. § 24. Reportasje og intervju 

Kriminalomsorgen kan gi tillatelse til reportasje fra fengsel. Det kan settes vilkår 
for tillatelsen for å sikre ro, orden og sikkerhet i fengslet. 

Innsatte har rett til å la seg intervjue og fotografere. Kriminalomsorgen skal 
legge forholdene til rette for en praktisk gjennomføring av denne retten. 
Kriminalomsorgen kan bestemme tid og sted for intervjuet av hensyn til ro, orden og 
sikkerhet i fengslet. Politiet skal samtykke til intervju av varetektsinnsatte som er ilagt 
restriksjoner etter straffeprosessloven § 186 annet ledd. 

Den som gis tillatelse til reportasje etter første ledd, eller som intervjuer innsatte, 
kan pålegges taushetsplikt om opplysninger som vedrører sikkerhetsmessige forhold i 
fengslet. Den som forsettlig eller uaktsomt krenker taushetsplikten, straffes med bøter 
eller med fengsel inntil 6 måneder. Forsøk straffes på samme måte. Medvirkning 
straffes ikke. 
Endres ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). 
 

 
Forskriften § 3-18. Reportasje og intervju 

I forbindelse med reportasje fra et fengsel kan det fastsettes vilkår om 

- at det ikke uten samtykke fra vedkommende innsatt offentliggjøres opplysninger om innsatte i tekst 
eller bilde 
- at det ikke tas fotografi av tilsatt uten at det klart fremgår av billedteksten at vedkommende 
tjenestegjør i fengselet. Tilsatte i fengsel kan nekte å bli fotografert og få sitt navn offentliggjort 
- at en tilsatt skal følge reporteren rundt på fengselsområdet under reporterens opphold. Vilkåret 
settes i fengsel med høyt sikkerhetsnivå og i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå 
- at reporteren ikke henvender seg til innsatte uten at vedkommende har gitt uttrykkelig tillatelse 
-  at tillatelsen begrenses til bestemte områder eller lokaler i fengselet. 

 Andre vilkår kan fastsettes dersom det anses nødvendig for å sikre ro, orden og sikkerhet i 
fengselet. 
 

24.1 Innledende bestemmelser 
Straffegjennomføringsloven § 27 (Undersøkelser av personer og gjenstander) og § 31 (Besøk) 
gjelder tilsvarende så langt de passer, og følgelig skal reporter og intervjuer med eventuelt 
følge behandles på lik linje med andre personer som ankommer fengselet/besøker innsatte. 
Det skal blant annet gis forhåndstillatelse til slikt besøk, vandelsopplysninger kan innhentes 
og undersøkelser og kontroll kan iverksettes hvis vilkårene for dette er oppfylt.   
 

24.2 Særlig om reportasje 
Slik tillatelse bør gis når allmenne interesser taler for det. Hensynet til ro, orden og sikkerhet 
skal ivaretas ved fastsettelse av vilkår. Hvis hensynet til ro, sikkerhet og orden ikke kan 
ivaretas gjennom fastsettelse av vilkår, kan reportasje unntaksvis nektes. Manuskriptet kan 
ikke kreves fremlagt for gjennomsyn. 
 

Retningslinjer til straffegjennomføringsloven,  
revidert 27. oktober 2008,  
lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. 
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24.3 Særlig om intervju 
Retten til å la seg intervjue kan ikke avskjæres av sikkerhetsmessige- eller andre grunner. Det 
skal legges til rette for at intervjuet kan gjennomføres så raskt som mulig. Ved fastsettelsen av 
tid og sted for intervjuet kan det av hensyn til ro, orden og sikkerhet i fengselet blant annet ses 
hen til bemanningssituasjonen og bygningsmessige forhold. 
 

24.4 Taushetsplikt 
Taushetsplikt skal pålegges i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Taushetsplikten omfatter for 
eksempel opplysninger om sikkerhetsmessige foranstaltninger, rutiner i fengselet og 
opplysninger om hvordan tilsattes tjeneste er innrettet.   
 
Taushetsplikten pålegges normalt i forbindelse med utstedelse av besøkstillatelsen. Pålegg gis 
skriftlig, og vedkommende skal skrive under på at taushetsplikten vil bli overholdt. Det bør 
samtidig opplyses om straffebestemmelsen i straffegjennomføringsloven § 24, tredje ledd.  
 
Det skal for øvrig påses at reporter eller intervjuer ikke gis tilgang til områder i fengselet eller 
at det gis opplysninger fra tilsatte, dersom slik tilgang eller slik informasjon kan medføre 
offentliggjøring av opplysninger som av sikkerhetsmessige grunner bør hemmeligholdes.   
 
Reporteren eller intervjueren har ansvar for at taushetsbelagte opplysninger om 
sikkerhetsmessige forhold ikke gis videre. Vedkommende skal gjøres uttrykkelig 
oppmerksom på at ved tvil om hva som er sikkerhetsmessige forhold, bør fengselets tilsatte 
forespørres. 
 
For øvrig har reporteren eller intervjueren taushetsplikt vedrørende andre innsatte.  Dette 
gjelder i samtlige fengsler.  


