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HØRING - OPPDATERTE RETNINGSLINJER OM TVANGSMIDLER
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til vedlagte utkast til oppdaterte retningslinjer om
tvangsmidler (straffegjennomføringsloven § 38).
Det er i utkastet foreslått en del strukturelle endringer, blant annet utgår noe av den opprinnelige
teksten samtidig som noe også er flyttet på og/eller korrigert. Av innholdsmessige forslag til
endringer, fremheves særlig følgende:
1. BodyCuff er uttrykkelig nevnt i opplistingen av godkjente tvangsmidler, jf. pkt. 38.1.
2. Fengselsenheter med høyt sikkerhetsnivå skal ha gass tilgjengelig for bruk i fengselet og
nødvendig antall ansatte skal ha tilstrekkelig opplæring og trening i bruk av
tvangsmiddelet, jf. pkt. 38.1. For fengselsenheter med lavere sikkerhetsnivå vurderer
fengselsleder om det foreligger behov for et slikt tvangsmiddel. Tidligere fremkom det at
regionalt nivå skal vurdere om og i hvilken grad det enkelte fengsel skal være utstyrt med
gass.
3. Avgjørelse om bruk av tvangsmidler treffes tas av fengselsleder eller den vedkommende
delegerer myndigheten til, jf. pkt. 38.2. Dette vil åpne for at for eksempel avgjørelse om
bruk av gass ikke nødvendigvis vil måtte treffes av fengselsleder personlig.
4. Bruk av hånd- og transportjern, strips og BodyCuff, kølle, skjold og gass, anses ikke å
utgjøre enkeltvedtak, jf. pkt. 38.2.
5. Særlige presiseringer mht. innsatte under 18 år («tvingende nødvendig»), jf. pkt. 38.3.
6. Særlige presiseringer mht. innsatte under 18 år og «kontinuerlig tilsyn», jf. pkt. 38.7.
7. Eget avsnitt om visitering ved bruk av sikkerhetscelle og sikkerhetsseng, herunder
presisering om at innsatte som plasseres i sikkerhetscelle eller -seng alltid skal visiteres
forut for iverksettelse av tiltaket, jf. pkt. 38.7.1.
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8. Eget avsnitt om bruk av tøy under opphold på sikkerhetscelle, jf. pkt. 38.7.2.
9. Eget avsnitt om tilsynslogg ved bruk av sikkerhetscelle eller sikkerhetsseng, jf. pkt.
38.7.4.
10. Ved beregning av frister i forbindelse med bruk av sikkerhetscelle eller -seng, skal det
regnes som sammenhengende bruk av tvangsmiddelet dersom innsatte etter første
innsettelse i sikkerhetscelle eller sikkerhetsseng i løpet av nærmeste døgn på nytt
besluttes overført til sikkerhetscelle eller sikkerhetsseng, jf. pkt. 38.5.6.
11. Eget avsnitt om bruk av tvangsmidler ved transport utenfor fengselet, jf. pkt. 38.8.
12. Et mer utfyllende og detaljert avsnitt om opplæring og trening i bruk av tvangsmidler, jf.
pkt. 38.9.
13. Eget avsnitt om tilstøtende regelverk, jf. pkt. 38.12.
14. Eget avsnitt om bruk av kriminalomsorgens internkontrollsystem (KIKS), jf. pkt. 38.12.
For en fullstendig oversikt over de foreslåtte endringer, ber vi om at utkastet sammenlignes med
någjeldende retningslinjer.
Det anmodes om at utkastet distribueres videre til eventuelle underliggende enheter. Vi ber
videre om at kriminalomsorgens regioner innhenter og samordner ev. uttalelser fra lokalt nivå.
Høringsfrist settes til 16. februar 2018.
Med hilsen
Tom A. Enger
avdelingsdirektør

Håvard S. Antonsen
rådgiver

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

