
  

1 
 

 
 

Fritidsaktiviteter 
 
Strgjfl. § 21. Fritidsaktiviteter 

Kriminalomsorgen skal legge forholdene til rette for at de innsatte skal få tilbud 
om deltagelse i aktiviteter på fritiden, herunder mulighet for fysisk aktivitet og kulturell 
virksomhet. 
 

 

21.1 Fritid 
Fengslene har plikt til å tilrettelegge fritidsaktiviteter tilpasset innsattes behov. 
Fritidsvirksomheten skal være en integrert del av straffegjennomføringen med det formål å 
unngå isolasjon og skadevirkninger av denne. 
 

21.2 Boklån - lesning 
De innsatte skal gis adgang til å lese litteratur, tidsskrifter, aviser mv. 
Fengselet skal holde en boksamling med et allsidig utvalg av bøker med faglitteratur og 
skjønnlitteratur m.m. Hvis det er praktisk gjennomførbart, kan bøker også lånes fra bibliotek 
utenfor fengselet. Nærmere regler om boklån gis av leder av fengsel. 
 
Får innsatte adgang til selv å skaffe seg eller motta lesestoff, vises det til 
straffegjennomføringsloven § 26 med tilhørende retningslinjer. 
 

21.3 Gymnastikk og idrett 
De innsatte bør gis anledning til å drive gymnastikk og idrett i fritiden, fortrinnsvis under 
kyndig veiledning. Unge innsatte bør i særlig grad motiveres og oppmuntres til å drive 
gymnastikk og idrett, og forholdene bør søkes lagt til rette for egnede fysiske aktiviteter. 
 

21.4 Hobbyvirksomhet 
Så langt det er praktisk mulig skal fengselet legge til rette for forskjellige typer 
hobbyvirksomheter. Det må ikke gis tillatelse til virksomheter eller fremstillinger av 
gjenstander som gir innsatte muligheter til rømming eller til å begå andre uregelmessigheter. 
Når det gjelder innsattes adgang til å skaffe seg de nødvendige redskaper og materialer, 
gjelder reglene i straffegjennomføringsloven § 26 med tilhørende retningslinjer. 
 
Fengselets arbeidslokaler kan benyttes hvis en tilsatt er tilstede, etter nærmere bestemmelser 
gitt av leder av fengsel. Det må påses at materialer og produkter fra fengselets arbeidsdrift og 
fra innsattes hobbyvirksomhet ikke blandes sammen. Gjenstander og annet som den innsatte 
lovlig har laget i fritiden, blir hans eiendom når de er godkjent av leder av fengsel. 
 

21.5 Radio, fjernsyn 
Så langt det er praktisk mulig skal innsatte kunne få se på TV og høre på radio. 
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