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Fremstilling 
 
Strgjfl. § 34. Fremstilling 

Kriminalomsorgen kan fremstille innsatte utenfor fengsel med følge av tilsatte. 
 
Forskriften § 3-32. Fremstilling 

Innsatte kan ved behov fremstilles dersom ikke sikkerhetsmessige eller kapasitetsmessige 
hensyn taler mot. 
 
 

34.1 Innledende bestemmelser 
Fremstilling kan gis etter en konkret vurdering ut fra sikkerhetsmessige hensyn, innsattes 
behov og aktuell fremstillingskapasitet. Fremstilling gis kun når det i det enkelte tilfelle anses 
sikkerhetsmessig ubetenkelig. Det vises for så vidt til retningslinjer om alminnelige prinsipper 
for sikkerhetsvurdering. 
 
Fremstilling gis normalt i tilfeller der innsatte ikke har oppnådd permisjonstid, ikke er 
permisjonsklarert eller ikke innvilges permisjoner på egenhånd av sikkerhetsmessige årsaker.   
 
Fremstilling trekkes ikke fra permisjonskvoten, jf. retningslinjene til 
straffegjennomføringsloven § 33. 
 
Fraværet skal begrenses i tid til det formålet tilsier.  
 

34.2 Typer fremstilling  
Deltagelse av én innsatt (enkel fremstilling)  
Én innsatt kan ved behov fremstilles alene. Eksempel på behov er viktige familieanliggender, 
lege- eller tannlegebesøk som av behandlingsmessige årsaker ikke kan foregå i fengselet og 
kontakt med offentlig myndighet, mv. Fremstilling kan også finne sted som ledd i et konkret 
rehabiliteringsopplegg og ellers der det anses formålstjenlig for den videre gjennomføringen 
av straffen, for eksempel i tilfeller der innsatte gjennomfører straff på en særlig tyngende 
måte. 
 
Deltagelse av flere innsatte (felles fremstilling)   
Flere innsatte kan fremstilles sammen for å delta i fellesaktiviteter utenfor fengselet, for 
eksempel friluftsturer, trening og kinobesøk.  
 

34.3 Følge av tilsatte   
Fremstilling skal alltid gjennomføres med følge av tilsatte. 
 
Enkel fremstilling 
Som hovedregel skal innsatte ved enkel fremstilling følges av to tilsatte, herunder minst én 
tilsatt fra fengselets sikkerhetstjeneste. Dette gjelder alltid der innsatte er idømt fengselsstraff 
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på mer enn 10 år, idømt en strafferettslig særreaksjon eller forvaring, eller utholder lavere 
straff for narkotika-, volds- eller sedelighetsforbrytelse av alvorlig karakter. For innsatte i 
avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå etter straffegjennomføringsloven § 10 annet ledd 
gjelder særlige regler, se retningslinjene til bestemmelsen pkt. 10 (2) 16. Dersom det i øvrige 
tilfeller anses sikkerhetsmessig ubetenkelig, kan én tilsatt følge med. 
 
Felles fremstilling 
Som hovedregel skal minst to tilsatte følge med innsatte som skal delta i fellesaktiviteter 
utenfor fengselet, og én av disse bør være fra sikkerhetstjenesten.  
 

34.4 Bruk av håndjern/transportjern 
Leder av fengsel bestemmer nærmere hvor mange tilsatte som skal delta under fremstillingen 
og om det skal brukes håndjern/transportjern.  
 

34.5 Fremstilling til rettsmøter av innsatte som gj ennomfører straff 
Dersom leder av fengsel finner at tilsatte ikke kan gjennomføre fremstillingen, for eksempel 
av bemannings- eller ressursmessige årsaker eller at politiet bør gjennomføre fremstillingen 
av sikkerhetsmessige årsaker, skal det rettes anmodning til politiet om at politiet gjennomfører 
fremstillingen. Det vises til bestemmelsene i politiinstruksen.  
 

34.6 Fremstilling av varetektsinnsatte 
Påtalemyndigheten avgjør spørsmålet om fremstilling utenfor fengselet og har ansvar for 
gjennomføringen. Det vises til bestemmelsene i politiinstruksen. 


