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OPPHEVING AV IVERKSATTE TILTAK I FORBINDELSE MED COVID19
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til tidligere brev av 13. mars 2020 (DL 202004037-35)
og brev av 2. april 2020 (DL 202004037-173) hvor det ble iverksatt en rekke tiltak i fengsel for å
redusere smittefaren og forsinke spredning av koronaviruset. Videre vises det til brev av 8. mai
2020 (DL 202004037-530) med lempinger av tiltak.
I tråd med den generelle smittesituasjonen, smittesituasjonen i kriminalomsorgen, samt de
lettelser som finner sted i samfunnet for øvrig, har KDI i samråd med regiondirektørene besluttet
å oppheve flere av de mest inngripende tiltakene fra og med 22. juni 2020.
Fengslene skal returnere til normalsituasjon forut for utbruddet av koronaviruset. Dette medfører
at midlertidige ordninger og tiltak i forbindelse med virusutbruddet oppheves med enkelte
forhåndregler som nevnt under.
Besøk
Besøk i medhold av strgjl. § 31 returnerer til normalsituasjonen forut for virusutbruddet. Før alle
besøk skal det imidlertid gjennomføres intervju av den besøkende i tråd med oppdatert
kartleggingskjema, se under. Innsatte og besøkende henstilles til, og er selv ansvarlig for å
overholde de til enhver tid gjeldende avstandsregler og hygienetiltak. Manglende etterlevelse fra
innsattes side vil bli vurdert som et brudd på ro, orden og sikkerhet og kunne resultere i en
reaksjon etter straffegjennomføringsloven § 40. Besøkene skal ikke overvåkes med mindre dette
følger av sikkerhetsmessige forhold. Barn under 12 år trenger ikke å respektere avstandsrådene.
Det åpnes foreløpig ikke for overnattingsbesøk i besøkshus/ -leilighet der dette finnes
Permisjoner
Permisjoner fra fengsel returnerer til normalsituasjon, både hva gjelder ordinær permisjon og
velferdspermisjoner, jf. strgjl. § 33. Ved retur til enheten skal kartleggingsskjema gjennomgåes
så langt det passer.
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Karantene/utelukkelse
Automatisk utelukkelse i karanteneøymed, også ved nyinnsettelser, skal ikke benyttes med
mindre den innsatte er syk, viser symptomer på smitte, eller for øvrig oppfyller sentrale
helsemyndigheters krav om karantene eller isolasjon. Innsatte skal intervjues i tråd
kartleggingskjema umiddelbart etter innkomst. Ved påvist risiko for smitte besluttes utelukkelse
av den innsatte etter en konkret individuell vurdering. Det vises til oppdaterte føringer
vedrørende utelukkelse av innsatte som følge av Covid-19 (gjeldende p.t. DL 202004037-677).
Det gjøres oppmerksom på at disse vil kunne endre seg.
Frigang og fremstillinger
Mulighet for frigang og fremstillinger normaliseres i tråd med strgjl. §§ 20 og 34 med tilhørende
retningslinjer. Ved retur til enheten skal kartleggingsskjema gjennomgåes så langt det passer.
Telefontid og iPad
Kompenserende tiltak i form av utvidet og kostnadsfri telefontid faller bort. Fjernsamtaler ved
bruk av Ipad opprettholdes inntil videre.
Flermannsrom
Det åpnes for bruk av flermannsrom. Innsatte som samtykker til plassering i flermannsrom skal
prioriteres (jf. regler for dublering).
Rutiner og forhåndsregler for å begrense spredning
Alle innsatte og besøkende som ankommer fengsel skal straks intervjues i tråd med oppdatert
kartleggingsskjema utarbeidet i samråd med helsemyndighetene. Skjemaet kan endres og
oppdatert versjon ligger tilgjengelig på kriminalomsorgens hjemmesider og intranettsider.
For øvrig har samtlige ansatte, innsatte og besøkende et ansvar for å overholde de til enhver tid
gjeldende avstandsråd og hygieneråd.

Med hilsen
Jan-Erik Sandlie
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Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.

