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HÅNDTERING AV COVID-19 - SÆRLIG OM TILTAK I FENGSLENE OG 
STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL  

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til tidligere presiseringer av adgangen til å gjøre 
nødvendige tiltak i forbindelse med straffegjennomføring som følge av covid-19, senest ved brev 
av 6. november 2020. KDI og nasjonal stab vurderer situasjonen fortløpende og ser nå behov for 
ytterligere presiseringer.  

Generelt om adgangen til å iverksette restriktive tiltak  
Kriminalomsorgen ønsker, så langt det er forsvarlig, å opprettholde så normal drift som mulig. 
Situasjonen gjør imidlertid at det må iverksettes tiltak med varierende grad av inngripende 
karakter i straffegjennomføringsenhetene. KDI vil presisere at føringene i brev av 6. november 
2020 må forstås slik at de mest inngripende tiltakene forbeholdes de hardest rammede enhetene 
og geografiske områdene. Særlig gjelder dette iverksettelse av generelle, systematiske tiltak som 
eksempelvis stans av utganger og besøk ved fengslene. Det må være proporsjonalitet mellom den 
smittevernmessige sitasjonen og alvorlighetsgraden av iverksatte tiltak. Kriminalomsorgen har i 
dag enheter som står i en svært krevende situasjon som følge av pandemien, mens andre enheter 
kan opprettholde tilnærmet normal drift. Disse forskjellene må gjenspeiles i de tiltak som 
iverksettes. 

Individuelle vurderinger av behov og risiko  
KDI understreker at tiltak som begrenser innsattes bevegelsesfrihet og kontakt med omverden 
skal underlegges en konkret, individuell vurdering. I de hardest rammede områder, hvor det er et 
betydelig smittetrykk, vil det imidlertid være adgang til å iverksette tiltak ut fra en hovedregel 
om at en ikke kan tillate eksempelvis utganger og besøk, men at det deretter gjøres en individuell 
vurdering av om man likevel finner tilstrekkelig tungtveiende grunner til å tillate dette, forutsatt 
at det kan foregå på en forsvarlig måte. Adgangen til å praktisere en slik hovedregel gjelder i en 
tidsbegrenset periode, avgrenset til og med 27. november jf. brev av 5. november 2020. KDI er 
kjent med at situasjonen medfører et betydelig merarbeid for enhetene når det gjelder 
individuelle vurderinger og dokumentasjon av disse i vedtaks form. Under henvisning til at 
enkelte beslutninger vil måtte treffes på bakgrunn av nødrettsbetrakninger, fordi 
kriminalomsorgen pr. nå står uten særlige hjemler til å treffe vedtak ut fra en smittevernmessig 
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vurdering, jf. brev av 6. november 2020, er det imidlertid særlig viktig at saksbehandlingen 
ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn.  

Dette innebærer at det må fattes enkeltvedtak med klageadgang i alle tilfeller der enheten omgjør 
eller nekter utganger eller besøk. Det kan av tidshensyn være nødvendig i første omgang å fatte 
muntlige vedtak, jf. forvaltningsloven § 23. Et muntlig vedtak skal senere alltid bekreftes 
skriftlig. Dette bør skje så fort det praktisk mulig lar seg gjøre. 

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll 
Erfaringer viser at det i de geografiske områder med hardest smittetrykk/lokale utbrudd kan være 
svært vanskelig å oppfylle kravet om sysselsetting under straffegjennomføring med elektronisk 
kontroll jf. forskriften. Følgende unntak gjelder derfor til og med 27. november:  
 
Dersom domfelte som gjennomfører straff med elektronisk kontroll er bedt om å holde seg i 
karantene/er isolert, eller dersom sted for sysselsetting er stengt, skal kravet om sysselsetting 
fravikes dersom hjemmearbeid ikke er mulig. 
 
KDI ber om at det søkes å holde domfelte i en hensiktsmessig aktivitet.  

 

Med hilsen 

Jan-Erik Sandlie  
assisterende direktør        Maja Karoline Breiby  
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