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TILTAK AV 31.01.2021 FOR HÅNDTERING AV COVID-19 - 

RISIKONIVÅ 4 OG 5 / RING 1 OG RING 2 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til brev av 24. januar 2021 med særskilte tiltak for 

håndtering av covid-19 i kommuner med risikonivå 4 og 5 som følge av risiko for spredning av 

mutert virus. 

KDI ber enhetene om å følge med på hvilket risikonivå som er gjeldende i den kommunen hvor 

enheten ligger, samt at det sees hen til om besøkende til fengsel er bosatt/har oppholdt seg i et 

område med forhøyet risikonivå.  

Føringene nedenfor for kommuner klassifisert som henholdsvis risikonivå 4 og 5 / ring 1 og ring 

2 gjelder tilsvarende for eventuelle andre kommuner som etter beslutning fra myndighetene får 

likelydende tiltak.   

Tiltak til og med 2. februar 

Regjeringen uttalte følgende 30. januar 2021: «Det ble innført svært strenge tiltak i ti kommuner 

lørdag 23. januar (ring 1-kommunene) og strenge tiltak i femten kommuner søndag 24. januar 

(ring 2-kommunene) for å hindre at den smittsomme virusvarianten sprer seg på Østlandet. Disse 

tiltakene videreføres til og med tirsdag 2. februar, etter ønske fra de berørte kommunene.» 

KDI velger som følge av dette å opprettholde tiltakene i brev av 24. januar til og med tirsdag 2. 

februar for de berørte kommunene.  

Generelt om tiltak i perioden 3. februar – til og med 10. februar 

KDI ser hen til regjeringens tiltak for de aktuelle kommunene i tiden 3.-10 februar. Regjeringen 

uttalte 30. januar følgende: «Fra onsdag 3. februar blir tiltakene for de sentrale 

østlandskommunene endret og vil omfatte færre kommuner. Regjeringen vil prioritere barn og 

unge og arbeidsplasser først. Tiltakene i ring 1- og ring 2-kommunene gjelder til og med 10. 

februar.» Hva dette innebærer for enhetene i de berørte områdene spesifiseres nedenfor. 
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Tiltak i «ring 1» - 3. februar – 10. februar:  

I «ring 1» opprettholdes tidligere utsendte føringer om risikonivå 5, herunder om innkallinger og 

oppmøte i fengsel, med tillegg av følgende presiseringer:  

1. Tiltak som angår sosial kontakt 

Lettelsene beregnet på barn og unge og vil etter sitt formål ha begrenset betydning i 

kriminalomsorgen. I den grad tiltakene i særlig grad rammer mindreårige innsatte og domfelte, 

samt innsattes kontakt med egne mindreårige barn, bes det imidlertid om at dette søkes avhjulpet 

så langt det lar seg gjøre.  

2.  Tiltak som angår arbeidsplasser, opplæring og studier 

Lettelsene som innføres med sikte på å prioritere arbeidsplasser vil kunne få betydning for 

vurderinger av hvorvidt frigang til arbeid kan gjennomføres. KDI ber om at det søkes å unngå at 

domfelte i frigang mister lønnet arbeid som følge av restriksjonene.  

Når det gjelder universiteter, høyskoler og fagskoler er lokalene fortsatt stengt for studenter og 

undervisning. Planlagte arrangementer skal utsettes eller gjennomføres digitalt. Unntak kan etter 

regjeringens beslutning imidlertid gjøres «for studenter som er helt avhengige av tilgang til 

lokaler for å gjøre forsøk eller ferdighetstrening for å ikke bli forsinket i studiene sine.» KDI ber 

om at dette hensynet vektlegges tilsvarende i vurdering av om frigang kan gjennomføres.  

Tiltak i «ring 2» - 3. februar – 10. februar: 

Enheter beliggende i «ring 2» skal i perioden følge de nasjonale føringer gitt i brev av 31. januar 

jf. også regjerings beslutning av 30. januar. Se imidlertid særregler nedenfor for personer bosatt i 

ring 1.  

Særlig varsomhet ved kontakt med områder kategorisert som ring 1 

Samtlige enheter skal utvise særlig varsomhet dersom mottak av innsatte, samt innsattes 

utganger og besøk, innebærer kontakt med personer fra områder kategorisert som ring 1. 

Overføringer mellom enheter opprettholdes i den grad det er nødvendig jf. føringer i brev av 24. 

januar.  

Særlig om innkalling og oppmøte i fengsel for personer med opphold i / bosatt i ring 1:  

   Domfelte fra områder med risikonivå 5 (ring 1) skal inntil videre ikke kalles inn eller møte i 

fengsel, forutsatt at dette er sikkerhetsmessig forsvarlig i hver enkelt sak. Dette gjelder ved 

samtlige fengselsenheter i hele landet. Det skal gjøres individuelle sikkerhetsvurderinger i 

hvert enkelt tilfelle, herunder av lovbruddskategori og straffens lengde.  

    Tiltaket gjelder for alle domfelte fra ring 1 frem til og med 10. februar 2021. Innkallingene til 

straffegjennomføring som er avtalt etter 10. februar 2021 opprettholdes foreløpig.  

 

    Mottak av varetektsinnsatte opprettholdes.  

    Ved brudd på straffegjennomføring med elektronisk kontroll og domfelte er bosatt i ring 1 og 

skal overføres til en enhet med lavere sikkerhetsnivå, kan straffavbrudd inntil 11. februar 

2021 vurderes. Dette gjelder så fremt ikke sikkerhetsmessige forhold tilsier noe annet.  

 

Straffegjennomføring i samfunnet kan iverksettes overfor personer med opphold i ring 1, forutsatt at 

dette lar seg gjøre på en smittevernmessig forsvarlig måte.  
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Særlig om mottak av besøk fra personer med opphold i ring 1:  
Fengslene skal foreta konkrete vurderinger av den foreliggende smittesituasjonen i det aktuelle 

geografiske området besøkende kommer fra, samt individuelle vurderinger knyttet til den innsatte og 

den besøkende jf. § 45 b: «Etter en konkret vurdering kan kriminalomsorgen nekte besøk i fengsel 

dersom besøket vil innebære en særskilt smitte- eller helsefare, eller det på grunn av sykefravær i 

fengselet vil bli uforholdsmessig krevende å gjennomføre besøket.» Det vil blant annet være relevant 

å være særskilt tilbakeholden med innvilgelse av besøk fra område kategorisert som ring 1. 

Permisjon og frigang til områder kategoriser som ring 1: 

KDI viser til hjemmel for å begrense permisjon og frigang etter en konkret vurdering dersom det 

foreligger «en særskilt smitte- eller helsefare» jf. § 45 e. Det er for tiden særskilt grunn til å være 

varsom og tilbakeholden med innvilgelse av permisjoner og utganger til områder kategorisert som 

ring 1. Samvær med egne mindreårige barn og hensynet til å beholde arbeidsplass man har som ledd 

i frigang skal prioriteres.  

Særlig om innsatte i risikogruppene  

KDI ber om at enhetene opprettholder dialogen med den lokale helsetjenesten (helseavdelingene) om 

egnede tiltak for innsatte i risikogruppene relatert til covid-19. Enhetene bes så langt det er mulig om 

å tilrettelegge for risikoreduserende tiltak.  

 

Kompenserende tiltak  

Tiltakene ovenfor vil kunne medføre ytterligere belastninger på innsatte og domfelte i en allerede 

krevende situasjon. KDI minner derfor om viktigheten av kompenserende tiltak, herunder muligheten 

til å opprettholde kontakt med pårørende gjennom digital kommunikasjon, og ber særlig om at 

mindreårige prioriteres. 

 

Med hilsen 

Jan-Erik Sandlie 

assisterende direktør    Maja Karoline Breiby  

    seniorrådgiver 

 

 

Vedlegg: Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A  

 

Kopi: Samtlige enheter på lokalt nivå 

          Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS  

 

 

 

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

 


