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VIDEREFØRING AV ENKELTE TILTAK INNFØRT  

SOM FØLGE AV COVID-19  

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til tidligere trinn i normaliseringen av straffegjennomføringen, i 

tråd med utviklingen i pandemien og økt andel vaksinerte innsatte, domfelte, ansatte og besøkende. KDI 

satte ved brev av 21. juni 2021 begrensninger i bruken av straffegjennomføringsloven kapittel 3A. Dette 

som ledd i å sikre nødvendighet og forholdsmessighet ved de tiltak som skulle besluttes lokalt. KDI 

forutsetter nå at alle enheter og alle former for straffegjennomføring, samt varetekt, er tilbake til normal 

drift. Dette gjelder med mindre det foreligger et lokalt utbrudd.  

Normalisering av all straffegjennomføring og varetekt 

All straffegjennomføring, i både samfunn og fengsel, samt varetekt, skal nå være fullt ut normalisert. 

Dette innebærer eksempelvis slutt på tiltak som medfører begrensninger i aktivisering, tilgang til 

aktiviteter og goder, samt innretting av driften som innebærer inndelinger i kohorter. All sosial kontakt, 

herunder fysisk nærhet, skal være normalisert innenfor rammene av straffegjennomføringen.  

Unntaksvis behov for individuelle smitteverntiltak 

Det vil framover fortsatt kunne være behov for unntaksvis å benytte enkelte av hjemlene i strgjfl. kap. 3A 

etter en individuell, konkret vurdering. Dette gjelder nektelse av besøk dersom innsatte eller besøkende er 

smittet eller i karantene, jf. § 45 b annet ledd, samt tredje ledd i særlige unntakstilfeller. Videre vil også   

§ 45 c om utelukkelse fra fellesskapet komme til anvendelse i tilfeller hvor vilkårene i bestemmelsen er 

oppfylt. Ved symptomer på covid-19 skal det avklares i samråd med den kommunale helsetjenesten om 

innsatte skal utelukkes i henhold til bestemmelsen og om vedkommende bør testes for covid-19.  

Enkelttilfeller av covid-19 skal altså håndteres individuelt og med tiltak overfor den enkelte. Skulle det 

oppstå lokale utbrudd ved fengsel eller friomsorgskontor som krever ekstraordinære tiltak skal KDI 

kontaktes før disse iverksettes.  

Nye rutiner og ordninger som følge av erfaringer fra pandemien 

Pandemihåndteringen har gitt nyttige erfaringer og enkelte innførte tiltak har vist seg å burde videreføres 

som permanente ordninger. Følgende tiltak innføres derfor som permanente ordninger i 

kriminalomsorgen:  
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Videobesøk i fengsel  

Videobesøk har vært et viktig tiltak underveis i pandemien som har bidratt til at innsatte og pårørende 

kunne opprettholde kontakt i en tid hvor adgangen til fysiske besøk var begrenset. Som signalisert 

tidligere, skal videobesøk også i framtiden være et supplement til fysiske besøk. Ordningen innføres 

derfor permanent ved samtlige fengselsavdelinger.  

Det må foretas en individuell, konkret sikkerhetsmessig vurdering av behovet for kontrolltiltak ved 

gjennomføring av digitalt besøk. I vurderingen av behovet for kontrolltiltak ved bruk av digital 

kommunikasjon skal det foretas en helhetlig sikkerhetsmessig vurdering, hvor også kontrollregimet 

overfor den enkelte innsatte ved ordinære besøk i fengsel tillegges vekt. 

 

KDI utreder for tiden muligheten for å effektivisere kontrollen av digitale besøk og hvordan ordningen 

bør reguleres rettslig i framtiden. 

 

Endrede rutiner for straffegjennomføring med elektronisk kontroll  

Ordningen med mulighet for «selv-pålenking» kan opprettholdes. Dette forutsetter imidlertid at 

kriminalomsorgen har foretatt boligkontroll på forhånd, slik at det er kjent at boligen anses egnet. Dersom 

dette ikke er gjort før tidspunkt for pålenking, må pålenking skje med kriminalomsorgens ansatte i 

domfeltes bolig.  

 

Ordningen med «selv-avlenking» kan benyttes i tilfeller der dette er særlig hensiktsmessig grunnet 

geografiske forhold og lange reiseavstander. 

 

Videre vil løsningen med fjernalkohol-testing og videosamtaleløsning (VIS) fortsatt kunne benyttes, i tråd 

med dagens regelverk. 

 

At ovennevnte tiltak nå gjøres permanente er basert på erfaringer fra pandemien om at dette er løsninger 

som fungerer godt. KDI vil imidlertid presisere at de ulike tiltakene for å effektivisere driften ikke skal gå 

på bekostning av den samlede kvaliteten i planlegging, gjennomføring og oppfølging av domfelte ved 

straffegjennomføring med elektronisk kontroll.  

 

Vurdering av framtidig ringetid i fengsel  

KDI ønsker å øke mulighetene innsatte i fengsel har til kontakt med sine pårørende. Vurdering av 

mulighetene for utvidet ringetid inngår i et arbeid hvor også muligheter for effektivisering av nødvendig 

kontroll inngår.  

Under pandemien har innsatte i fengsel hatt mulighet til 10 minutter gratis ringetid, som tillegg til 20 

minutter ordinær ringetid. KDI vil vurdere mulighetene for en varig økning av innsattes ringetid og vil 

komme tilbake med en endelig avklaring av spørsmålet etter diskusjon på etatsledermøtet 18. oktober 

2021.  

 

Med hilsen 

 

Jan-Erik Sandlie  

assisterende direktør        Maja Karoline Breiby  

           seniorrådgiver 

Kopi: Fengsler og friomsorgskontor 

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


