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KDI - OPPDATERTE TILTAK FOR HÅNDTERING AV COVID-19 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til den siste tidens smitteøkning og regjeringens tiltak 
for å hindre smittespredning.  
 
Videre vises det til vårt skriv av 9. desember -21, hvor det gis en oppdatering av tiltak for 
håndtering av Covid-19. I tillegg til føringene i skrivet av 9. desember -21 bes det nå om at 
følgende praksis innføres: 
 
Munnbind. Alle ansatte skal benytte munnbind når det arbeides med innsatte/domfelte. Dette 
betyr at ansatte i fengsel skal benytte munnbind når man befinner seg på samme område som 
innsatte. Ansatte ved friomsorgskontorene skal benytte munnbind under fysiske møter og 
samtaler med domfelte.  
 
Innsatte/domfelte skal gis tilbud om og anbefales bruk av munnbind når de er i fellesskap eller 
samtaler med andre innsatte/ansatte/besøkende.  
 
Alle besøkende skal på det sterkeste anbefales bruk av munnbind. Hvis munnbind nektes brukt 
kan gjennomføring av glassvegg, eventuelt nekt av besøk, vurderes. 

KDI vil anbefale at følgende oppfordring benyttes: 

MUNNBINDPÅBUD I NORSKE STRAFFEGJENNOMFØRINGSENHETER; HJELP OSS Å HOLDE 
DETTE STEDET SIKKERT 

Kjære besøkende. I denne straffegjennomføringsenheten bor det både friske mennesker og 

mennesker med ulike helseutfordringer. Vi har til enhver tid også flere dyktige og engasjerte 

medarbeidere på jobb her. I en situasjon som denne trenger vi alle vi har på jobb, for å kunne 

ivareta vårt viktige samfunnsoppdrag. Både domfelte og ansatte kan i tillegg ha underliggende 

sykdommer som vil kunne bidra til et alvorlig sykdomsforløp, skulle de bli utsatt for Covid-19 – 

smitte. Kriminalomsorgen oppfordrer derfor innstendig om at alle besøkende over 12 år, også 
advokater, besøksvenner, familie/pårørende og andre, tar på munnbind, og beholder det på 
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gjennom hele besøket. Slik kan vi sammen beskytte de som trenger det mest, sikre 

bemanningen og forhindre at smitte sprer seg her hos oss. Kriminalomsorgen takker deg for 

hjelpen.  

 

 
Karantene. KDI gjør oppmerksom på bestemmelsen i Covid-19 forskriften § 6 e annet ledd om 
særskilte unntak fra smittekarantenen i arbeidstiden for personer som ivaretar kritiske 
samfunnsfunksjoner.   
 
Personer som er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller 
ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport og 
personell som jobber i barneverninstitusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede o.l. er unntatt fra 
smittekarantene etter § 4g i arbeidstiden etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet 
skal gjennomføres. Unntaket gjelder ikke personer som er i samme husstand eller tilsvarende nære til person som er 
i isolasjon etter § 4f. 
 
KDI bemerker at oversikt over hvem som har samfunnskritiske funksjoner i kriminalomsorgen 
fremkommer av liste på Regjeringen.no. 
 
Det bemerkes også at karantenefritaket ikke gjelder personer i samme husstand eller tilsvarende 
nære til personer i isolasjon samt at fritaket kun gjelder i arbeidstiden.  

Bruk av fremskutt løslatelse 
I vårt rundskriv KDI 3/2021 omtales bruk av fremskutt løslatelse som tiltak mot pandemien.  
KDI presiserer her at ved eventuell bruk av fremskutt løslatelse må ikke innsatte, som følge av 
den fremskutte løslatelsen, settes i en situasjon hvor vesentlige nødvendigheter etter løslatelse 
ikke kan ivaretas, for eksempel at innsatte står uten bolig. Videre må det besørges nødvendig 
varsel til pårørende i de saker dette skal gjøres. 

 
Særlig om straffegjennomføring i samfunn 
Spyttprøver. KDI besluttet ved brev av 17. mars -20 midlertidig stans i bruk av spyttprøver i 
forbindelse med ruskontroll for å redusere risikoen for smittespredning. Det bes nå igjen om at 
bruk av spyttprøver opphører frem til annen beskjed gis.  
 
Utåndingsprøve og urinprøve ved oppstart EK kan utgå etter en individuell vurdering av behov 
og smitterisiko.  
 
EK. KDI viser til, og minner om, vårt brev av 6. oktober 2021 (202004037-1253) hvor det 
fremkommer enkelte endrede rutiner for straffegjennomføring med EK som opprettholdes, 
herunder selvpålenking.  

Gruppeaktiviteter. For å unngå ytterligere smitte av COVID-19 ber KDI om at gruppeaktiviteter 
i forbindelse med gjennomføring av straff i samfunnet opphører. Utendørs gruppevirksomhet kan 
fortsette dersom man holder avstand og er delt i mindre grupper. 
 
Individuelle samtaler. Individuelle samtaler med domfelte kan fortsatt gjennomføres på 
friomsorgskontoret eller ND-senteret. KDI oppfordrer imidlertid til bruk av samtaler over telefon 
eller ved hjelp av andre tekniske virkemidler ved gjennomføring av individuelle samtaler. 
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Unntatt fra dette er domfelte under ND, prøveløslatte forvaring eller andre som ut fra 
individuelle behov eller sikkerhetsmessige vurderinger bør møte fysisk.  
 
Møter utendørs. Hvis det fremstår som en hensiktsmessig måte å få gjennomført samtaler kan 
dette skje i friluft. Kriminalomsorgen må i så fall sikre domfeltes personvern og gode 
sikkerhetsvurderinger, herunder vurdering av bruk av personalalarm.  
 
Tiltakene gjelder inntil videre og kan bli endret om situasjonen og nasjonale tiltak endres 
betydelig.  

 
Med hilsen 

 
Jan-Erik Sandlie 
assisterende direktør            
                                                                                        Hans-Gunnar Stey 
       seniorrådgiver 
 
 

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

 
Kopi: Enheter på lokalt nivå.  


