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 TELEFONKONTROLL I FENGSEL OG INNSATTES RINGEKOSTNADER – 
MIDLERTIDIGE FØRINGER  
 
1. Disse midlertidige føringene gjelder for straffegjennomføring i alle fengsler, herunder 
avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, fengsel med høyt sikkerhetsnivå, fengsel med 
lavere sikkerhetsnivå, forvaringsanstalter, ungdomsenheter og overgangsboliger. De 
gjelder også under varetekt, med mindre retten har ilagt restriksjoner.    
 
For innsatte i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, fengsel med høyt sikkerhetsnivå 
og forvaringsanstalter gjelder de midlertidige føringene først tre måneder etter 
innsettelse. I de første tre månedene skal telefonsamtaler som hovedregel kontrolleres, 
men kontroll kan unnlates dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. I 
denne perioden iverksettes telefonkontroll uten at det fattes beslutning om dette. Ved 
senere overføringer til andre fengsler eller forvaringsanstalter, gjelder de midlertidige 
føringene.       
 
2. Før telefonkontroll iverksettes, skal det fattes beslutning om slik kontroll. 
Beslutningen kan gjelde for samtlige telefonsamtaler eller telefonsamtaler til én eller 
flere bestemte personer, så langt vilkårene i punkt 4 er oppfylt. Beslutningen skal være 
skriftlig. Når tidsmessige grunner gjør det nødvendig, kan beslutningen fattes muntlig. 
Beslutningen skal da snarest mulig nedtegnes.     
 
3. De midlertidige føringene gjelder alle former for telefonkontroll etter 
straffegjennomføringsloven (strgjfl.) §§ 27 sjette ledd og 32. Det presiseres at de 
midlertidige føringene ikke griper inn i vilkårene fastsatt i strgjfl. § 32 femte ledd, som 
må være oppfylt for at en telefonsamtale kan tas opp på bånd.    
 
4. Telefonkontroll kan bare finne sted når dette er nødvendig og forholdsmessig. I den 
konkrete vurderingen skal spesifiserte sikkerhetsmessige grunner veies mot 
belastningen som telefonkontroll påfører den innsatte. Telefonkontroll skal etter dette 
ikke finne sted rutinemessig.    
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I vurderingen av spesifiserte sikkerhetsmessige grunner, inngår blant annet de 
straffbare forholdene som ligger til grunn for domfellelsen, øvrige premisser i dommen, 
straffehistorikk, gjengtilknytning, opplysninger av relevans fra tidligere 
straffegjennomføringer og kriminalomsorgens kjennskap til innsatte. I vurderingen av 
belastningen for den innsatte, inngår blant annet omsorgsansvar og øvrig 
familiesituasjon, egen eller nær families helsemessige forhold, besøksmuligheter og 
innsattes alder.  
 
Konkrete, sikkerhetsmessige forhold kan vektlegges i vurderingen av hvorvidt 
telefonkontroll er nødvendig, selv om disse forholdene ikke kan knyttes til identifiserte 
personer. 
 
5. Det skal ikke benyttes strengere kontrolltiltak enn det som er nødvendig. 
 
6. Det presiseres at kravet om en konkret vurdering også gjelder for innsatte som er 
registrert i Infoflyt. Registrering i Infoflyt kan ikke alene begrunne telefonkontroll.    
 
7. Beslutning om telefonkontroll kan maksimalt gjelde for en periode på seks måneder, 
før det må foretas en ny vurdering av om vilkårene etter punkt 4 er oppfylt.  
 
For innsatte som gjennomfører straff i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå og 
forvaringsdømte som gjennomfører straff i fengsel med høyt sikkerhetsnivå, og hvor det 
er åpenbart at telefonkontroll vil være nødvendig og forholdsmessig ut over seks 
måneder, kan beslutning om telefonkontroll maksimalt gjelde for en periode på ett år før 
det må foretas en ny vurdering av om vilkårene etter punkt 4 er oppfylt.   
   
Telefonkontroll skal innenfor disse fristene avsluttes straks vilkårene etter punkt 4 ikke 
lenger er oppfylt. 
 
8. Beslutning om telefonkontroll regnes som enkeltvedtak og kan påklages etter 
forvaltningsloven kapittel VI. Strgjfl. §§ 6 og 7 gjelder tilsvarende. 
 
9. Kriminalomsorgen kan, uavhengig av om vilkårene etter punkt 4 er oppfylt, foreta                       
stikkprøvekontroll av telefonsamtaler. Slik kontroll skal gjennomføres i 
overensstemmelse med strgjfl. § 32 tredje, femte og sjette ledd. Stikkprøvekontroll skal 
dokumenteres i Kompis. 
 
10. Kostnadene ved telefonsystemets kontrolltiltak skal ikke belastes den innsatte. Den 
konkrete prisfastsettingen overlates til Kriminalomsorgsdirektoratet. 
 
11. I fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal innsatte gis adgang til å føre én eller flere 
telefonsamtaler av til sammen inntil 30 minutters varighet pr. uke, dersom 
kapasitetsmessige forhold ikke er til hinder for det.  
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Med hilsen 
 
 
Emilie Mehl  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur  
 


