Retningslinjer til straffegjennomføringsloven,
revidert 27. oktober 2008,
lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 6. september 2018.

Innhold
Strgjfl. § 3 Innhold
Gjennomføringen av reaksjonen skal være sikkerhetsmessig forsvarlig. Innholdet
skal bygge på de tiltak kriminalomsorgen har til rådighet for å fremme domfeltes
tilpasning til samfunnet. Kriminalomsorgen skal legge forholdene til rette for at
domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke nye straffbare handlinger.
Barns rett til samvær med sine foreldre skal særlig vektlegges under
gjennomføringen av reaksjonen.
Domfelte har aktivitetsplikt under gjennomføringen av straff og strafferettslige
særreaksjoner. Aktivitetsplikten kan bestå av arbeid, samfunnsnyttig tjeneste,
opplæring, program eller andre tiltak som er egnet til å motvirke ny kriminalitet. Under
sykdom eller uførhet kan aktivitetsplikten falle bort.
Ved gjennomføringen av fengselsstraff, forvaring og strafferettslige
særreaksjoner skal det så vidt mulig skje en gradvis overgang fra fengsel til full frihet og
gis tilbud om deltagelse i fritidsaktiviteter.
Endret ved lov 21 des 2005 nr. 131 (ikr. 1 jan 2006 iflg. res. 21 des 2005 nr. 1580).

Forskriften § 1-3.Barns rettigheter som pårørende til innsatte og domfelte
Kriminalomsorgen skal ha funksjonen barneansvarlig ved alle enheter. De
barneansvarlige skal koordinere kriminalomsorgens arbeid overfor barn under 18 år som
pårørende, og sikre barneperspektivet.
Kriminalomsorgen skal legge vekt på hensynet til barnets beste. Barn rett til samvær
og kontakt med sine foreldre skal særlig vektlegges. Barn har rett til å uttale seg om saker
som direkte angår dem.
Endret ved forskrift 20 oktober 2015 nr. 1235.

Forskriften § 1-4.Aktivitetsplikt
Aktivitetsplikten gjelder for domfelte som gjennomfører straff eller strafferettslig
særreaksjon. Varetektsinnsatte og personer som politiet har pågrepet har ikke aktivitetsplikt,
men skal gis tilbud om aktiviteter så langt det passer med varetektskjennelsen og
påtalemyndighetens bestemmelser. Aktivitetene skal søkes lagt til rette etter den innsattes
forutsetninger.
Endret ved forskrift 2 juli 2007 nr. 878.

3.1 Sikkerhetsmessig forsvarlig
Sikkerhetsmessige hensyn skal alltid vurderes nøye. Ved alle avgjørelser skal sikkerheten i og
utenfor fengslene ha høyeste prioritet.

3.2 Fremme domfeltes tilpasning til samfunnet
Gjennomføringens innhold skal bygge på individuelle behov og forutsetninger og støtte domfeltes
vilje til å bryte med kriminaliteten. Domfelte skal motiveres til å arbeide målrettet for å
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gjennomføre straffen på en måte som reduserer faren for tilbakefall til kriminalitet. Så vidt mulig
skal forholdene legges til rette for en progresjonsrettet straffegjennomføring. Alle innsatte skal
tilbys kontaktbetjent. For øvrig vises det til egne regler om framtidsplanlegging. Videre skal det
arbeides aktivt for å motvirke skadelige virkninger av isolasjon.

3.3 Barns rett til samvær med sine foreldre
Ved avgjørelsen om hva som er til barnets beste, skal det om nødvendig innhentes uttalelser og
dokumentasjon fra barnevern, skole, barnehage og eventuelle andre objektive instanser som kan
uttale seg om hva som er til barnets beste.
Ved innhenting av opplysninger fra instanser som har taushetsplikt må barnets nærmeste
pårørende, eventuelt barnet selv, fremlegge skriftlig erklæring om at de opphever taushetsplikten.
Innsatte som påberoper seg hensynet til barn i sine søknader, må fremlegge skriftlig erklæring om
at de opphever fengselets taushetsplikt i forhold til de instanser som skal uttale seg om saken slik
at dokumentasjon kan innhentes.
Ved avgjørelser som kan ha betydning for barnets rett til samvær med foreldre, skal det innhentes
uttalelse fra dem som barnet bor fast sammen med. Om mulig skal det også innhentes uttalelse fra
barnet og barnets mening skal tillegges vekt. Barn som har fylt 7 år og som er kjent med at en av
foreldrene sitter i fengsel, skal alltid gis anledning til å uttale seg. Når barnet har fylt 12 år, skal
barnets mening tillegges stor vekt, jf. barneloven § 31 annet ledd. Disse reglene gjelder så langt
det er forenlig med sikkerhetsmessige hensyn. Det vises til FNs Konvensjon om Barns rettigheter.
Uavhengig av den dokumentasjon som måtte foreligge, har fengselet en selvstendig plikt til å
undersøke forholdene på permisjonsstedet ved permisjon for volds- og sedelighetsdømte.
Tilsvarende gjelder ved avbrudd og frigang.

3.4 Aktivitetsplikten
Fritak fra arbeid kan skje ved dokumentert eller åpenbar sykdom eller uførhet. Aktivitetsplikten
for øvrig faller ikke automatisk bort ved sykdom eller uførhet. Lokalt nivå bør da søke å få
klarlagt mulige aktiviteter som den domfelte kan gjennomføre. Lokalt nivå kan be om uttalelse fra
helsepersonell for å vurdere fritak eller annen mer egnet aktivitet.
Når det gjelder aktivitetsplikten i fengsel skal det tas utgangspunkt i arbeidstiden i fengselet.
Andre aktiviteter enn arbeid bør ha tilsvarende omfang for at aktivitetsplikten skal anses oppfylt,
eventuelt kan flere aktiviteter kombineres.

Når det gjelder samfunnsstraff vises det til avsnittet Den domfeltes helsetilstand under punkt
57.1.1 i retningslinjene til straffegjennomføringsloven.
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