Retningslinjer til straffegjennomføringsloven,
revidert 27. oktober 2008,
lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017.

Tilsynsråd
Strgjfl. § 9. Tilsynsråd
Tilsynsrådene skal føre tilsyn med fengsler og friomsorgskontor og med
behandlingen av de domfelte og innsatte. Kriminalomsorgsdirektoratet beslutter den
geografiske inndelingen av ansvarsområder for tilsynsrådene. Kongen gir i forskrift
nærmere regler om tilsyn med fengsler og friomsorgskontor og med behandlingen av de
domfelte og innsatte.
Endret ved lov 16 des 2016 nr. 98 (ikr. 1 jan 2017 iflg. res. 16 des 2016 nr. 1604).

Forskriften § 2-3. Tilsynsråd
Justisdepartementet oppnevner tilsynsrådets leder, nestleder og minst to medlemmer med
varamedlemmer. Oppnevnelsen gjelder for to år.
Tilsynsrådets medlemmer har rett til å snakke med domfelte og innsatte dersom de domfelte
eller innsatte selv ønsker det og uten at tilsatte er til stede.
Tilsynsrådets medlemmer har rett til å delta på møter om domfelte og innsatte og kan kreve
innsyn i saksdokumentene hvis vedkommende domfelt eller innsatt samtykker.
Endret ved forskrift 2 juli 2007 nr. 878.

9.1 Tilsynsrådets oppgaver, oppnevning og sammensetning
Det skal være ett tilsynsråd i hver region.
Tilsynsrådet har som oppgave å føre tilsyn med fengsler, overgangsboliger og
friomsorgskontorer i regionen og med at behandlingen av de domfelte og innsatte skjer i
samsvar med gjeldende rett.
Tilsyn med langtidsdømte og innsatte som soner i fengsler med høyt sikkerhetsnivå skal
prioriteres. Ved friomsorgskontorene prioriteres samfunnsstraffene.
Det enkelte tilsynsråd skal bestå av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer fra
samtlige fylker som den enkelte region omfatter. Tilsynsrådene har en sammensetning som
gjør det mulig at den enkelte driftsenhet innen fylket kan besøkes i gjennomsnitt tre ganger
per år.
Fylkesmennene foreslår, etter forespørsel fra Justisdepartementet, medlemmer og
varamedlemmer fra de respektive fylker. Justisdepartementet oppnevner leder, nestleder,
medlemmer og varamedlemmer av tilsynsrådene. Rådenes funksjonstid er to år.
Minst ett av rådsmedlemmene bør være eller ha vært dommer. De øvrige medlemmene bør
representere ulike yrkesgrupper. Rådet bør om mulig bestå av like mange kvinner som menn
og man bør tilstrebe aldersspredning blant medlemmene. Personer som i løpet av
oppnevningsperioden ville ha fylt 70 år eller mer, kan ikke oppnevnes. Medlemmene bør ikke
gjenoppnevnes mer enn to ganger.
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9.2 Tilsynsrådets virksomhet
Før oppstart av ny funksjonsperiode fastsetter rådets leder etter samråd med medlemmene,
plan for besøk i fengslene, overgangsboligene og friomsorgskontorene og møtevirksomheten
for øvrig.
Besøksplanen bør legges opp slik at alle fengsler, overgangsboligene og friomsorgskontorer i
regionen får besøk av en eller flere av tilsynsrådets medlemmer minimum en gang i løpet av
funksjonsperioden. Hele rådet bør møtes samlet for å diskutere og koordinere arbeidet to
ganger per år. Varamedlemmene møter ved behov.
Medlemmer og varamedlemmer forutsettes bare å besøke de fengsler, overgangsboliger og
friomsorgskontorer som ligger innenfor det fylket de er foreslått fra. Leder og nestleder velger
selv hvilke enheter de vil besøke i hele regionen.
En eller flere rådsmedlemmer foretar hver måned minimum ett besøk i en av regionens
enheter. Besøkene kan være varslet på forhånd eller medlemmene kan møte uanmeldt. Det
skal ved det enkelte fengsel, overgangsbolig og friomsorgskontor føres en tilsynsprotokoll
hvor medlemmene skriver inn opplysninger om besøket, varigheten og om de forhold
medlemmet måtte ha noe å bemerke til.
Tilsynsrådets medlemmer har rett til å inspisere fengslenes, overgangsboligenes og
friomsorgskontorenes områder og bygninger og rom der de domfelte eller innsatte oppholder
seg. De kan kreve opplysninger om behandlingen av de domfelte og innsatte.
Tilsynsrådets medlemmene må ikke komme med tilsagn til de innsatte om endringer i
behandlingen eller i avgjørelser som er truffet.

9.3 Tilsynsrådets saksbehandling, taushetsplikt
Tilsynsrådet kan ta opp saker etter henvendelse fra de domfelte eller innsatte eller på eget
initiativ. Sakene søkes løst på lokalt nivå. Dersom dette ikke fører frem eller rådet finner
grunn til å ta saken opp med overordnet myndighet, sendes saken til regionalt nivå. Ved
utgangen av hvert år sender tilsynsrådet årsmelding fra arbeidet ved det enkelte fengsel og
friomsorgskontor til regionen. Denne videresendes Kriminalomsorgsdirektoratet med uttalelse
fra direktør på regionalt nivå.
Forvaltningslovens regler om taushetsplikt kommer til anvendelse for rådets medlemmer.
Domfelte kan ved første oppmøte hos friomsorgen spørres om de ønsker å skrive under på
skjema hvor tilsynsrådet gis anledning til å delta på møter, og gis innsyn i opplysninger om
personlige forhold.

9.4 Godtgjøring til utvalgsmedlemmene
Medlemmene har krav på skyss- og kostgodtgjøring etter ”Regulativet for reiser innenlands
for statens regning”. Videre har de krav på godtgjøring etter utvalgsregulativet ”Godtgjøring
til leder, medlemmer og sekretær i statlige utvalg”. (Utvalgsregulativet er erstattet av nye
administrative bestemmelser med virkning fra 01.01.2001). Regning sendes den region som
tilsynsrådet er opprettet for.
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