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Fellesskap med andre innsatte
Strgjfl. § 17. Fellesskap med andre innsatte
Så langt det er praktisk mulig skal innsatte ha adgang til fellesskap under arbeid,
opplæring, program eller andre tiltak, og i fritiden. Kriminalomsorgen kan beslutte hel
eller delvis utelukkelse fra fellesskapet etter bestemmelsene i § 29 annet ledd og §§ 37,
38, 39 og 40 annet ledd bokstav d. Innsatte skal være i enerom om natten hvis ikke
helsemessige forhold eller plassmangel er til hinder for det.
Fellesskapet for innsatte som gjennomfører straff i avdeling som nevnt i § 10
annet ledd, kan helt eller delvis begrenses av hensyn til ro, orden og sikkerhet, eller
dersom hensynet til innsatte selv eller andre innsatte tilsier det, og det ikke fremstår som
et uforholdsmessig inngrep.

17.1 Alminnelig daglig fellesskap
Innenfor rammen av det enkelte fengsels innredning og bemanningsmessige ressurser skal de
innsatte som hovedregel være i fellesskap under arbeid, undervisning, programdeltagelse mv.
og i fritiden.
Innsatte bør gis mulighet til å innta måltider i fellesskap der egnet rom finnes, hvis ikke
hensynet til ro, sikkerhet og orden i fengselet taler imot.
Begrensinger i, eller utelukkelse fra, det alminnelige daglig fellesskap kan bare vedtas hvis
vilkårene i lov om gjennomføring av straff §§ 17, annet ledd, 29, annet ledd, 37, 38, 39 eller
40 annet ledd bokstav d) er oppfylt. Det vises til retningslinjene til disse bestemmelsene.
Det skal på forhånd være fastsatt når samværet mellom de innsatte kan ta til og når det skal
være avsluttet.
Når det gjelder kontroll med fellesskapet, vises til forskriften § 3-9 og retningslinjene punkt
3.28. For innsatte i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå gjelder egne regler i forskriften
kapittel 6 g kapittel 6 i retningslinjene.

17.2 Eget rom til hver innsatt – bruk av dublering og flermannsrom
Den enkelte innsatte skal som hovedregel ha sitt eget rom.
To eller flere innsatte kan likevel plasseres i samme rom dersom fengselets innredning,
plassforholdene eller andre særlige forhold gjør det nødvendig.
Ved dublering (to innsatte på celle beregnet for én) må det, forut for dubleringen og
fortløpende mens den pågår, foretas en nøye vurdering av de helsemessige og
sikkerhetsmessige forhold. Ordningen må ikke være permanent, og det må kontinuerlig
arbeides for å fremskaffe et tilstrekkelig antall fengselsplasser, slik at dublering blir
unødvendig.
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Også ved bruk av flermannsrom må det i tillegg til helsemessige forhold særlig tas hensyn til
de innsattes og tjenestemennenes sikkerhet.
Opphold i celle med dublering skal som hovedregel ikke overstige 30 dager. Dette gjelder
både for varetektsinnsatte og domfelte. Dublering av lengre varighet kan benyttes dersom den
innsatte selv ønsker det. Opphold i flermannsrom har ingen slike begrensning.
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