Statistikk over isolasjon i kriminalomsorgen januar 2020
Kriminalomsorgen har fått kritikk fra både nasjonale og internasjonale overvåkingsorganer
for bruken av utelukkelse og isolasjon i norske fengsler. Nevnte kritikk er fremsatt av blant
annet Sivilombudsmannen, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM),
Europarådets torturovervåkingskomité (CPT), FNs torturkomité (CCPR) og Europarådets
torturkomité (CAT).
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser til at Sivilombudsmannens forebyggingsenhet 19.
juni 2019 leverte en særskilt melding til Stortinget om isolasjon og manglende menneskelig
kontakt i norske fengsler (Dokument 4:3 (2018-2019)). I den særskilte meldingen peker
Sivilombudsmannen blant annet på at myndighetene ikke har oversikt over isolasjonsbruken i
fengslene og anbefaler at myndighetene sikrer seg korrekt data over isolasjonsbruk.
Direktoratet har også selv et stadig høyt fokus på bruken av utelukkelse og isolasjon av
innsatte i norske fengsler. KDI følger bruken av utelukkelse tett, blant annet gjennom
regelmessige dagsmålinger og overvåking av manuelle registreringer av utelukkelse i
kriminalomsorgens fagsystem, KOMPIS. Kriminalomsorgen skal redusere bruken av
isolasjon og utelukkelse, og øke innsattes muligheter for aktivisering og fellesskap med andre
innsatte. Sett hen til viktigheten av dette arbeider mener KDI at det er sentralt å sikre økt
åpenhet rundt situasjonen og utviklingen.
På denne bakgrunn vil KDI fremover publisere statistikk over bruken av isolasjon.
Direktoratet vil i starten av hver måned publisere antall iverksatte utelukkelser den siste
måneden, dette gjelder både vareteksinnsatte og domsinnsatte. I tillegg vil KDI publisere
statistikk over antallet helt utelukkede innsatte på en gitt dato (den siste dagen i hver måned),
fordelt på utelukkelsesgrunnlag. KDI vil også publisere resultatene fra dagsmålingene, som
gjennomføres tre ganger i løpet av året.
Tabellen under viser en oversikt over antall personer som var helt utelukket fra fellesskap den
31.01.2020.
Grunnlag hel utelukkelse
Utelukkelse etter §17 2.ledd i avd. som nevnt i §10, 2.ledd
Utelukket dersom innsatte selv ønsker det, § 37,9
Utelukket for å hindre skade på seg selv el. andre, §37b
Utelukket for å hindre straffbare handlinger, § 37d
Utelukket for å opprettholde ro, orden og sikkerhet, § 37e
Utelukket fra fellesskap for inntil 24 timer, § 39
Utelukket fra fritidsfelleskap, § 40d
Utelukket pga. negativ påvirkning etter §37a
Total

Antall pågående utelukkelser per 31.01.20
1
7
7
2
11
1
4
1
34

Figuren under viser antall iverksatte utelukkelser, hel og delvis, i perioden januar 2019
til januar 2020.
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I januar 2020 ble det totalt iverksatt 484 utelukkelser. Av disse var 128 delvis utelukkelser fra
felleskap, mens 356 iverksettelser var hel utelukkelse fra felleskap.
484 iverksatte utelukkelser er en økning på 73 iverksettelser sammenlignet med desember
2019, men en nedgang på 11 iverksettelser sammenlignet med november 2019.
I gjennomsnitt ble det iverksatt 429 utelukkelser pr. måned i 2019.

