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MIDLERTIDIG OPPHEVELSE AV INNSATTES RETT TIL BESØK
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) besluttet i stabsmøte 13. mars d.å. at innsattes rett til besøk
etter straffegjennomføringsloven § 31 midlertidig oppheves. Bakgrunnen for dette er å redusere
risikoen for smittespredning i forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus.
Dette innebærer at innsatte ikke skal kunne motta besøk fra familie, venner og andre personer
som vedkommende ønsker besøk av. Unntak kan bare gjøres i helt ekstraordinære tilfeller der
enhetsleder mener besøk er absolutt nødvendig og hvor det er avklart at det ikke er risiko for
spredning av koronavirus.
Tilsvarende gjelder for personer som besøker innsatte i kraft av sin stilling eller sitt oppdrag,
herunder ansatte i kommunen, NAV og barnevernet, livssynsrepresentanter, mentorer mv. KDI
vil besørge informasjon til berørte grupper særskilt.
Det skal tilrettelegges for kompenserende tiltak i form av utvidet ringetid for de innsatte som blir
berørt. Det overlates til lokalt nivå å vurdere hvor omfattende ringetid det kan tilrettelegges for,
basert på lokale forhold og enhetens ressurstilgang. Det oppfordres til å øke telefontiden
betydelig.
Det åpnes også for kompenserende tiltak i form av videosamtale/videobesøk, og KDI har i denne
forbindelse kjøpt inn og opprettet en videoløsning via nettbrett. Videoløsningen er utformet slik
at nettbrettene ikke gir andre muligheter enn til å sette opp og gjennomføre møter. KDI vil
besørge veiledning etter at nettbrettene er sendt ut til etaten.
Per i dag er det ikke teknisk mulig å kontrollere hvorvidt det er andre i rommet hos den
«besøkende» under videobesøket. Det overlates til enhetsleder å bestemme i hvilken grad
videobesøk skal kontrolleres ved påsyn eller overhøring av samtale, jf.
straffegjennomføringsloven § 31 tredje ledd.
Kostnader forbundet med all telefonering og gjennomføring av videosamtale skal dekkes av
kriminalomsorgen.
Postadresse:
Postboks 694
4302 Sandnes

Besøkadresse:
Solheimsgata 21, 2000
Lillestrøm

Telefon: 404 38 800
Telefaks: 404 38 801

Saksbehandler:
Håvard S. Antonsen

Org.nr: 911 830 868

E-post: Postmottak8005@kriminalomsorg.no
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Unntak fra opphevelsen i besøksrettigheter gjøres for representanter fra politiet/
påtalemyndigheten, herunder også for representanter fra politiets særorganer, i anledning
etterforskning av straffesaker, for forsvarer i anledning forestående eller pågående straffesaker
(klientsamtaler) samt for diplomatisk/konsulær representant. Også i slike tilfeller skal
vedkommende primært få tilbud om samtale via særskilt videoløsning for nettbrett. Dersom
vedkommende ikke vil benytte denne løsningen, skal samtalen gjennomføres ved bruk av
glassvegg, uten at overhøring av samtalen finner sted. Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet
generelle anbefalinger for å unngå smitte, som skal legges til grunn i forbindelse med
gjennomføringen av slike besøk.
Opphevelsen i innsattes rett til besøk gjelder foreløpig frem til 1. mai 2020.
KDI ber om at regionalt nivå orienterer underliggende enheter om det ovennevnte.

Med hilsen
Jan-Erik Sandlie
assisterende direktør

Tom A. Enger
avdelingsdirektør

Dette brevet er godkjent elektronisk i kriminalomsorgen og har derfor ingen signatur.
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Politidirektoratet (POD)
Politiets sikkerhetstjeneste (POD)
Advokatforeningen

