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Helsedirektoratets innspill til høring - forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd 
av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse 

 
Besøk - straffegjennomføringsloven § 45b 
 
Det fremgår av høringsnotatet at adgangen til å regulere besøk er regulert i straffegjennomføringsloven 
§ 31. Det må foreligge en særskilt begrunnelse til for å nekte besøk og at avgjørelsen er et enkeltvedtak 
som kan påklages. I § 45b reguleres besøk ved utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og hvordan 
gjennomføringen av besøk skal skje. Vi finner det fornuftig at besøk skal gjennomføres i samsvar med 
råd og anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, noe som sikrer at eventuelle hinder for gjennomføring av 
besøket, er forankret i smittevernfaglige råd.  
 
I forslaget til endret ordlyd foreslås det at Kriminalomsorgsdirektoratet kan beslutte at det ikke skal 
tillates besøk i hele eller deler av fengselet for en periode på 2 uker. Viktig at dette har fått en tydelig 
forankring i lovens ordlyd og at perioden er tidsbegrenset, da besøk er viktig for de innsattes velferd, 
derunder psykiske helse.  
 
Utelukkelse - straffegjennomføringsloven § 45c 
Bestemmelsen krever at utelukkelse fra fellesskapet kan skje dersom dette er nødvendig for å forebygge 
smitteoverføring, og utelukkelse ikke vil være et uforholdsmessig inngrep. Det er ønskelig med 
tydeligere krav om såkalte kompenserende tiltak. Dersom ikke dette ikke tas inn i ordlyden, kan det 
alternativt løses ved veiledning knyttet til hvordan utelukkelsen skal gjennomføres i rundskrivs form. 
Viktig å forebygge isolasjonsskader. 
 
Helsedirektoratet har følgende kommentar til ordlyden: "Når det følger av beslutning i medhold av 
smittevernloven at en innsatt skal være i isolasjon eller karantene,…" Helsedirektoratet foreslår at dette 
endres til: "Når det følger av lov eller forskrift at en person skal være i isolasjon eller karantene,.." Det 
vises til at plikten til å isolere seg ved påvist smitte eller være i karantene dersom en har vært 
nærkontakt med en smittet, følger direkte av Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet 
(covid-19-forskriften). Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. § 2. 
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Permisjon - § 45 e  
§ 45 e siste punktum; "hvor stor smittefaren eller belastningen knyttet til å gjennomføre permisjonen 
eller frigangen antas å være," – uklart hva som menes her, og vi anbefaler at meningsinnholdet 
tydeliggjøres. 
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Helga Katharina Haug e.f. 
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