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Høring - frigang fra første dag 
 
NFF har hatt saken ute til høring blant sine lokalforeninger og avdelinger og det er innkommet 
enkelte synspunkter på departementets forslag. Innspillene er vedlagt høringssvaret. 
 
Forbundet er som departementet opptatt av at den innsatte gis en progresjon i kriminalomsorgen fra 
fengsler med høyere sikkerhet til fengsler med lavere sikkerhet og ved bruk av permisjoner og 
frigang. 
Forbundet er også opptatt av nærhetsprinsippet når den innsatte skal gjennomføre sin straff. I 
dagens regelverk kan det unntaksvis innvilges frigang fra fengsler med høy sikkerhet. Forbundet 
stiller spørsmål om terskelen for å få frigang fra enheter med høyt sikkerhetsnivå er for høy.  
 
Forbundet merker seg at departementet ønsker å knytte ordningen opp i mot domslengden til den 
innsatte.  
En omfattende kartlegging av den innsatte før han/henne skal inn å sone må gjennomføres.  Det vil 
kunne være argumenter for at frigang bør vurderes for dommer over ett år også.  
Balansegangen mellom idømt straff, tilbakeføringsarbeidet og  folks rettsoppfatning er krevende. 
For mange feilskjær vil kunne sette ordningen under press. 
 
Kriminalomsorgen særskilt må vurdere hvorvidt innsatte med sedelighet og grov vold skal gis 
frigang. Hensynet til offer, pårørende og den alminnelige rettsoppfatning må også vektlegges. 
  
NFF er opptatt av at frigang kan benyttes der det anses å være det mest hensiktsmessige 
virkemiddelet. Det er imidlertid viktig at fengslene har en mulighet til å gjennomføre ordningen på 
en forsvarlig måte.  
 
Frigang må hovedregel innvilges på dagtid på ukens hverdager.  
NFF er ikke positive til å ha en frigangsordning som omfatter kvelder, helger og helligdager. 
Dette sett opp i mot ressurssituasjonen og at det er flere kontrollfunksjoner som ikke er  operative 
på kveldene og  i helgene. 
 

– din trygghet - vår sak! 
 

Møllergt. 10, 0170 Oslo - Norge 
Sentralbord: 23 06 15 65 
Telefax: 22 42 46 48 
Org.nr.: 971 436 239 
E-post: post@fengselogfriomsorgsforbund.no  
www.fengselogfriomsorg.no  



 
 

NFF støtter departementet at bestemmelsen i § 3- 14 tredje ledd bør mykes opp, men dette må 
vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle.   
 
 
 
 
     Med hilsen 
 
     Asle Aase 
            forbundssekretær 
 


