
Emne: Høringsforslag - frigang fra første dag. 
 
Høringfrist: 26. august 2011. 
 
Arupsgate NFF-forening har kommet frem til følgende uttalelse: 
 
- vi støtter Justisdepartementets forslag om endring i regelverket for å styrke 
tilbakeføringsarbeidet. Når det er hensiksmessig og forsvarlig, bør bør domfelte få frigang til 
skole eller arbeid allerede fra første dag. Dette under forutsetning av at departementets forslag 
om å endre str.gj.f. forskriften § 3 - 14 blir gjennomført, slik at frigang bare er aktuelt hvis 
den idømte fengselsstraffen ikke overstiger 1 år. Videre at frigang fra første dag skal gjelde 
dommer inntil 2 år, dersom innsatte kan dokumentere at undervisningen er et ledd i en samlet 
utdanningsplan, og frigangen blir vurdert som sikkerhetsmessig forsvarlig. 
 
- vi mener at frigang fra første dag alltid skal påbegynnes i et åpent fengsel, og ikke fra en 
overgangsbolig. Dette begrunnes med at det er viktig å få et godt kjennskap til den domfeltes 
personlighet og fremtreden, før en evt. overføring til overgangsbolig. Videre at det i forkant 
før en evt. overføring vurderes om vedkommende oppfyller kriteriene i forhold til behovet for 
bo- og sosial trening. 
 
- vi støtter mulige regelendringer i punkt 5. 
 
- vi mener at domfelte kan innvilges frigang til egen eller nære pårørendes virksomhet, samt 
frigang til selskaper hvor domfelte har eller har hatt betydelige eierinteresser eller viktige 
verv. 
 
- vi mener at frigang som hoveregel skal innvilges på dagtid på ukens hverdager, og at det i 
tillegg kan gis adgang til arbeid på kveldstid på hverdagene. 
 
- når det angår evt. sikkerhetsmessige og andre konsekvenser det kan medføre, å fjerne de 
begrensningene vi har anbefalt i det overnevnte, mener vi at våre anbefalinger skal være 
hovedregelen. Imidlertid mener vi at evt. konsekvenser, sikkerhetsmessige og andre, skal 
vurderes i forhold til hver enkelt domfelt konkret, og at dagens begrensninger kan 
opprettholdes i de tilfeller dette anses nødvendig. 
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