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Rundskriv nr 9 fra NFF, Høringsforslag – ”frigang fra første dag”. 
 
NFF region sør hadde tildelt Vestfold friomsorgsavdeling som saksbehandlere for dette 
Rundskrivet, men pga. sykdom m.m greide ikke VFK å komme med sin utredning.  
Styret i NFF region sør behandlet saken på siste møte 18. august 11 og avventet 
innstillingen fra VFK. 
 
Vi har mottatt to innspill på Rundskriv nr 9.  
 
Disse kommentarene er fra lederforeningen: 
 
”KOMMENTARER TIL HØRING OM FRIGANG FRA FØRSTE DAG. 
Vi foreslår at frigang først innvilges etter at fengslet har fått grundig og individuelt 
vurdert den innsatte ut ifra atferd, motivasjon, rene urinprøver osv. før det evt. kan 
besluttes iverksatt frigang for innsatte som er idømt inntil ett års ubetinget 
fengselsstraff, dog bør innsatte som er idømt straff for sedelighet, utukt, voldtekt og 
andre volds former særskilt vurderes og at det som hovedregel ikke innvilges frigang 
tidlig i soningsforløpet av hensyn til offer, pårørende og til den allmenne 
rettsoppfatning. 
Vi er ellers av den formening at innsatte kan innvilges frigang til skiftarbeide i 
ukedager, men ikke i helgedager eller helligdager. Dette sett opp mot ressurser til å 
følge opp kontrollmessige hensyn m.m. Innsatte innvilges i dag frigang til 
kveldsundervisning i ukedager og vi mener at dette også kan gjelde for de som har 
skaffet seg skiftarbeide. 
Forøvrig har vi ikke ytterligere kommentarer til denne høringen.” 
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Disse kommentarene er fra Nordre Vestfold fengselsavdeling: 
 
Frigang fra første dag kan vurderes dersom det er i form av skole/lærlingekontrakter. 
Vi mener at frigang fra første dag til ordinært arbeid, kan virke feil i forhold til folket 
på gata. Det bør også vurderes lenkesoning dersom dette er praktisk mulig. 
Ellers så har vi ingen spesielle synspunkter, og er enig i det som er foreslått. 
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