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Kriminalomsorgen region nord vil innledningsvis tiltre forslagets intensjon.

Utformin av forskriften/retnin slin'er

Dato:
31.08.2011

Kriminalomsorgen region nord har noen spørsmål knyttet til utformingen av forskriften og
tilhørende retningslinjer. Vi har merket oss at det er litt uklart hva som skal endres i forskriften
og hva som endres i retningslinjene og forutsetter at dette klargjøres før forskriftsendringen
vedtas.

Videre vil vi henlede oppmerksomheten på formuleringen "idømt fengselsstraff' som etter fast
praksis betyr den samlede idømte fengselsstraff — både den ubetingede og den betingede del. Vi
stiller spørsmålet om dette er tilsiktet.

Det er videre for oss uklart om man tenker å erstatte dagens § 3-14, 1. ledd i forskriften med den
nye bestemmelse eller om man ønsker den som et tillegg til dagens første ledd — enten før eller
etter de nåværende formuleringer.

Til slutt kan vi ikke se at grunnen til å fjerne dispensasjonsadgangen hva gjelder tidspunktet for
oppstart av frigang (fremskutt frigang) er begrunnet i høringsnotatet. Vi vil vise til at det kan
være like sterke grunner for å dispensere fra tidspunktet for frigang som tidligere, ikke bare
varigheten. Vi viser til at det fremdeles vil være personer som for eksempel etter 7 måneders
soning av en 2 års dom får jobbtilbud og det er sterke grunner for fremskutt frigang.

Fri an til e en eller nærståendes virksomhet

Kriminalomsorgen region nord har dessverre hatt noen erfaringer med at domfelte har fått
innvilget frigang til arbeidsplasser uten at det har vært noe reelt arbeidsforhold. Dette har blitt
avdekket ved uanmeldte kontroller.

Vi vil anta at en slik utvidelse av frigangsordningen vil gjøre frigangsordningen mer fleksibel, og
tilgjengelig for en større gruppe domfelte. Det er likevel viktig at man da foretar
sikkerhetsmessige vurderinger og at man har en reell mulighet til å kontrollere domfelte på
arbeidsplassen.
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Vi viser til at det for hjemmesoning med elektronisk kontroll er anledning til å jobbe i egen
bedrift, og at dette for denne gruppen i store trekk har vært uproblematisk.

Med økt fokus på kontroll vil en anta at dette vil kunne gjennomføres på en forsvarlig måte. Vi
vil poengtere at dette vil kunne føre til noe økte utgifter for fengslene i og med at en må
forutsette økt hyppighet på kontroller på arbeidsplassen.

Fri an å kvelds- o nattestid

Også her er det kontrollaspektet som gjør dette problematisk. Fengslene har oftest lavere
bemanning på kveldstid og ingen mulighet til å foreta noen kontroll på arbeidssted. Dette gjelder
særlig de åpne avdelingene/fengselene. Dette vil med andre ord forutsette en styrking av
bemanningen på de enhetene som har mye frigang, noe som vil medføre økte kostnader.

Vi vil også vise til at ved frigang på kvelds- og nattestid, og da særlig i helgene, vil det være
større fristelse for domfelte å bryte. Dette vil særlig gjøre seg gjeldende dersom
kontrollintensiteten er for lav.
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