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HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE DAG  -
UTTALELSE FRA HEDMARK FENGSEL.

Det vises til Deres brev av 27.6.2011 hvor det foreslås endringer i forskriftene til
Straffegjennomføringsloven hva gjelder tidspunkt for innvilgelse av frigang.

Hovedlinjen i endringene som foreslås er at gjeldene forskrift § 3-14 endres fra at frigang kan
innvilges først etter 4 måneder dersom minst 1/3 del av straffen er gjennomført, til at frigang kan
innvilges fra første dag dersom idømt fengselsstraff ikke overstiger ett år.

I forslaget er det utredet noe rundt eventuelle begrensninger, dvs, eventuelle unntak for bestemte
lovbrudd, men heller valgt å forholde seg til domslengde/straffegjennomføring begrenset oppad
til ett år.

Hedmark fengsel stiller seg positiv til foreslåtte endringer i forskriftens § 3-14. Forslag til tekst i
nytt første ledd, første punkt er god og anbefales brukt. Vi mener det er fornuftig at det ligger
begrensning på straffgjennomføringstid, ikke unnatak for bestemte lovbrudd. En forutsetter
derfor at konkret sikkerhetsmessige vurderinger legges til grunn ved innvilgelse av frigang, og at
dette vil være godt nok.

I tillegg bes det om vurdering av forskriftens § 3-14, 3. ledd som regulerer at frigang ikke skal
innvilges til egen eller nære pårørendes virksomhet, samt selskaper innsatte har eierinteresser
Hvor vidt dette bør endres, stiller vi oss litt mer tvilende til. Det skal føres kontroll med frigang,
og dette blir krevende dersom innsatte eksempelvis er leder av firma selv. Teksten kan eventuelt
nyanseres til å gjelde; "frigang innvilges ikke til egen virksomhet".

Det bes også om vurdering om det er hensiktsmessig at frigang kun skal innvilges på dagtid på
ukens hverdager. Her mener vi at dette bør endres/strykes. Innsatte vil bli ekskludert fra mange
arbeidsmuligheter, da turnus og skiftarbeid er vanlig i mange bedrifter.

Konklusjon fra vår side er at vi hilser velkommen de konkrete foreslåtte endringer hva gjelder
frigang, samt at § 3-14, 3. ledd kan justeres i samme runde i tillegg avsnittet nevnt over.

Dato:
02.08.2011

Re ion nordøst



Med vennlig hilsen

Jan Korsvold
fengselsleder
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SVAR PÅ HØRING I REGION NORDØST - FRIGANG FRA FØRSTE
DAG, VESTOPPLAND FENGSEL

Det vises til deres brev datert 27.06.11. om høring, frigang fra første dag, med svarfrist 20.08.11.

Vestoppland fengsel har flg synspunkter.

- Endringer til Strgjf1 § 20, forskriften §3-14, første ledd.

En finner det formålstjenelig med den foreslåtte endringen med frigang fra første dag på kortere
dommer. Dette for å kunne starte eksempelvis skolegang for yngre domfelte. Videre er det et
klart behov for arbeidstrening ut over det fengselet kan tilby på egen arbeidsdrift. Sett hen til at
soning av fengselsstraff skal ha et rehabiliterende element vil adgang til frigang som foreslått gi
fengselet økte muligheter.

Slik en leser forslag til ny tekst i forskriften kommer det ikke klart frem hvilke regler for frigang
som gjelder for innsatte med dommer over 1 år. En innsatt med dom på 1 år og 6 mnd kan
løslates på prøve etter ett år. Frigang skal, slik forskriften er nå, ikke innvilges for mer enn ett år.
Når kan den innsatte med et år og 6 mnd dom innvilges frigang? Det er ønskelig med en mer
presis formulering.

- Endringer til Str § 20, forskriften §3-14, tredje ledd.

Frigang til egen eller nære pårørendes virksomhet. Frigang til slikt formål vil kunne medføre
flere uheldige situasjoner. En tenker da særlig på om innholdet i frigangen vil være av
rehabiliterende art. En slik frigang kan lett være tilrettelagt mer mot økonomisk vinning enn
rehabiliterende tiltak. Det er i dag åpnet for soning etter strgjfl §16, elektronisk kontroll, i
mange fylker. En finner at det vil  være  mer riktig å benytte denne bestemmelsen ved slike
problemstillinger.

Det vil også kunne by på utfordringer i forhold til samarbeid mellom arbeidssted og
kriminalomsorgen, både i forhold til krav til innhold og til å tilrettelegge for effektiv kontroll
av om frigang forgår slik det er avtalt.

I forhold til å tillate frigang på ettermiddag / kveld ser en at dette kan være formålstjenelig i
unntakstilfeller, men som en fast ordning ser en at dette kan by på problemer med å kunne
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følge opp med tilsyn og kontroll. Det vil også kunne bli utfordrende å administrere innsatte i
fengselet på dagtid. Dette fordi fengsler i hovedsak er innrettet på å aktivisere innsatte på
dagtid med skole / arbeid og ha en hovedvekt på fritidsaktivisering på kveld.

Ole Lasse Fossen

Ass fengselsleder
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Høringsforslag — frigang fra første dag

Frigang har tradisjonelt blitt brukt for å gi innsatte mulighet til å delta i arbeid, opplæring,
program eller andre tiltak utenfor fengsel dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot
det, og som en progresjon i straffegjennomføringen. Ved innvilgelse av frigang har det
tidligere blitt lagt vesentlig vekt på sviktfarevurdering.

Undertegnede er av den formening at å påbegynne frigang fra første dag av
straffegjennomføringen medfører visse utfordringer og betenkeligheter som herunder
skisseres.

• Den alminnelige rettsoppfatning og ofrenes rettferdighetsfølelse kan svekkes.

• Sviktfarevurderingen vil svekkes grunnet redusert kjennskap til innsatte. Det antas at
mangelfull kunnskap om innsatte øker risikoen for at flere vil begå nye straffbare
handlinger, unndra seg straffegjennomføringen ved uteblivelse, eller bryte andre
vilkår. Det har tidligere blitt lagt vesentlig vekt på kriminalomsorgens totale kjennskap
til vedkommende ved avgjørelsen.

• Frigang har vært en naturlig progresjon og belønning i straffegjennomføringen, hvor
innsattes atferd og permisjonsforløp har blitt vektlagt.

• Generelt vil utgang fra fengslene øke faren for innsmugling av narkotika og andre
ulovlige gjenstander. Frigang fra første dag vanskeliggjør en konkret vurdering av
innsatte og hva som er sikkerhetsmessig forsvarlig, med dertil økt innsmuglingsfare.

• Frigang bør i hovedsak gjennomføres fra fengsel med lavt sikkerhetsnivå eller
overgangsboliger. Kontrolltiltak som eventuelt kroppsvisitasjon med avkledning er
utfordrende grunnet lav bemanning, slik at frigang bør begrenses til dag/ettermiddag
og tilbakekomst bør unngås etter at enheten har nattbemanning.

Svein Pettersen
Narkotikakoordinator


