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Håndboken ble første gang utgitt i 2009. Det har skjedd store endringer i kriminalomsorgen 
siden den gang, og boken ble revidert i mars 2021. En av de største endringene som har skjedd 
siden boken første gang ble utgitt, er at det nå gjennomføres flere dommer utenfor fengsel enn 
i fengsel, primært gjennom hjemmesoning med elektronisk kontroll. En annen stor endring er at 
det har vært et økt fokus på pårørende i kriminalomsorgen, ikke minst på situasjonen for barn 
med foreldre i fengsel. Det har også kommet nye regler og lovendringer på ulike felt. Alle disse 
endringene har ført til at mye av informasjonen i den første utgivelsen av pårørendehåndboken 
var utdatert og måtte oppdateres. Våren 2021 er det startet opp et arbeid med en ny stortings-
melding om kriminalomsorgen. Både dette og andre ting vil kunne føre til endringer også etter 
at revidert versjon av denne boken er utgitt.  

Vi vil takke Stiftelsen Dam (tidligere ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering) som ga økonomisk 
støtte til utgivelse av 1. utgaven av håndboken. Vi vil også takke Stiftelsen Scheibler og Den  
Norske Frimurerorden for støtte til revidering og opptrykk av 2. utgave.

FFP vil rette en stor takk til alle pårørende som har delt sine historier med oss, og som har bidratt 
med sine stemmer og erfaringer. Vi vil spesielt takke Kari Middelthon, tidligere styremedlem i FFP. 
Hun har bidratt med sin erfaring som pårørende, og har også bidratt kunstnerisk ved at noen av 
hennes malerier med haikudikt er brukt som illustrasjoner i boken. 

Ta gjerne kontakt med FFP hvis du trenger noen å snakke med eller har spørsmål knyttet til din 
situasjon som pårørende!

«Han er alltid med meg i tankene. Men ligger ikke som en møllestein av sorg, 
stigma og skam rundt halsen min lenger. Jeg lever mitt liv. Og slik må det være. 
Jeg kan ikke ta vare på ham, hvis jeg ikke kan ta vare på meg selv.»

         MOR TIL EN INNSATT

Forord
Når en person settes i varetekt eller får en dom og skal gjennomføre straff i eller utenfor feng-
sel, fører det til konsekvenser for mennesker som står han eller henne nær. Mange pårørende 
føler skyld og skam og kan oppleve sinne, avmakt og fortvilelse. Gjennomføring av straff i nær 
familie kan også føre til sosiale, økonomiske, helsemessige og praktiske problemer for pårørende. 
Mange blir redd for hvordan andre vil reagere og velger kanskje å holde situasjonen skjult for 
omgivelsene. Dersom straffen sones i fengsel, savner pårørende ofte den innsatte og er bekymret 
for hvordan han eller hun har det. 

Pårørendes hverdag er ofte preget av uvisshet, og av spørsmål knyttet til lovbruddet, dommen, 
forhold i fengselet og av tanker vedrørende forholdet til den domfelte. For mange pårørende er 
fengselet en ukjent og fremmed verden. Som pårørende må du forholde deg til regler og rutiner 
i fengselet, og til nye utfordringer på utsiden. For Fangers Pårørende (FFP) er en landsdekkende 
støtte- og interesseorganisasjon for pårørende til personer som gjennomfører straff i eller uten-
for fengsel. FFP tilbyr støtte og informasjon til pårørende på telefon, e-post og chat, og arbeider 
for å synliggjøre og bedre pårørendes situasjon. I våre avdelinger i Oslo og Trondheim tilbyr vi 
også samtaler, ulike møter, treff og aktiviteter, samt helge- og ferieturer. FFP har egne tilbud for 
barn og unge gjennom FFP Ung. På FFPs hjemmeside kan du finne informasjon, materiell og 
filmer, og vi har en egen hjemmeside for barn og unge. 

Denne håndboken er til deg som er pårørende til en person som sitter i varetekt eller soner straff 
i fengsel eller i samfunnet. Pårørende vil kunne oppleve situasjonen ulikt ut fra sin relasjon til den 
domfelte og sin livssituasjon for øvrig. Pårørende har gjerne mange spørsmål og et stort behov 
for informasjon. Vårt ønske er at du, uansett hvilken situasjon du er i, skal få svar på noen av 
spørsmålene du har. Vi ønsker også at du skal bli bedre kjent med FFP, slik at det blir lettere å ta 
kontakt med oss dersom du trenger det. Håndboken tar for seg relevante problemstillinger for 
pårørende knyttet til alle fasene ved en straffegjennomføring, fra pågripelse til løslatelse. Bakerst 
i boken kan du lese mer om FFP, og du finner en oversikt over andre aktuelle organisasjoner 
og instanser. Du finner også en alfabetisk oversikt over ord og utrykk det kan være nyttig å ha  
kjennskap til.

Håndboken er utviklet av ansatte i FFP, og bygger på våre erfaringer fra arbeidet for pårørende 
gjennom snart 30 år. Ansatte i FFP har fagbakgrunn fra kriminologi, barnevern, psykologi,  
sosialt arbeid og familieterapi. Andre kilder vi har basert håndboken på er gjeldende lovverk,  
informasjon fra kriminalomsorgen, samt forskning og litteratur på området. Vi har ikke henvist 
fortløpende til kilder vi har benyttet, men litteraturliste finnes bakerst i håndboken. 
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DEN FØRSTE TIDEN
For mange endres livssituasjonen dramatisk når en som står dem nær blir mistenkt 
for en kriminell handling. Det kan være vanskelig å forstå at en som står deg nær 
har begått et lovbrudd og kanskje varetektsfengsles og domfelles. For noen kommer 
pågripelsen som lyn fra klar himmel. Noen har opplevd det før, mens andre kanskje 
lenge har forventet at dette kunne skje. Noen er vitne til en dramatisk pågripelse, 
mens andre opplever at et familiemedlem ”blir borte” uten at de forstår hva som har 
skjedd. 

Den første tiden er for mange pårørende preget av bekymring og uvisshet. Det kan  
være mye å sette seg inn i, både for den som skal gjennomføre straff og for familien.  
I tillegg sliter mange pårørende med skam og skyldfølelse over det som har skjedd.  
Noen synes det er vanskelig å forholde seg til omgivelsene fordi de er redde for å 
møte negative holdninger og fordømmelse. Pårørende kan beskrives som ”de skjulte 
straffede”. Selv om de ikke har begått lovbruddet og blitt idømt straff, opplever de 
ofte at straffen også rammer dem.  
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Du er blitt pårørende – hva nå?
For mange pårørende oppleves den første fasen etter fengslingen som en krise, spesielt når det 
skjer etter plutselig pågripelse og varetekt. Særlig den første tiden vil for mange være preget 
av et følelsesmessig kaos og stor usikkerhet for hva som vil skje framover. Kanskje er det første 
gangen du må forholde deg til politi, rettsapparat og fengsel. Det er naturlig at du er usikker på 
hvordan alt fungerer. Ofte har man liten eller ingen oversikt over hva som er årsaken til fengs-
lingen. Det kan være en stor belastning ikke å kjenne til omfanget av saken. Hva har egentlig 
skjedd? Hva vil skje framover – fengslingsmøter, rettssak, dom og kanskje fengsel? Noen har selv 
vært til stede under pågripelsen. Dette oppleves for de fleste pårørende som svært dramatisk, 
ikke minst for barn. 

”Kjæresten min har vært inne i to dager nå, og jeg er helt gåen. Klarer ikke å  
fungere som normalt. Sitter bare hjemme og gråter, og tenker på hvordan han 
har det.”

KVINNE MED KJÆRESTE I FENGSEL

Pårørende kan ha mange tanker og spørsmål omkring det som har skjedd og om lovbrud-
det. Hvorfor gjorde han det? Har han egentlig gjort det? Kanskje han er uskyldig? Noen  
opplever fengslingen som en stor urett som rammer både den fengslede og familien sterkt. En del  
opplever at saken blir henlagt, at den innsatte kobles ut av saken og blir løslatt eller blir  
frifunnet under rettssaken. Men for mange er arrestasjon og varetektsfengsling begynnelsen på 
en kortere eller lengre straffegjennomføring.

Pågripelse og varetektsfengsling 

“Natten er mørk. Karsten har ikke tatt mobilen på mange dager. Min sønn er 26 år. 
Voksen med eget firma. Ansvarsfull og kjærlig familiefar, trodde jeg. Inntil boblen 
sprakk, fortvilelsen strømmet ut og han rømte hjemmefra til rusmisbruk, raske 
biler og høy sigarføring. Han svarer som oftest når jeg ringer. Hvis han er i stand 
til det. Han skjønner hvor redd jeg er. Han lever med døden i hælene.

Så ringer telefonen. – Jeg tror Karsten er arrestert, sier en damestemme og legger 
på røret. 

Jeg husker panikken. Smerten i magen. Husker følelsen av å ville redde barnet 
mitt. Ha kontrollen. Hva galt har han gjort? Hvor er han? Jeg aner jo ikke hva som 
skjer!”
        MOR TIL EN INNSATT

Politiet kan pågripe en person og holde vedkommende i opptil fire timer uten at det fore- 
ligger en konkret mistanke om lovbrudd. Hvis politiet skal kunne holde en person lenger enn 
fire timer, må det foreligge en konkret mistanke om lovbrudd, og man får status som siktet. Den 
som er pågrepet, skal snarest mulig og senest den tredje dagen etter pågripelsen fremstilles for 
tingretten for varetektsfengsling dersom politiet ønsker å beholde den pågrepne. På fengslings-
møtet avgjøres det om det er grunnlag for å opprettholde fengslingen. Fengslingsmøter er 
i utgangspunktet offentlige, og pårørende kan være til stede. Kjennelsen fra fengslingsmøtet 
skal ikke være unntatt offentligheten, så om fengslingsmøtet er lukket kan pårørende kontakte 
domstolsadministrasjonen for informasjon om utfallet av fengslingsmøtet.

Varetekt innebærer at man er fengslet mens politietterforskning pågår. Ofte må den innsatte  
avhøres flere ganger i løpet av varetektstiden. Kanskje må også du som pårørende inn til avhør. 
Varetekt er en belastende situasjon der både pårørende og den innsatte ofte føler stor usikker-
het i forhold til framtiden. 

”Så begynner kampen. Jeg slåss meg gjennom telefonsamtale etter telefon- 
samtale med forskjellige politimenn. Timene går. Jeg sirkler meg langsomt inn 
mot mitt barn på tross av norsk taushetsplikt. Karsten er over 18 år, jeg er kastet 
av morsrollen og ut i ytterste mørke. Jeg teller ikke lenger. Ingen vil fortelle meg 
hvor han er, hvordan han har det. 

Omsider får jeg en sindig kar på tråden ved politikammeret. Han hører min panikk, 
han er far selv. Karsten sitter på celle på politikammeret. Han er tatt på grensen 
med fem kilo hasj i bilen.

Kan jeg se ham? Nei – han skal fremstilles for varetektsfengsling dagen etter. 
Likevel drar jeg til politikammeret. Jeg vil se min sønn! Jeg går ikke før en politi-
mann lover å hilse fra mamma. Dagen etter får jeg høre at Karsten skal sitte i 
varetekt med brev- og besøksforbud i første omgang i tre uker.
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Så gjør jeg noe latterlig. Jeg kjøper en stor blomsterbukett, drar til fengselet 
og tror i min naivitet at de slipper inn mammaer. Selvsagt slipper de ikke inn  
mammaer – og selvsagt får han ikke blomstene. En fengselsbetjent kikker 
måpende ut på blomsterbuketten gjennom en luke i en jerndør. Men lover å hilse 
fra en skrullete mor.

Dagen etter blir politiet lei maset mitt og innvilger en halv times besøk med politi-
kontroll. Jeg vil se Karsten, men er sørgelig klar over at han ikke har det minste 
lyst til å se meg.

Jeg baker yndlingskaken, men Karsten er flau, sliten, grimete og med glattbarbert 
hode. Han vil ikke ha kake og han sier lite. Jeg maser – er for mye mor. 

Men Karsten tar rundt meg og hvisker grøtet inn mot halsen min; – Unnskyld 
mamma. Så ber han politiet om å få gå tilbake til cella før besøkstiden er over.”

       MOR TIL EN INNSATT

Det er to hovedkriterier som må ligge til grunn for at en person skal kunne varetektsfeng-
sles: Lovbruddet må ha en strafferamme på minst seks måneder, og det må foreligge såkalt  
”skjellig grunn til mistanke”. I tillegg må det enten være grunn til å tro at den mistenkte vil unndra 
seg straff, det må være fare for bevisforspillelse, være fare for ny straffbar handling, eller den 
mistenkte må selv ønske varetektsfengsling. Som et alternativ til varetektsfengsling kan retten 
bestemme at man får meldeplikt til politiet. 

Varetektsfengsling regnes juridisk sett ikke som straff. Likevel opplever mange pårørende dette 
som en svært vanskelig periode. Varetektstiden er preget av mange spørsmål. Hvor lenge 
må han sitte i varetekt? Vil saken bli henlagt, eller vil det bli rettssak og eventuell dom? Hvor 
lenge må han i så fall sone? Uvissheten og uforutsigbarheten er ofte større i varetektstiden enn  
under soning av dommen fordi varetekt er en tidsubestemt fengsling og skyldspørsmålet ikke 
er avklart. 

Det er dessverre ikke lett å få svar på alt man lurer på i denne situasjonen. Pårørende kan hen-
vende seg til politiet eller til den fengsledes advokat dersom de vet hvem dette er, men vil kunne 
bli møtt med beskjed om at saken er taushetsbelagt. Dette er naturlig nok svært frustrerende for 
deg som pårørende. Det er viktig å vite at taushetsplikt ikke kan forhindre deg i å formidle noe 
til fengselet eller politietterforskeren. Ofte kan det være godt å få formidlet sine synspunkt og 
bekymringer selv om du kanskje ikke selv får svar på dine spørsmål.

“Kontakten med politiet var heller dårlig, men advokaten var flink til å informere. 
Men han sa ikke noe om saken, for det var ikke lov, så jeg visste ikke hva sønnen 
min hadde vært med på.”
          
       MOR TIL EN INNSATT

Kontakten mellom den innsatte og pårørende under varetekt
En varetektsinnsatt har rett til å ta én telefonsamtale like etter at han er fengslet for å gi beskjed 
om hvor han er. Om den som er pågrepet ikke ønsker det, eller om politiet mener det vil 
være til skade for etterforskningen, skal imidlertid ikke familien varsles om det ikke er særlige  
grunner som taler for at det bør gjøres. Når den pågrepne er under 18 år skal foreldre eller 
foresatte alltid varsles. Varsling skjer i praksis oftest ved at politiet gir den innsatte mulighet til å 
ringe hjem, men i noen tilfeller opplever pårørende at det er politiet som ringer og gir beskjed. 

Mange pårørende får imidlertid ikke beskjed når en i familien er arrestert, og det kan ta lang tid 
før de får vite hvor familiemedlemmet er. I noen tilfeller er grunnen til dette at den innsatte ikke 
ønsker at familien skal varsles når han arresteres. Kanskje er han eller hun skamfull og vil ikke 
at folk skal få vite, eller de tenker at familien ikke trenger å vite om det. I andre tilfeller svikter 
kanskje politiets varslingsrutiner, eller det kan foreligge misforståelser som gjør at familien ikke 
varsles.  

«Det ikke å få noen som helst beskjed da min egen sønn kom i varetekt er det 
grusomste jeg har opplevd. Det var som om jeg gikk i konstant koma, var i sjokk. 
Det gjorde så smertelig vondt, langt inn i sjela.»
      MOR TIL EN INNSATT

Hva slags kontakt du som pårørende kan ha med den fengslede under varetektstiden avhenger 
av hvilke restriksjoner vedkommende er underlagt. Kontrollnivået bestemmes av retten i feng-
slingsmøtet. Retten kan beslutte at den fengslede skal utelukkes fra fellesskap med de andre 
innsatte under varetekt (fullstendig isolasjon), dersom retten mener det er nærliggende fare for 
at den innsatte vil kunne forspille bevis i saken om han ikke holdes isolert. Andre restriksjoner 
retten kan ilegge varetektsfengslede er brev- og besøksforbud eller brev- og besøkskontroll. 
Innsatte som sitter i varetekt med brev- og besøksforbud er i utgangspunktet innelåst på cella 
opptil 23 timer i døgnet. De får oppholde seg i luftegård én time i døgnet. Det skal ikke være 
strengere kontrollnivå enn hensynet til etterforskningen tilsier. 
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Ved fullstendig isolasjon eller under brev- og besøksforbud har den innsatte i utgangspunktet 
ingen mulighet til kontakt med familien. For familien kan dette bety langt tid uten å få verken 
treffe eller snakke med den innsatte. Dette gjelder også for kontakt med barn. Isolasjon under 
varetekt kan bety at barn i en periode ikke kan ha kontakt med sin forelder i det hele tatt, noe 
som kan være svært vanskelig for et barn. Kun unntaksvis, dersom politiet har gitt særskilt  
tillatelse til det, kan pårørende få møte den innsatte, og da under overvåking av politiet. Dette 
er strengere praksis enn for eksempel i Danmark, der barn vanligvis får treffe forelderen innen 
en uke etter pågripelsen, og der varetektinnsatte normalt får motta besøk en halv time hver uke.

«For et par dager siden ble min far hentet inn til avhør av politiet. I dag fikk vi 
vite at han sitter i varetekt i fire uker med brev og besøksforbud. Jeg lurer på, er 
det ingen mulighet for at jeg, som er datteren hans, kan få snakke med ham? Jeg 
mener, jeg er jo bare datteren.”

DATTER TIL EN INNSATT

Barn har rett til kontakt
Barn har sterke rettigheter til kontakt med sine foreldre. Ifølge barnekonvensjonens artikkel 9 
har barn som er skilt fra en eller begge foreldre rett til å opprettholde personlig forbindelse og 
direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, så lenge dette ikke er i strid med barnets 
beste. Grunnloven sier at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i saker som ved-
kommer barn. 

I 2018 lanserte Europarådet nye anbefalinger overfor sine medlemsstater angående barn med 
foreldre i fengsel. I artikkel 17 står det at barn normalt bør få besøke en fengslet forelder innen en 
uke etter fengslingen, og deretter få besøke forelderen regelmessig. Artikkel 9 i anbefalingene 
fra Europarådet slår fast at håndheving av begrensninger av kontakt med en fengslet forelder 
skal gjøres på en slik måte at barnets rett til å opprettholde kontakt med forelderen respekteres. 

Brev- og besøksforbud kan omgjøres til brev- og besøkskontroll underveis i varetektsperioden. 
Når den varetektsfengslede ikke lenger er ilagt brev- og besøksforbud eller -kontroll, har han i 
utgangspunktet like forhold som domfelte når det gjelder kontakt med andre. Kontakten med 
pårørende er da underlagt de kontrolltiltak som gjelder ved fengselet.

Hvor lenge varer varetektsfengslingen?
Varetektsfengsel kan gis for to, fire eller åtte uker om gangen. Om politiet ønsker fortsatt vare-
tekt, må dette vurderes av retten i et nytt fengslingsmøte. 

Det finnes ingen øvre grense for hvor mange ganger en varetekt kan bli forlenget, og i alvorlige 
og kompliserte saker hender det at varetektstiden kan strekke seg til mer enn ett år. Norge har 
flere ganger blitt kritisert for sin bruk av varetekt både av FNs torturkomité (CAT) og Europa-
rådets torturovervåkingskomite (CPT), blant annet på grunn av at varetektsfengslede i noen 
tilfeller må sitte svært lenge i varetekt.

Visste du at…
Hvis den varetektsinnsatte ønsker det kan han få besøk av en visitor fra Røde Kors visitortjeneste, 
selv om han sitter på brev- og besøksforbud. 

Håndtering av det praktiske
Midt oppe i fortvilelse, bekymring og kanskje sinne, dukker det opp spørsmål om hvordan helt 
hverdagslige gjøremål skal håndteres når en i familien er satt i fengsel. Hvem skal ta ansvar for 
at regningene blir betalt? Hvem skal hente barna i barnehagen? Kan han beholde leiligheten? I 
mange familier blir en inntekt borte når en person fengsles. Dette kan føre til store problemer 
for familien på utsiden. Ofte må pårørende bruke mye tid på å finne ut hvordan de skal klare seg 
økonomisk, og om de har økonomiske rettigheter. 

Det er ofte de pårørende selv som må ivareta det som må organiseres og avklares, både i 
forhold til den innsatte og den pårørendes egen situasjon. Innsatte kan be kontaktbetjenten sin 
eller sosialkonsulenten i fengselet om hjelp til å få ordnet opp i praktiske forhold. For eksempel 
kan innsatte be om hjelp til å skrive søknader, og med henvendelser til for eksempel NAV. Også 
pårørende kan ha behov for å kontakte NAV for å få informasjon om eventuelle rettigheter. I 
tillegg har alle kommuner ansvar for å tilby nødvendig helsehjelp, omsorgstjenester og sosiale 
tjenester. Noen kommuner har kriseteam som i større kriminalsaker også ivaretar familien til 
den som er pågrepet og arrestert, både ved å bidra med praktisk hjelp og støtte, og gjennom 
samtaler og rådgivning i den akutte fasen etter at noe har skjedd. 
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Ulik opplevelse av situasjonen
Det å være pårørende oppleves forskjellig fra person til person, noe som blant annet har  
sammenheng med hvilken relasjon man har til den som skal gjennomføre straff, hvilket lov-
brudd den domfelte har begått, alvorlighetsgraden av lovbruddet, hvordan straffen skal sones 
og eventuelt hvilket fengsel den innsatte soner i. Det kan også oppleves forskjellig ut fra hvilke  
konsekvenser fengslingen har for pårørendes eget liv, for eksempel når det gjelder økonomi, 
helse og forholdet til omgivelsene. 

Man kan også tenke seg at det er ekstra belastende å være pårørende til enkelte grupper dom-
felte i forhold til andre fordi disse gruppene er særlig stigmatisert. Pårørende til personer dømt 
for alvorlige handlinger som seksuallovbrudd eller drap kan oppleve det spesielt vanskelig. Det 
kan også være svært belastende å være pårørende til en person dømt til forvaring, både fordi 
straffen er tidsubestemt og fordi det kan være knyttet mange fordommer til forvaringsdømte. 
Det samme gjelder kvinnelige innsatte, fordi det er få kvinnelige innsatte, og det er knyttet andre 
normer til kvinners atferd enn til menns atferd. Pårørende kan derfor oppleve at omgivelsene 
har større fordommer mot kvinner enn mot menn som bryter loven.

Dersom den fengslede har begått en alvorlig handling, kan det være ekstra vanskelig for 
pårørende. Det er naturlig å reagere med følelser som fortvilelse, sorg og skam. Mange blir 
sinte for at han kunne gjøre dette mot familien, spesielt hvis man har barn sammen. Det byr 
ofte på ekstra utfordringer for den gjenværende omsorgspersonen å takle den nye situasjonen 
i forhold til barna.

Relasjoner mellom innsatte og pårørende kan være forskjellige, og fengslingen påvirker også 
forholdet på ulike måter. Noen pårørende ønsker ikke å ha kontakt med den innsatte under feng-
slingen. Andre opplever at den innsatte ikke ønsker å ha kontakt med dem. For noen pårørende 
oppleves en fengsling veldig tungt. De føler stor sorg og savner den innsatte, og synes at tanken 
på at de skal leve atskilt fra den innsatte for kortere eller lengre tid er svært vanskelig. Andre kan 
oppleve fengslingen som en lettelse, som en pause. Så lenge den innsatte er fengslet vet de i 
alle fall hvor han eller hun er, og at vedkommende får mat og et sted å sove. Sjansen for at han 
eller hun ruser seg er mindre under soningstiden, og familien kan oppleve tiden i fengsel tryg-
gere enn når han eller hun er ute. Andre har opplevd trusler og vold fra den innsatte, og føler at 
de selv er tryggere og har det bedre så lenge vedkommende er i fengsel. 

Noen pårørende kan føle at de må stille mer opp for den innsatte enn det de egentlig vil, kan og 
orker. Andre synes ikke de får mulighet til å stille opp i den grad de ønsker. Uansett er det viktig 
å sette grenser slik at man også tar vare på seg selv.

Fra pågripelse til dom
Etterforskning av en straffesak ledes av påtalemyndigheten ved politiet. Når en straffesak ender 
med domfellelse, er saksgangen slik:

Pågripelse (arrestasjon)
Den pågrepne har rett til forsvarer. Senest tre døgn etter arrestasjon skal den arresterte frem-
stilles for fengslingsmøte. Er den pågrepne under 18 år, må slik fremstilling skje snarest mulig og 
senest dagen etter pågripelsen.

Fengslingsmøte i tingretten
I fengslingsmøter avgjøres spørsmål om løslatelse eller videre varetekt under etterforskningen. 
Varetektsfengsel kan gis for to, fire eller åtte uker om gangen. Om politiet ønsker fortsatt vare-
tekt, må dette vurderes av retten i et nytt fengslingsmøte. Det finnes ingen øvre grense for hvor 
mange ganger en varetekt kan bli forlenget. Varetektinnsatte kan bli underlagt brev- og besøks-
forbud eller brev- og besøkskontroll. 

Behandling i tingretten 
Som hovedregel er tingretten den første domstolen saken blir ført i. Aktor representerer påtale-
myndigheten i tingretten. Påtalemyndigheten utformer en tiltalebeslutning som legges frem for 
domstolen, og dette dokumentet danner grunnlag for rettens behandling.

Eventuell anke til lagmannsretten
Tiltalte har rett til å få saken prøvd i to rettsinstanser. Lagmannsretten tar stilling til anker over 
avgjørelser fra tingretten. I de mindre alvorlige sakene kan retten nekte å fremme anken dersom 
de mener det er klart at den ikke vil føre fram. 

Eventuell anke til Høyesterett
Alle saker som bringes inn for Høyesterett, blir først behandlet i ankeutvalget (tidligere kjæremåls-
utvalg). Ingen anke kan fremmes til Høyesterett uten ankeutvalgets samtykke.

Klage og gjenopptakelse 
En domfelt kan også ha mulighet til å få sin sak vurdert av Kommisjonen for gjenopptakelse av 
straffesaker, der det kan bestemmes at en domfelt skal få behandlet sin sak på nytt av retten. 

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) behandler tvister om forståelse og bruken 
av den europeiske menneskerettskonvensjonen. Før en sak kan bringes inn for domstolen, må 
klageren ha utnyttet alle muligheter for behandling av saken i landet det gjelder, og nåløyet for 
å få tatt opp sin sak her er svært trangt.



22 23

Råd og tips: 
•  Snakk med noen om situasjonen din, for eksempel en venn, legen din, en psykolog eller en 

rådgiver hos FFP. 
•  Det kan også være fint å dele erfaringer og få støtte fra andre pårørende på treff hos FFP 

eller gjennom FFPs facebookgruppe for pårørende. 
•  Tenk over om det er du som må ordne opp i alt det praktiske for den innsatte, om du kan 

be om hjelp fra andre eller om den innsatte kan gjøre det selv. 

Pårørendes møte med omgivelsene 
Kriminalitet og fengsling fører til reaksjoner fra samfunnet gjennom straffen som blir idømt av 
domstolen, men også gjennom holdninger og reaksjoner fra omgivelsene. Den innsatte må 
sone den straffen han er idømt, men er på mange måter skjermet fra omgivelsenes reaksjoner 
mens han eller hun soner. Pårørende er ikke på samme måte skjermet fra omgivelsene. Kanskje 
opplever du at ”alle” har en formening, både om den innsatte og saken han er fengslet for, og 
om deg som pårørende. 

I saker der media viser stor interesse vil situasjonen kunne være ekstra belastende for pårørende. 
Flere pårørende får vite om den kriminelle handlingen og arrestasjonen gjennom media.  
Medieomtale av saken kan være en like stor belastning for pårørende som for den siktede eller 
straffedømte, og spesielt når vedkommende blir identifisert med navn og bilde. 

«Det var helt forferdelig, for det var bare media som opplyste, og de blåste opp 
alt og skrev mye feil».
        MOR TIL EN INNSATT

Opplysninger som fremkommer i media kan oppleves utleverende og private og kan være 
preget av stereotypiske oppfatninger og forhåndsdømming. Pårørende kan oppleve at saken 
vinkles på en måte som de ikke synes er riktig, og at det blir sagt og skrevet ting som ikke 
stemmer. I tillegg kan det at ”alle vet” være en enorm belastning for pårørende, og det kan øke 
opplevelsen av at omgivelsene stigmatiserer og fordømmer dem. Det kan også være vanskelig 
å skåne barna i forhold til media. 

Mange pårørende opplever skam over den situasjonen de har kommet i, og synes møtet med 
omgivelsene er vanskelig. En landsomfattende undersøkelse av pårørendes helse og livskvalitet 
gjennomført av FFP i 2007 viste at 47 % av de pårørende opplevde at andre dømte dem fordi 
de var pårørende til en innsatt. Det er flere som sier at det å være pårørende til en som er 
straffedømt gjør noe med deres selvoppfattelse og identitet. Mange opplever skyld og skam 

til tross for at det ikke er de som har begått den straffbare handlingen. Hvorfor gikk det slik? 
Gjorde jeg noe galt? Det må være noe jeg kunne gjort annerledes. Hva tenker omgivelsene om 
meg? 

«Det verste med å ha en sønn i fengsel? Er det skammen – fordømmelsen –  
stigmatiseringen? Er det de vonde tankene som lister seg rundt sengen min om 
natten og hvisker ondskapsfullt at det gikk som det gikk fordi jeg ikke var en god 
nok mor. Jeg sviktet.

Kanskje det verste er den stikkende sjalusien når jeg hører andre mødre fortelle 
om sine flinke barn som har klart seg så godt her i livet. Om Mette som tar 
doktorgrad – om Anders som studerer i Paris – om Eva som tramper jorden rundt. 
Og så stillheten når jeg svarer ærlig på spørsmålet om hva mitt barn gjør.”

      MOR TIL EN INNSATT

Mange pårørende ønsker ikke at alle rundt dem skal vite at en som står dem nær er i fengsel. 
Noen holder fengslingen hemmelig for å slippe å forholde seg til omgivelsenes reaksjoner, eller 
for å slippe å måtte forklare og forsvare situasjonen. I FFPs undersøkelse svarte i alt 43 % at 
de holdt fengslingen skjult for noen av sine nærmeste. Det er imidlertid ikke alltid opp til den 
pårørende om fengslingen kan holdes skjult eller ikke. Kanskje er saken omtalt i media. Kanskje 
bor du på et lite sted der alle får vite det som skjer uansett. 

”Har et barn på åtte år, og er kjemperedd for at folk skal få vite om broren og 
gjøre livet vondt for henne.”
           MOR TIL EN INNSATT

Selv om du kanskje ønsker at ikke alle skal vite om situasjonen, kan det være godt å fortelle det 
til noen. Det å bære på tunge hemmeligheter alene kan være en stor helsemessig belastning. 
Gjennom å snakke med noen kan du få forståelse og støtte. Dette kan hjelpe deg til lettere å 
håndtere situasjonen.

Det kan være at mennesker rundt deg kan føle seg usikre på hvordan de skal forholde seg til 
deg og hva de skal si. I redsel for å si noe galt, velger kanskje noen å holde avstand, eller de
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unngår å nevne lovbruddet, fengslingen og din situasjon som pårørende. Hvis du er åpen om 
situasjonen og ikke holder fengslingen hemmelig, kan det være mindre sjanser for rykter og at 
folk skal snakke bak din rygg. 

Til tross for at møtet med omgivelsene er vanskelig for mange pårørende, er det også mange 
som forteller at de møter mye støtte og forståelse både fra venner, familie, naboer og kollegaer. 
Mange opplever også at barna blir godt ivaretatt og støttet i barnehage og skole, både av an-
satte, andre barn og deres foreldre.

Råd og tips:
•  Hvis hverdagen er tung kan det være lurt med noen faste rutiner for å strukturere dagene. 
•  Ta kontakt med FFP dersom du ønsker å snakke med en rådgiver eller treffe andre pårørende 

gjennom FFPs tilbud. 

”Det er lov å være glad i en som gjør dumme ting. Den som fortjener det minst, 
skal kanskje elskes mest. Alle som kjenner meg, vet hvor min sønn lever livet sitt. 
Det føles trygt. Han er en viktig del av vår familie og skal ikke forties. Det handler 
om respekt for meg selv – og ikke minst, respekt for ham.”

MOR TIL EN INNSATT

”månelys stillhet
eventyrene seiler
som søte minner”

Kari Middelthon
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FENGSELET 
– EN UKJENT VERDEN

Fengsel og kriminalomsorg er for mange pårørende en ukjent verden. Mange har 
en forestilling om livet i fengsel basert på ulike fremstillinger i media. Dette kan 
gi feilaktige oppfatninger av virkeligheten og skape bekymring for hvordan den 
innsatte har det. 

Pårørendes behov for informasjon er ofte stort, og informasjonen de får er gjerne 
mangelfull. Hvilke rettigheter og plikter har egentlig innsatte? Hvordan er hverdagen 
deres? Hvordan ser det ut i et fengsel?

Det kan være verdifullt for pårørende å få større innsikt i den innsattes hverdag. Det 
kan bidra til å dempe pårørendes bekymringer. 
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Fakta om kriminalomsorgen
Kriminalomsorgen er ansvarlig for gjennomføringen av straff. 

Kriminalomsorgen er underlagt Justisdepartementet og er inndelt i tre nivåer:
•  Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
•  Fem regioner, samt Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
•  Fengsler, overgangsboliger og friomsorgskontorer

Det finnes i dag i alt 58 fengsler i Norge. Fire fengsler er kun for kvinner. I tillegg har noen  
fengsler egne avdelinger eller plasser for kvinner. 

Kriminalomsorgens årsstatistikk 2019: 
•  Det var i alt 6774 nyinnsettelser i norske fengsler.
•  Kvinner utgjorde 6,3 % av de som satt i fengsel.
•  I snitt satt det daglig 3218 personer i fengsel.
•  35 % av fengselsdommene var på under 60 dager, 78 % under et år og 97 % under fem år 
•  Det gjennomføres nå flere straffer i samfunnet enn i fengsel. 
•  Det var i alt 2951 personer som ble dømt til hjemmesoning med elektronisk kontroll.  

I tillegg sonet 323 personer siste del av straffen hjemme med elektronisk kontroll.

Innsettelse i fengsel ved soning av dom
Mens varetektstiden ofte er preget av uvisshet, blir hverdagen mer forutsigbar når soningen er 
påbegynt. Noen synes det er tungt at det de har gått og gruet seg til omsider er blitt en realitet, 
men synes samtidig det kan være godt å komme i gang for å få det overstått. Både pårørende 
og innsatte kan i større grad planlegge framtiden når de vet hva de har å forholde seg til.

De som ikke går direkte fra varetekt til soning av dom får innkallelse til soning i posten. Det er 
kriminalomsorgen som kaller inn til soning, både de som skal sone i fengsel og de som skal 
gjennomføre samfunnsstraff eller hjemmesoning med elektronisk kontroll. Politiet sender dom-
men og saksdokumentene til kriminalomsorgsregionen der domfelte har bostedsadresse, og så 
er det regionen som har ansvar for at straffegjennomføringen starter opp og som bestemmer 
hvilket fengsel eller friomsorgskontor som er aktuelt i det enkelte tilfellet. Lederen av fengselet 
eller friomsorgskontoret fastsetter når straffen skal gjennomføres. 

Domfelte skal motta soningsinnkallelsen minimum tre uker før han må møte til straffegjen-
nomføring. Normalt skal straffegjennomføringen påbegynnes innen 60 dager etter at kriminal-

omsorgen har mottatt den rettskraftige dommen. I perioder med lange soningskøer kan det 
likevel hende domfelte må vente en stund før de blir kalt inn til soning. Denne venteperioden 
oppleves ofte som svært belastende for hele familien. 

Bortsett fra klær og toalettsaker er det ikke mye den domfelte har mulighet til å ta med seg når 
han skal inn å sone. Det er opp til hvert fengsel å bestemme hva og hvor mye som er tillatt å ha 
på cella. Dette får man som regel en oversikt over sammen med soningsinnkallelsen. Pårørende 
som følger den domfelte til soning, får ikke bli med inn i fengselet. 

”Jeg ville så gjerne følge han inn, se at han fikk installert seg på en måte.” 
   
              KVINNE MED EKTEFELLE I FENGSEL

Det såkalte «nærhetsprinsippet» i kriminalomsorgen innebærer at domfelte så langt det er  
mulig skal sone straffen så nært sitt hjemsted som mulig. Noen ganger vil kriminalomsorg-
ens vurderinger likevel føre til at domfelte må sone i et fengsel langt borte fra hjemstedet.  
Vurderingen kan være basert på hvor det er ledige soningsplasser, eller at enkelte innsatte av 
ulike grunner ikke skal sone i samme fengsel. Noen grupper innsatte, som for eksempel kvinne-
lige innsatte og forvaringsdømte, blir i mindre grad enn andre innsatte plassert i et fengsel nær 
hjemstedet. Dette skyldes at de utgjør relativt små grupper innsatte, og at det derfor er færre 
fengsler med soningsplasser for disse gruppene. Dette går også ut over deres pårørende som 
får lenger reisevei for å besøke.  

Som hovedregel begynner man å sone dommen i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå hvis ikke 
annet er bestemt. Ved dommer på inntil to år skal imidlertid kriminalomsorgen vurdere om 
domfelte kan settes direkte inn i fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Både domslengde, hvilken 
type kriminalitet den domfelte er dømt for og historikken til den domfelte har betydning for 
hvilket fengsel han kalles inn til. Innsatte som starter soningen i fengsel med høyt sikkerhetsnivå 
kan overføres til fengsel med lavere sikkerhetsnivå etter å ha sonet en del av straffen. I særlige 
tilfeller kan også domfelte med dommer over to år starte soningen direkte i fengsel med lavere 
sikkerhetsnivå. Dette gjelder for eksempel i tilfeller der domfeltes barn har et ekstraordinært 
behov for kontakt med den innsatte, eller på grunn av den domfeltes fysiske eller psykiske  
helsetilstand. Kriminalomsorgen skal vurdere om domfelte som er idømt straff på inntil ett år kan 
settes direkte inn i overgangsbolig. Er domfelte under 18 år skal det alltid vurderes om de kan 
innsettes i fengsel med lavere sikkerhetsnivå eller overgangsbolig. 
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Type fengsel og soningsformer
•  Fengsel med høyt sikkerhetsnivå 
•  Fengsel med lavere sikkerhetsnivå 
•  Avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå
•  Overgangsbolig 
•  Forvaring
•  Institusjon (§ 12) eller sykehus (§ 13)
•  Hjemmesoning (§ 16)
•  Hjemmesoning med elektronisk kontroll (§16 a)
•  Samfunnsstraff 

Les mer om de ulike soningsformene under ordforklaringer bak i håndboken.

Visste du at…
Noen fengsler tillater at pårørende får komme og se fengselet sammen med den domfelte før 
soningen. Dette kan gjøre det lettere både for innsatte og pårørende å forberede seg til soning-
en, og kan spesielt ha stor betydning for barn. 

Progresjonssoning og overføring til annet fengsel
Straffesystemet i Norge er basert på tanken om progresjonssoning. Progresjonssoning betyr 
at innsatte ofte begynner soningen med strenge sikkerhetstiltak, med gradvise lettelser  
etterhvert. Dette innebærer at innsatte kan overføres til fengsler med lavere sikkerhetsnivå 
og overgangsboliger i løpet av soningstiden. Hjemmesoning med elektronisk kontroll kan  
benyttes som siste del av straffegjennomføringen, som et ledd i progresjonssoning og en 
mykere overgang til livet etter soningen.

Den innsatte kan selv søke overføring til et annet fengsel. Grunner til dette kan være at han 
ønsker seg nærmere familien, eller at et annet fengsel har et bedre skole- eller arbeidstilbud for 
han. Det er det fengselet man søker seg til som avgjør om man kan overføres. Det fengselet den 
innsatte søker seg fra legger som regel ved en uttalelse til søknaden hvor det framkommer om 
fengselet anbefaler overflytting eller ikke. 

Hvordan ser fengselet ut? 
Det er ofte murer eller høye gjerder rundt fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Fengsler med  
lavere sikkerhetsnivå har ikke alltid slike fysiske sikkerhetstiltak, og ser derfor ofte ikke ut som 
fengsler på samme måte. Innsatte skal ha mulighet til å være ute i friluft minimum én time om 
dagen. I noen fengsler er det inngjerdete luftegårder. Andre steder får innsatte bevege seg på 
litt større områder rundt fengselet. 

I noen fengsler bor innsatte i mindre boenheter, men en typisk ordinær fengselsavdeling består 
av flere celler etter hverandre, samt felles kjøkken og fritidsareal. Som hovedregel har hver 
innsatt sin egen celle. Inne på cella er det møblert med seng, skrivebord, hyller og klesskap. Det 
er som regel lov til å ha TV på cella. I noen fengsler er det bad og toalett på alle celler, andre 
steder er dette felles. 

Visste du at…
Du finner bilder og informasjon om hvert enkelt fengsel på kriminalomsorgen.no under ”Straff 
i fengsel”. Kriminalomsorgens hjemmesider inneholder også mye annen informasjon som kan 
være interessant, blant annet egne sider rettet mot pårørende. Flere fengsler har også egne 
hjemmesider med informasjon. 

Hverdagen i fengsel
For pårørende kan det være fint å vite noe om hvordan dagene i fengselet er organisert. Hver-
dagen varierer noe fra fengsel til fengsel, blant annet avhengig av sikkerhetsnivå, men mye er 
likevel likt. 

Kartlegging og framtidsplan 
Innsatte får tilbud om kartlegging gjennom kriminalomsorgens kartleggingsverktøy BRIK. 
Kartleggingen dekker ulike livsområder som utdanning, familiesituasjon, boligforhold, helsetil-
stand, med mer. Formålet med kartleggingen er å avklare domfeltes behov knyttet til bolig, 
utdannelse, arbeid, helsehjelp, hjelp til å ordne sin økonomi og andre tiltak som har betydning 
for domfeltes tilbakeføring til samfunnet. Alle domfelte får tilbud av fengselet om å utarbeide en 
framtidsplan som skal revurderes fortløpende. En slik plan skal organisere og prioritere aktivi-
teter og sysselsetting under fengselsoppholdet og planlegge for livet etter fengsel. Målet er en 
best mulig tilbakeføring til samfunnet.
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Fellesskap og aktivitetsplikt
De innsatte skal som hovedregel ha adgang til fellesskap med andre innsatte både under 
aktivitetene på dagtid og i fritiden. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå blir den innsatte låst inne 
på cella om natten og i visse perioder på dagtid. I fengsler med lavere sikkerhetsnivå praktiseres 
dette litt forskjellig. 

Innsatte har plikt til å delta i aktiviteter som arbeid, skolegang, endringsprogrammer eller  
mestringskurs på dagtid. Fengslene har både arbeidsplasser, skole- og studieplasser. Innsatte 
kan ta grunnskolefag og fag på videregående nivå. Enkelte innsatte studerer også på høg-
skole- eller universitetsnivå. De største arbeidsplassene i norske fengsler er trevareverksteder og  
mekaniske verksteder. Mange innsatte har også arbeidsoppgaver knyttet til matlaging, rengjøring 
og vedlikehold. 

Skole- og arbeidstilbudet varierer i de ulike fengslene. Tilbudet i de større fengslene er generelt 
mer variert enn i mindre fengsler. Kvinnelige innsatte har et mer begrenset arbeids- og under-
visningstilbud enn menn, noe som blant annet har sammenheng med at det er færre kvinner i 
fengsel, og tilbudene i fengslene derfor ofte baseres på behovene til mannlige innsatte. 

Uavhengig av hva den innsatte er aktivisert med har han eller hun krav på dagpenger. Noen 
arbeidsoppgaver er litt bedre betalt enn andre. Størrelsen på dagpengene blir årlig regulert av 
kriminalomsorgen, se kriminalomsorgen.no for oppdatert dagpengesats.

Om den domfelte var uføretrygdet før fengslingen, innebærer ikke dette automatisk fritak 
fra aktivitetsplikten i fengselet. Skal den innsatte fritas fra aktivitetsplikten må lege i fengselet  
dokumentere at han eller hun er syk eller ufør.

Visste du at…
Mange fengsler tilbyr ulike kurs og programmer for innsatte. Programvirksomhet kan være alt 
fra undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler som gjennomføres i grupper eller 
individuelt med domfelte eller varetekstinnsatte. Temaer for programmene er for eksempel  
rusproblemer, vold, foreldrerollen eller andre temaer noen innsatte kan ha behov for å jobbe 
med eller styrke sine ferdigheter innen. Eksempler på programmer som tilbys i noen fengsler er  
«Pappa i fengsel» og «Sinnemestring». Se mer på kriminalomsorgen.no.  

Det kan være nyttig for pårørende å kjenne litt til det som foregår i disse programmene. Noen 
opplever at den innsatte endrer seg, og det kan være godt å forstå hvorfor. Snakk med den 
innsatte om innholdet i programmet eller søk på programmer på kriminalomsorgen.no.

Frigang
Kriminalomsorgen kan gi innsatte tillatelse til å delta i arbeid, opplæring, undervisning, program 
eller andre tiltak utenfor fengselet dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. Dette 
kalles frigang. Frigang kan innvilges etter at en tredjedel av dommen er ferdig sonet, så lenge 
dette utgjør minst fire måneder. Som hovedregel gis det ikke frigang lengre enn ett år, men 
man kan få frigang til undervisning i inntil to år dersom undervisningen er ledd i en utdannings-
plan. Frigang gis normalt fra fengsel med lavere sikkerhetsnivå eller overgangsbolig, og bare  
unntaksvis fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå. 

Fritidsaktiviteter
Fengselet skal legge til rette for at de innsatte kan drive med fritidsaktiviteter. Noen fengsler 
har egne fritidskonsulenter som har ansvar for å tilrettelegge for aktivisering, trening og fritids-
aktiviteter for innsatte. De fleste fengsler har en bibliotektjeneste, og i de store fengslene er det 
gjerne egne bibliotek. Det skal også være tilrettelagt for å kunne drive fysisk aktivitet. Det er 
vanlig at fengslene har treningsrom eller gymsal.

I en del fengsler er det også mulig å drive med musikk og teater. Så langt det er mulig, skal det 
også legges til rette for at den innsatte kan drive med annen form for hobbyvirksomhet, som for 
eksempel håndarbeid, maling og tegning. 

Hvem arbeider i fengsel?
I et fengsel er mange yrkesgrupper representert. Den fengselsfaglige ledelsen består av  
fengselsleder, inspektør(er) og førstebetjenter. En sentral yrkesgruppe i fengselet er feng-
selsbetjentene. Mange fengsler har en tilbakeføringskoordinator, og alle fengsler skal ha en  
barneansvarlig som skal ha et særskilt fokus på barn på besøk i fengsel. I tillegg til fengselsfag-
lige ansatte har også flere fengsler sosialkonsulent, prest, lærere, bibliotekar og helsepersonell. 

Alle innsatte skal få tilbud om en kontaktbetjent. Kontaktbetjenten skal følge opp den enkelte 
innsatte under soningen. Målsettingen er at kontaktbetjenten skal fungere som et bindeledd 
mellom den innsatte og fengselet for øvrig, og til hjelpeapparatet utenfor fengselet. Kontakt-
betjenten har ansvar for å informere den innsatte om rettigheter og plikter, og skal ha en sentral 
rolle i den innsattes arbeid med framtidsplanlegging. Kontaktbetjenten skal også kunne hjelpe 
til med å skrive søknader, og med henvendelser til for eksempel NAV. 

Helsehjelp 
Innsatte har i utgangspunktet de samme rettighetene til helsehjelp som den øvrige befolkning-
en. De store fengslene har som regel en egen helseavdeling i regi av kommunehelsetjenesten. 
Har ikke fengselet egen helseavdeling skal innsatte få helsehjelp i den kommunen fengselet 
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ligger i. Ansatte i fengselet har ansvar for å formidle kontakt med helsetjenesten dersom den 
innsatte er syk. Dersom en innsatt blir alvorlig syk utenom helseavdelingens åpningstid, skal han 
komme til lege utenfor fengselet, eller en lege utenfra skal komme til fengselet. 

Hvis den innsatte har behov for spesialist, skal han etter loven ha de samme rettighetene til dette 
som befolkningen for øvrig. 

Servicetorg i fengsel 
Flere fengsler arrangerer såkalte servicetorg der aktuelle organisasjoner og instanser blir invitert 
inn i fengselet for å ha stand der de presenterer seg og sine tilbud. De innsatte får på denne 
måten kontakt med eksterne tjenester som tilbyr ulike former for støtte eller oppfølging. Det 
kan være organisasjoner som bistår i en rusfri tilværelse, som hjelper folk ut i arbeid eller som 
tilbyr et sosialt nettverk. Deltakere på servicetorg er blant annet NAV, Røde Kors, Konfliktrådet, 
Friomsorgen, Kirkens Bymisjon, FFP, ulike offentlige og private rusinstitusjoner og flere andre. 
Det varier fra fengsel til fengsel hvor ofte det arrangeres servicetorg.

Gjeldsproblematikk hos innsatte
Mange domfelte har høy gjeld når de blir satt i fengsel, enten på grunn av ubetalte bøter, høye 
forbrukslån, kredittkortgjeld eller ubetalte erstatningskrav. Noen kan også ha opparbeidet seg 
svart gjeld etter et liv med kriminalitet. Mange innsatte opplever at gjelden øker under soningen 
på grunn av renter og gebyr og manglende mulighet til å betale ned på gjelda. Det er viktig 
at innsatte tar tak i gjeldsproblematikken med en gang de blir satt inn, slik at ikke gjelda øker 
under soningen. Det er også viktig å stoppe løpende utgifter som mobilabonnement, medlem-
skap på treningssenter osv. under soningen. I tillegg må innsatte som betaler barnebidrag sende 
soningsbekreftelse til NAV og søke om fritak fra betaling av barnebidrag under soningen. Både 
Røde Kors Nettverk etter soning og Wayback kan hjelpe innsatte med håndtering av gjelden. 
Røde Kors har en veiledningsside om gjeldsarbeid med flere filmer om temaet. På siden kan 
man også laste ned brevmaler og skjemaer, samt en bok, et oppslagsverk og en brosjyre om 
gjeldsproblematikk (gjeldsarbeid.no). 

Undersøkelse av innsatte
Det er forbudt for innsatte å bruke noen form for rusmidler, både i fengselet og under permisjon-
er. For å finne ut om den innsatte har brukt rusmidler, bedøvelsesmidler, hormonpreparater eller  
andre kjemiske stoffer som ikke er lovlig foreskrevet, kan kriminalomsorgen ifølge straffegjen-

nomføringsloven pålegge den innsatte å avgi urinprøve, utåndingsprøve eller blodprøve.  
Dersom kriminalomsorgen kan sannsynliggjøre at den innsatte skjuler rusmidler i kroppen, kan 
det bestemmes at det skal foretas kroppslig undersøkelse. Dette kan bare utføres av helse-
personell. 

Kriminalomsorgen kan også undersøke innsatte og deres celler og eiendeler for å forebygge 
uorden eller straffbare handlinger. Undersøkelsen kan blant annet skje ved bruk av metalldetek-
tor, narkotikahund eller visitasjon.

Reaksjoner ved brudd
For å opprettholde ro, orden og sikkerhet i fengselet, for å hindre innsatte i å skade seg selv 
eller andre, og for å hindre materiell skade eller straffbare handlinger kan fengselet gi innsatte 
ulike reaksjoner. Dette kan for eksempel være tap av dagpenger for en periode, utelukkelse fra 
fellesskap med andre innsatte, tap av adgang til permisjon i inntil fire måneder eller overføring 
til mer restriktivt fengsel. Fengselet kan også ta i bruk sikkerhetscelle, sikkerhetsseng og andre 
godkjente tvangsmidler dersom de mener at forholdene gjør det strengt nødvendig. Besøks-
nekt kan ikke brukes som reaksjon på reglementsbrudd. 

Isolasjon i fengsel
En av reaksjonene fengselet kan gi, er å isolere og utelukke innsatte fra fellesskapet. Isolasjon 
er kjennetegnet ved at den innsatte tilbringer 22–24 timer av døgnets timer alene på cellen, 
samt at meningsfylt sosial kontakt gjerne er redusert til et minimum. Innsatte som isoleres skal i 
utgangspunktet kunne motta besøk som normalt, men det vil kunne være tilfeller der de ikke får 
motta besøk. Noen ganger får også den innsatte mer besøk i en slik situasjon.

I noen tilfeller velger den innsatte selv å isolere seg av ulike grunner. Det kan blant annet være 
fordi de ikke orker å omgås andre, eller fordi de er redde for andre innsatte. Andre ganger 
kan det være forhold som bemanning eller bygningsmessige forhold som fører til isolasjon. 
Fengselet kan også ta i bruk andre tvangsmidler, som bl.a. isolasjon på sikkerhetscelle. Bruk av 
tvangsmidler er strengt regulert og skal kun benyttes en kort tid.

Alle former for isolasjon av innsatte kan være svært traumatisk også for familien, som ofte 
ikke får informasjon om at den innsatte er utelukket fra fellesskapet eller at det er tatt i bruk 
tvangsmidler. Pårørende kan bli svært urolige om de ikke hører noe fra den innsatte slik de  
pleier, og ikke får noen forklaring på hvorfor. Er den innsatte isolert over lengre tid, kan pårørende 
være redd for at han eller hun skal bli syk eller deprimert. Ofte kan pårørende også oppleve at 
den innsatte endrer atferd, eller ikke er til å kjenne igjen. 
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”Min sønn satt i isolasjon en lengre periode da han satt inne. Jeg hadde konstant 
vondt av han, meldte meg ut av det sosiale, sov ikke om natta og var deprimert 
hele tiden. Det kverna hele tiden rundt i hodet mitt hvordan gutten hadde det, 
hvordan dette ville påvirke han i ettertid”.

MOR TIL EN INNSATT

Det har de siste årene vært et økt fokus på bruken av isolasjon og utelukkelse fra fellesskapet 
i norske fengsler. Kriminalomsorgen har fått kritikk fra både nasjonale og internasjonale over-
våkingsorganer, blant annet fra Sivilombudsmannen, Europarådets torturovervåkingskomité 
(CPT), FNs torturkomité (CCPR) og Europarådets torturkomité (CAT). FFP er opptatt av at man i 
kritikken av isolasjon også må se de utilsiktede virkningene isolasjon kan ha for familien til den 
innsatte. FFP har blant annet bidratt med dette fokuset i kapittelet Pårørendes situasjon når 
innsatte isoleres i en antologi om isolasjon i fengsel (Hamsund og Sandvik 2019). 

Kriminalomsorgen har som mål å redusere bruken av isolasjon og utelukkelse, og øke innsattes 
muligheter for aktivisering og fellesskap med andre innsatte. Kriminalomsorgen har i denne 
sammenhengen iverksatt flere tiltak. Se gjerne mer om dette på kriminalomsorgen.no.

Visste du at…
Skandinavisk isolasjonsnettverk jobber for å påvirke til mindre bruk av isolasjon i fengsel.  
Nettverket har utviklet brosjyrer om isolasjon rettet mot isolerte, pårørende, ansatte og advo-
kater. Brosjyrene er tilgjengelige på nettsiden til skandinavisk isolasjonsnettverk og i fengslene. 
 

Kvinner i fengsel 
Kvinner utgjør omtrent 6 % av de innsatte. Så langt det er mulig skal kvinner sone i egne feng-
sler eller i fengselsavdelinger tilrettelagt for kvinner. Fire fengsler er kun for kvinner, og i tillegg 
har noen fengsler egne avdelinger eller plasser for kvinner. De siste årene har flere små fengsler 
og kvinnesoningsplasser blitt lagt ned. Den innsatte skal i utgangspunktet sone i et fengsel i 
nærheten av hjemstedet sitt (nærhetsprinsippet), men fordi det finnes få fengsler som tar imot 
kvinner, brytes dette prinsippet svært ofte når det gjelder kvinner. For pårørende til kvinnelige 
innsatte kan derfor det å opprettholde kontakt under soningen ofte være svært utfordrende. 
Dette rammer særlig barn som har mødre i fengsel. 

FFP er opptatt av at det bør iverksettes kompenserende tiltak når nærhetsprinsippet brytes. 
Dette kan være å etablere en ordning med reisestøtte til besøkende, etablering av besøkshus, 
utvidet telefon- og besøkstid og bruk av videosamtaler. Bangkokreglene, som er FNs regler for 
behandling av kvinnelige innsatte, anbefaler at det iverksettes kompenserende tiltak for kvinner 
når de må sone langt fra familien (FN 2010: regel 26). 

For å sikre at kvinner i fengsel og under friomsorgen skal sikres likeverdige forhold som menn, 
har kriminalomsorgen utarbeidet en egen kvinnestrategi. Det er også etablert en ordning med 
kvinneansvarlige i fengsler som har både kvinnelige og mannlige innsatte. Den kvinneansvarlige 
skal bidra til at det innarbeides gode rutiner for å ivareta kvinners behov og rettigheter under 
straffegjennomføringen.

Barn i fengsel
Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år, og barn under 18 år er derfor strafferettslig ansvarlige 
selv om de ikke er myndige. Barn mellom 15 og 18 år kan dømmes til ungdomsstraff, ungdoms-
oppfølging eller fengsel. Selv om terskelen for å plassere barn og ungdom i fengsel skal være 
høy, er det hvert år noen barn under 18 som blir fengslet. Barnekonvensjonen sier at det å sette 
barn i fengsel skal være siste utvei. Likevel ble 42 barn under 18 år satt i fengsel i 2019. De fleste 
av disse satt i varetekt, kun to av dem fikk en fengselsdom. Barnekonvensjonen sier også at barn 
ikke skal sone sammen med voksne, med mindre det motsatte anses å være det beste for barnet 
etter en individuell vurdering. 

Det finnes to fengsler som kun er for innsatte i alderen 15-18 år. Dette er Ungdomsen-
heten vest i Bjørgvin fengsel, og Ungdomsenheten øst i Romerike fengsel. Begge enhet-
ene har høyt sikkerhetsnivå, og tar imot varetektinnsatte og domfelte fra hele landet. Det er  
totalt fire plasser ved hver enhet. Målet med ungdomsenhetene er å bedre soningsforholdene 
til barn i fengsel. Ungdomsenhetene har tettere oppfølging, jobber tverrfaglig og har tett og 
nært samarbeid med ulike etater som barnevern, psykisk helsevern, utdanning/opplæring og  
kommunal tjenesteyting. 

Kriminalomsorgen dekker kostnader for reise innad i Norge og overnatting i tre dager minst én 
gang i måneden for inntil fire personer fra nær familie som besøker barn i fengsel. 
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Straff i institusjon (§12-soning)
Domfelte kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføre straffen ved heldøgnsopphold i 
institusjon som ikke hører inn under kriminalomsorgen (§12-soning). Dette er aktuelt når det er 
nødvendig for at den domfelte skal kunne motta behandling for problemer som har vært med-
virkende til kriminalitet, for eksempel alkohol eller narkotikamisbruk, lettere psykiske problemer, 
tilpasningsproblemer, adferdsforstyrrelser eller lignende, eller når tiltak som sosial rehabilitering, 
bo- og arbeidstrening eller lignende er nødvendig for å forebygge ny kriminalitet. 

Straffegjennomføring i institusjon skal som hovedregel ikke overstige 12 måneder, og straffen 
skal som hovedregel være påbegynt i fengsel før overføring til straffegjennomføring i institusjon 
finner sted. Overføring til en institusjon kan skje når som helst under straffegjennomføringen. 
Kriminalomsorgen kan også beslutte at straffen skal gjennomføres ved heldøgnsopphold i syke-
hus dersom behandling av sykdom gjør det nødvendig, og behandlingen ikke kan gis under 
ordinær gjennomføring av straff (strgjfl § 13). 

Forvaring og andre særreaksjoner
Strafferettslige særreaksjoner er betegnelsen på tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg 
og forvaring. De strafferettslige særreaksjonene har som formål å beskytte samfunnet mot fram-
tidige skadelige handlinger. Tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg kan ilegges lovbryt-
ere som ikke kan ilegges vanlig straff på grunn av sin mentale tilstand på gjerningstidspunktet. 
Forvaring anses som en straff, men regnes likevel som en av særreaksjonene. Forvaring kan 
bare idømmes tilregnelige lovbrytere. Personer som var utilregnelige i gjerningsøyeblikket kan 
idømmes en av de to andre særreaksjonene; tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg.

Tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg 
Personer som er psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller som erklæres psykotiske eller  
bevisstløse i gjerningsøyeblikket, kan ikke idømmes straff. De kan imidlertid idømmes overføring 
til tvungent psykisk helsevern eller til tvungen omsorg.

Tvungent psykisk helsevern kan bare skje under ansvar av en institusjon som har særlig god-
kjennelse for det av Helsedirektoratet. Tvungen omsorg skal som hovedregel skje gjennom  
spesialisthelsetjenesten i kommunen.

Forvaring
Forvaring kan idømmes tilregnelige lovbrytere når retten mener at ordinær fengselsstraff ikke er 
tilstrekkelig for å beskytte samfunnet, og når faren for gjentakelse blir vurdert å være stor. Dom 

på forvaring forutsetter at det er begått alvorlig kriminalitet. Lovbryteren må ha begått, eller 
forsøkt å begå, en alvorlig voldsforbrytelse, seksualforbrytelse, frihetsberøvelse, ildspåsettelse, 
eller annen forbrytelse som krenker andres liv, helse eller frihet.

Forvaring er en tidsubestemt straffereaksjon. Retten skal likevel fastsette en tidsramme; en  
lengstetid og normalt også en minstetid. Minstetiden bør ikke være mer enn 10 år. Den domfelte 
kan ikke løslates før minstetiden er sonet. Etter at minstetiden er oppnådd, kan den domfelte 
begjære seg prøveløslatt. Det blir da foretatt en vurdering av om den domfelte har endret livs-
førsel og tankesett på en slik måte at det vil være sikkerhetsmessig forsvarlig at han blir løslatt.

Når lengstetiden er utløpt skal den domfelte løslates eller saken vurderes på nytt. Hvis dom-
stolen mener at gjentakelsesfaren fortsatt er stor, kan straffen forlenges med inntil fem år om 
gangen. Det vil si at den forvaringsdømte ikke vet hvor lenge han skal sitte i fengsel. Det er ingen 
øvre grense for hvor mange ganger straffen kan forlenges, og den kan derfor i prinsippet vare 
livet ut.

Forvaring er en inngripende reaksjon, og den skal ikke vare lenger eller være strengere enn 
det som er nødvendig av hensyn til sikkerheten. Forvaringsstraff skal være en mer individuelt 
tilrettelagt straff enn annen straff. Innholdet i straffen skal ha særlig fokus på den domfeltes 
muligheter for utvikling, og den skal så langt som mulig tilpasses den enkeltes behov. Dette 
krever fagkompetanse på mange ulike områder, og forvaringsavdelingene har større ressurser 
en ordinære avdelinger med høyt sikkerhetsnivå. 

Det finnes to landsdekkende forvaringsanstalter i Norge. Bredtveit fengsel og forvaringssanstalt 
er spesielt tilrettelagt for forvaringsdømte kvinner, og Ila fengsel og forvaringsanstalt er spesielt 
tilrettelagt for forvaringsdømte menn. Det er også en avdeling for forvaringsdømte menn i 
Trondheim fengsel, og enkelte forvaringsdømte gjennomfører straffen i andre fengsler.

Det kan være svært belastende å være pårørende til en forvaringsdømt fordi det er knyttet mye 
tabu og fordommer til mennesker dømt til forvaring. Det at en forvaringsdom er tidsubestemt 
kan gjøre det vanskelig å planlegge framtiden både for domfelte og pårørende.
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STRAFFEGJENNOMFØRING 
I SAMFUNNET
Det har de siste årene vært en stor økning i antall domfelte som gjennomfører straff 
utenfor fengsel, og det gjennomføres nå flere dommer i samfunnet enn i fengsel.  
Både den som soner og familien opplever gjerne at det er mindre belastende å sone 
utenfor fengsel. Den domfelte kan opprettholde jobb eller studier, og pårørende 
slipper mange av de belastningene soning i fengsel innebærer, som savn, besøks- 
reiser og økonomiske konsekvenser. Samtidig involveres pårørende på en annen 
måte når straffen flyttes hjem, og det er svært viktig at pårørendes situasjon og  
synspunkter blir ivaretatt på en ordentlig måte.
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Når straffen sones utenfor fengsel
Straffegjennomføring utenfor fengsel omfatter blant annet hjemmesoning med eller uten  
elektronisk kontroll (§ 16 og § 16a), samfunnsstraff, ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Det 
er friomsorgen som har ansvar for gjennomføringen av straff utenfor fengsel. Konfliktrådet har 
ansvar for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. 

Samfunnsstraff
Samfunnsstraff kan idømmes i stedet for fengselsstraff når det ellers ikke ville ha blitt idømt 
strengere straff enn fengsel i ett år. Samfunnsstraff kan også brukes når straffen som ellers ville 
ha blitt idømt, helt eller delvis ville vært betinget. Den som soner samfunnsstraff bor hjemme, 
og går på jobb eller skole som før. Innholdet i straffen kan bestå av noen timer hver uke 
med samfunnsnyttig arbeid, programvirksomhet, individuelle samtaler, behandling, mekling i  
konfliktråd eller andre tiltak som er relevante i forhold til den enkeltes lovbrudd. I underkant av 
2000 personer får årlig samfunnsstraff. 

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenkesoning)
Hjemmesoning med elektronisk kontroll innebærer at den domfelte soner i eget hjem med en 
elektronisk fotlenke. Den domfelte kan kun forlate boligen etter avtale med kriminalomsorgen, 
vanligvis i forbindelse med arbeid, studier eller annen tilrettelagt sysselsetting. Den innsatte vil 
også til en viss grad kunne følge opp oppgaver i familien, som for eksempel å følge og hente i 
barnehage. De som soner med elektronisk kontroll, får også noen timer permisjon i uka som kan 
benyttes for eksempel til å gå tur, gjøre ærend eller møte venner. 

Domfelte som har dommer på inntil seks måneder kan søke om å få sone hele straffen hjemme 
med elektronisk kontroll. Domfelte som har lenger straff kan søke om å få sone inntil de seks 
siste månedene med elektronisk kontroll. Vanligvis vil de som er dømt for vold eller seksual-
forbrytelser ikke få innvilget hjemmesoning med elektronisk kontroll. Den som soner med elek-
tronisk kontroll skal være i arbeid, gå på skole, studere eller være sysselsatt på andre måter. Hvis 
den straffedømte bor sammen med noen som er over atten år, skal de samtykke i at soningen 
kan foregå i hjemmet. Kriminalomsorgen kan komme på uanmeldt kontrollbesøk flere ganger 
i uka, både hjemme og på arbeidsplassen. Kriminalomsorgen kontrollerer blant annet om den 
straffedømte har brukt alkohol eller andre rusmidler. Muligheten for hjemmesoning fører til at 
mange personer som ellers ville kommet i fengsel unngår det helt, og for de som først har sonet 
en periode i fengsel kan EK være et viktig ledd i tilbakeføringen til samfunnet.

Men selv om straffegjennomføring med elektronisk kontroll av mange vil oppleves som en  
lettere soningsform enn fengselssoning, er det fortsatt en straff og vil kunne være en belast-
ning for pårørende. Fotlenkesoning er en inngripen i pårørendes privatliv på en annen måte 

enn soning i fengsel. Skuffelsen over at et familiemedlem har begått en kriminell handling kan 
også fortsatt være like stor. Eller usikkerheten knyttet til hva man skal fortelle andre, redsel for at 
andre skal vite og deres reaksjoner. For mange vil kanskje den største belastningen være at den 
domfelte ikke styrer tiden sin selv, og har begrensningen i bevegelsesfriheten. Dette kan påvirke 
hele familielivet, ikke bare den domfelte.

FFP har vært opptatt av at det skal gis god informasjon til pårørende, og at pårørende i samme 
husstand skal ha en reell mulighet til å si fra om de ikke ønsker at det skal gjennomføres straff 
i hjemmet. 

Det har de siste årene være en stor økning i antall personer som gjennomfører straff med  
elektronisk kontroll. Antall personer som dømmes til helgjennomføring av straffen ved soning 
med elektronisk kontroll har økt fra 95 i 2008 til 2951 i 2019. Antall personer som årlig gjennom-
fører delgjennomføring med elektronisk kontroll har de samme årene økt fra fire til 323. 

Informasjonsplikt overfor barn
Fram til nå har det ikke vært noe krav om at personer i husstanden som er yngre enn 18 år 
skal informeres når et familiemedlem skal gjennomføre straff med elektronisk kontroll i hjem-
met. Dette har ført til at barn ofte ikke har fått tilstrekkelig informasjon, og det har gitt ansatte i  
friomsorgen et etisk dilemma ved hjemmebesøk fordi de opplever at de ikke kan si hvorfor de 
er der. I 2020 ble det tatt inn en ny bestemmelse i forskriften til straffegjennomføringsloven som 
sier at kriminalomsorgen skal gi barn som berøres av straffegjennomføring med elektronisk 
kontroll, informasjon om straffegjennomføringen og mulighet til å uttale seg før beslutningen 
tas (Forskrift om straffegjennomføring § 7-9). I praksis betyr dette at foreldrene eller kriminal-
omsorgen skal gi barna informasjon om situasjonen, og innhente barnas synspunkt. Kriminal-
omsorgen skal tilby foreldrene veiledning angående informasjonen til barna, de skal være med 
på samtalene om foreldrene og barna ønsker det, og de skal tilby barna samtaler uten foreld-
rene til stede om de ønsker det.

Visste du at…
Kriminalomsorgen har utviklet et hefte til barn om hjemmesoning med elektronisk kontroll. 
Heftet heter Martins pappa har fotlenke. Heftet kan lastes ned på kriminalomsorgen.no.
På kriminalomsorgen.no kan du også finne mer informasjon om hjemmesoning og informasjon 
rettet til deg som bor sammen med den som skal eller ønsker å sone i hjemmet.
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Hjemmesoning 
Det er også mulig å sone hjemme uten elektronisk kontroll, men vilkårene for en slik straffe- 
gjennomføring er svært strenge. Dersom det er hensiktsmessig for å sikre en fortsatt særlig  
positiv utvikling og motvirke ny kriminalitet, kan kriminalomsorgen overføre domfelte til gjennom-
føring av straffen utenfor fengsel med særlige vilkår når halvdelen av straffetiden er gjennomført 
og det ikke er mer enn seks måneder igjen til forventet løslatelse. Kriminalomsorgen skal alltid  
vurdere hjemmesoning for domfelte under 18 år når de har sonet halve straffen.

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging
Ungdomsstraff kan gis til ungdom i alderen 15-18 år som har begått alvorlige lovbrudd som 
ellers ville ha ført til fengselsstraff eller samfunnsstraff. Ungdomsstraff gis etter dom i retten. 

Ungdomsoppfølging kan gis til ungdommer i alderen 15 – 18 år som har begått en eller flere 
kriminelle handlinger, dersom det vurderes at tett oppfølging vil kunne forebygge ny krimi-
nalitet. Ungdomsoppfølging kan gis ved en påtalemessig avgjørelse. 

Felles for ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er at ungdommen og deres forelder eller 
verge må samtykke til at en slik reaksjon gis. Det kreves stor egeninnsats fra ungdommen, som 
må vise at de er motivert og villig til å ta ansvar for å endre adferd og livsførsel. Det er også 
et krav at ungdommen må ha et oppfølgingsbehov. Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er 
strafferettslige reaksjoner som bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess, og er en tre-
delt reaksjon der ungdommen forplikter seg til å være med i ungdomsstormøte der de må møte 
de fornærmede i saken, delta i utarbeidelsen av en ungdomsplan, samt at et oppfølgingsteam 
følger ungdommen i gjennomføringsperioden. Konfliktrådet er ansvarlig for gjennomføringen 
av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.  
 

”mange tror ikke
at det fins små, blå hester
de må ha det trist”

Kari Middelthon
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PÅRØRENDES MØTE 
MED FENGSELET 
Kontaktmulighetene mellom pårørende og innsatte er svært begrensede. Mens du 
tidligere kanskje delte hverdagen sammen med han eller hun som sitter i fengsel, 
må du nå venne deg til en situasjon der kontakten med den innsatte begrenses til 
kontakt gjennom besøk, telefon og brev, og på sikt permisjoner. De begrensede 
kontaktmulighetene gjør at pårørende ofte opplever at det kan være en utfordring 
å være en støtte og en ressurs for den innsatt under soningen. Mange er bekymret 
for hvordan fengselsoppholdet vil påvirke den innsatte og forholdet mellom den 
innsatte og de pårørende.  
 
Mange pårørende føler avmakt og frustrasjon i møtet med kriminalomsorgen. 
Pårørende er ofte ikke kjent med fengselets lover og regler, og er usikre på hvem de 
kan kontakte for å få svar på spørsmål. De siste årene har kriminalomsorgen fått et 
større fokus på pårørende, og har utviklet informasjon rettet mot pårørende både i 
brosjyrer og på kriminalomsorgens nettsider. 
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Kontakt med den innsatte i fengselet
Det kan være en stor utfordring for pårørende og innsatte å opprettholde kontakten under  
soningen. Kontaktmulighetene er knappe, og besøksforholdene er fremdeles lite tilfredsstillende 
i flere fengsler. I møtet med fengselet føler pårørende seg ofte mistenkeliggjort og opplever at 
de ikke blir anerkjent som betydningsfulle for den innsatte. For mange er fengselet ukjent og 
skremmende. 

”Møtet med fengselet er ikke noe du venner deg til. Det er like tungt hver gang. 
Møtet med høye murer og sluser tar på. Du lever med en sorg som ingen forstår.”     
               

MOR TIL EN INNSATT

Under soningen kan pårørende holde kontakt med den innsatte gjennom telefon, brev, besøk 
og videosamtaler, og på utsiden av fengselet når han innvilges fremstilling og permisjoner.  
Omfanget av kontakten varierer mellom fengsler på høyt og lavere sikkerhetsnivå, men også 
mellom fengsler på samme sikkerhetsnivå. Faktorer som innvirker på de pårørendes mulighet for 
kontakt med den innsatte er blant annet hvilken type fengsel den innsatte soner i, avstanden til 
fengselet og hvordan fengselet legger til rette for besøk.

Straffegjennomføringsloven 
Det er straffegjennomføringsloven med forskrift og retningslinjer som regulerer forhold  
under straffegjennomføringen, og også hvilke muligheter den innsatte har for kontakt med sine 
pårørende. Loven finner du på lovdata.no.

Relasjoner mellom innsatte og pårørende er forskjellige, og fengslingen påvirker forholdet på 
ulike måter. Noen pårørende opplever fengslingen svært vanskelig. De føler stor sorg og savn, 
og synes tanken på å leve atskilt fra den innsatte for kortere eller lengre tid er nesten uholdbar. 
Andre pårørende ønsker ikke kontakt med den innsatte under soningen, og noen ganger kan 
det være den innsatte som ikke ønsker kontakt. Det kan være ulike grunner til dette. Innsatte 
kan synes det er vanskelig å ha kontakt fordi han ikke ønsker at familien skal se han i fengsels-
omgivelsene, og han kan synes det er vanskelig å forholde seg følelsesmessig til sine nærmeste. 
Pårørende kan ønske ikke å ha kontakt med den innsatte blant annet fordi de er slitne, synes 
de har gitt den innsatte nok sjanser eller fordi de ikke orker å forholde seg til fengselssystemet. 

Besøk
Retningslinjene til straffegjennomføringsloven anbefaler at innsatte skal kunne motta minimum 
ett besøk hver uke, og at det enkelte besøk skal vare minst én time. Heldigvis er det stadig flere 
fengsler som tilbyr mer, men fortsatt er det mange fengsler som har én times besøk som hoved-
regel, noe som er svært knapt og gir dårlige vilkår for opprettholdelse av familierelasjoner. På én 
time skal forhold pleies, barn skal ha oppmerksomhet og praktiske problemer skal diskuteres. 
Tiden sammen kan oppleves så knapp og dyrebar at mange pårørende velger ikke å ta opp temaer 
som er vanskelige eller problematiske. Det kan søkes om utvidet besøkstid for besøk av barn.

”Besøkstiden er altfor kort, man trenger tid på å åpne seg, og når man mykner 
opp er tiden slutt. Det er for kort tid til å ta opp ting, bli enige og bli venner igjen.”
 

KVINNE MED EKTEFELLE I FENGSEL 

Besøksrommet er den viktigste arenaen for å ivareta familielivet under soningen. Besøksfor-
holdene har mye å si for hvordan besøket oppleves. Et besøksrom skal ivareta en rekke hensyn. 
Rommet skal brukes av familier med barn, andre pårørende og venner, og det skal være tilrette-
lagt for intim kontakt mellom par.

Straffegjennomføringsloven sier at fengslene skal legge til rette for barnebesøk, med barne-
vennlige besøksrom og med leker og spill. Når det gjelder barnevennlige besøksforhold har 
det vært en positiv utvikling de siste årene, spesielt etter innføringen av barneansvarlige i alle 
kriminalomsorgens enheter. Likevel varierer forholdene en del fra fengsel til fengsel. 

Det er også forskjell på hvordan fengslene legger til rette for intimt samvær mellom par under 
besøk. Noen pårørende beskriver det å ha intim kontakt under besøk som en nedverdigende 
opplevelse fordi forholdene er så dårlig tilrettelagt. 

Besøksforholdene bør være hyggelige og vise at besøkende er ønsket og velkomne. Gode 
besøksforhold har stor betydning for ivaretakelse av nettverket, og dette har igjen mye å si 
for den innsattes rehabilitering. Det at pårørende opplever seg velkommen og godt mottatt i  
fengselet er også viktig fordi mange føler seg usikre og i en sårbar situasjon. 
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Besøk til innsatte
Det er straffegjennomføringslovens § 31 med forskrift og retningslinjer som regulerer forhold 
knyttet til besøk i fengsel, både når det gjelder praktiske forhold, lengde på besøket og bruk av 
kontroll. 

Straffegjennomføringslovens retningslinjer punkt 3.34 sier at utvidet besøk skal vurderes  
dersom spesielle forhold taler for det, for eksempel lang reisevei, sykdom, alderdom eller  
lignende. Det skal vurderes utvidet besøk fra innsattes barn dersom besøk er til barnets beste. 

”Når jeg skal gå fra besøksrommet, får jeg den gode bamseklemmen. Jeg har 
lyst til å ta ham med meg hjem slik jeg gjorde da han var liten, si til ham at her i 
fengselet får han ikke lov til å være. Men jeg kan ikke.” 
 MOR TIL EN INNSATT

Besøkstillatelse 
For at pårørende skal kunne besøke i fengsel, må den innsatte først skriver en liste over de  
personene han ønsker skal kunne besøke han. Det kan stå fire personer på den innsattes besøks-
liste. Den nærmeste familien regnes som én person. Besøkslisten må godkjennes av fengselet. 
Tiden den innsatte har fått innvilget til å ha besøk må fordeles dersom det er flere som ønsker 
å besøke.  

Etter at fengselet har godkjent besøkslisten, må den pårørende søke om besøkstillatelse. 
Prosedyrene for dette er litt forskjellige fra fengsel til fengsel. Søknadsskjema for å søke om 
besøkstillatelse kan for noen fengsler lastes ned under det aktuelle fengselet på kriminal- 
omsorgen.no. I andre fengsler må den innsatte sende søknadsskjemaet til sine pårørende, og 
noen steder sender fengselet papirene. Opplysninger fra politiets strafferegister danner grunn- 
laget for vurdering av om søknaden innvilges uten restriksjoner, nekt av besøk eller besøk med  
restriksjoner, som for eksempel glassvegg eller overhøring av samtale. Dersom besøk blir  
innvilget, kan pårørende bestille besøkstid. Besøkstillatelsen må tas med på hvert besøk, og  
vises fram sammen med gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort med bilde). Dersom den 
innsatte overflyttes til et annet fengsel, må hele prosedyren knyttet til besøkstillatelse gjøre på 
nytt. Det vil si at den innsatte på ny må skrive en liste over hvem han eller hun ønsker skal kunne 
komme på besøk, den som skal besøke må søke på nytt og vandelen må sjekkes igjen.  

Dersom fengselet nekter deg å besøke, kan du klage og be om en begrunnelse for avslaget. 
Er avslaget knyttet til forhold som har med deg å gjøre, har du krav på å få vite fengselets 

begrunnelse. Er avslaget begrunnet i forhold som har med den innsatte å gjøre vil du ikke få 
informasjon om årsaken til avslaget, så lenge den innsatte ikke har opphevet taushetsplikten i 
forhold til deg. 

Å få innvilget besøkstillatelse tar ofte lang tid, og det kan være svært frustrerende for pårørende 
å vente. Om den innsatte flyttes til et annet fengsel må de søke om besøkstillatelse på nytt, og 
må igjen vente før de kan komme på besøk. FFP har i flere sammenhenger argumentert for at 
godkjenning av vandel og godkjenning for besøk i ett fengsel bør kunne gjelde også ved over-
føring til nytt fengsel. Noen fengsler har tatt i bruk en digital løsning for besøksklarering. Dette 
bidrar til å forenkle prosedyren ved besøksklarering, og FFP håper dette etter hvert vil gjelde 
hele kriminalomsorgen.  

Besøksbestilling
Det enkelte fengsel har faste tidspunkt for besøk. Du finner oversikt over det enkelte fengsels 
besøkstider under fengslene på kriminalomsorgen.no, på fengslenes egne hjemmesider eller 
gjennom informasjon fra fengselet. Hvert enkelt besøk må avtales med fengselet, og du må 
derfor bestille tid for besøk på forhånd. Man kan bestille besøk via telefon eller e-post, dette 
varierer fra fengsel til fengsel. Mange pårørende sier at de synes det er en stor fordel å kunne 
bestille besøk via e-post, fordi det kan være vanskelig og frustrerende å komme gjennom på 
telefon for å få bestilt besøk. FFP har flere ganger formidlet pårørendes erfaringer knyttet til 
dette til kriminalomsorgen, og har oppfordret til mer hensiktsmessige løsninger, for eksempel 
bedre køordninger på telefonen, større kapasitet og mulighet til å bestille besøk digitalt. 

”Synes det er mye bedre nå enn på (lukket fengsel). Her kan vi lage middag  
sammen, spille biljard og ut å spille fotball eller volleyball… Det blir en helt annen 
stemning… Det blir lettere å være sammen med pappa. Vi kan gjøre mye vanlige 
ting sammen selv om det ikke er hjemme. Spise middag sammen… Det blir mer 
som at jeg kan være sammen med pappa, kan gjøre vanlige ting.”

JENTE MED PAPPA I FENGSEL (Schevik 2007)

Besøkshus og besøksleilighet
Noen fengsler har besøkshus eller besøksleilighet som den innsatte og familien kan benytte. 
Disse gir helt andre fysiske rammer enn små besøksrom. I tillegg er besøkstiden under slike 
besøk ofte lenger, og noen fengsler tillater overnatting i besøkshuset sammen med den innsatte. 
Familiene gis mulighet til selv å styre samværet i større grad, og kan for eksempel lage mat  
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sammen. Samvær over lengre tid kan bidra til å normalisere familieforhold noe i en unormal 
situasjon. Kriminalomsorgen krever som hovedregel at innsatte som mottar besøk av barn i 
besøksleilighet skal ha gjennomført foreldreveiledning individuelt eller i gruppe i regi av feng-
selet. 

Besøkshus og besøksleiligheter representerer en stor forbedring av kontaktmulighetene mellom 
pårørende og innsatte, og er et viktig virkemiddel for å ivareta familienettverket under soningen. 

«Det var kjøkken og alt der. Vi koste oss veldig. Vi kunne bake. Det var koselig.»

      JENTE MED PAPPA I FENGSEL

Kontroll av besøkende
Straffegjennomføringsloven § 27 regulerer kontroll av personer og gjenstander som opp-
holder seg på fengselsområdet, deriblant kontroll av besøkende. Fengslene har ulike 
former for kontroll for å forhindre at besøkende har med ulovlige gjenstander eller narkotika 
inn i fengselet. Fengsler med høyt sikkerhetsnivå har en metalldetektor du må gå igjennom 
før du kommer inn i besøksavdelingen. Du kan også bli kontrollert ved bruk av en håndholdt 
metalldetektor, eller ved at en narkotikahund snuser på deg. Bruk av hund skjer ved stikkprøve-
kontroller. Hundene er lært opp til å opptre rolig og på en måte som ikke skal virke skremmende.

Dersom undersøkelser som nevnt over gir positivt utslag, kan kriminalomsorgen foreta en  
visitering av besøkende utenpå klærne dersom den besøkende samtykker. Hvis den besøkende 
ikke godtar dette, kan fengselet avvise vedkommende. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå er 
det vanlig at bl.a. jakker, vesker, mobiltelefoner, bilnøkler og klokker må låses inn i et skap før 
besøket. Dersom det er lov å ta med mat på besøk, kan maten bli kontrollert. I fengsler med 
høyt sikkerhetsnivå blir også innsatte normalt visitert før og/eller etter besøket. 

Kontroll under besøket 
Straffegjennomføringsloven § 31 regulerer besøk i fengsel, og beskriver blant annet hvilke  
kontrollformer kriminalomsorgen kan iverksette under besøk. Besøk i fengsler med høyt  
sikkerhetsnivå skal som hovedregel kontrolleres. Kriminalomsorgen skal vurdere om dette 
kan unnlates hvis sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. Besøk i fengsel med lavere  
sikkerhetsnivå og overgangsbolig skal være kontrollert dersom det framstår som nødvendig av 
sikkerhetsmessige grunner. 

Hvis det bestemmes at selve besøket skal kontrolleres, kan det skje på følgende måter: 
•  Påsyn under besøket. Dette innebærer at en betjent overvåker besøket uten å være tilstede 

i rommet og uten at samtalen overhøres. Målet med kontrollen er å se at ikke narkotika 
eller ulovlige gjenstander blir overlevert under besøket. Det kan også settes forbud mot 
fysisk kontakt.  

•  Overhøring av samtalen. En ansatt i fengselet lytter til samtalen mellom innsatt og besøk-
ende, enten ved å være til stede i besøksrommet eller ved å overhøre samtalen gjennom 
lytteanlegg.

•  Bruk av glassvegg. Den besøkende og den innsatte må sitte på hver sin side av en glass-
vegg og snakke gjennom en mikrofon. Dette er den strengeste kontrollformen, og brukes 
for å hindre overlevering av ulovlige gjenstander eller narkotika under besøket. Loven sier 
at fengslene bør utvise varsomhet ved bruk av glassvegg ved besøk av innsattes barn, og 
bruk av glassvegg og forbud mot fysisk kontakt blir sjelden brukt ved besøk av barn. Som 
regel finner fengslene måter å kontrollere besøket på som er mer skånsomme for barn. 
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Møtet med fengselet kan være vanskelig for mange. Det er viktig for pårørende at enkelt- 
personer i systemet møter dem på en god og respektfull måte. Den enkelte fengselsbetjentens 
holdninger og måten vedkommende henvender seg til de pårørende på kan ha stor betydning 
for hvordan de opplever det å besøke i fengselet. Det kan bety mye å bli møtt av en imøtekom-
mende og høflig fengselsbetjent som svarer hyggelig på spørsmål, og som gir uttrykk for å ha 
forståelse for at det kan være vanskelig å komme på besøk i fengselet. 

Informasjon til besøkende 
De siste årene har kriminalomsorgen blitt flinkere til å informere om regler og rutiner. Flere 
fengsler har egne hjemmesider med informasjon til besøkende, og egne sider rettet mot barn.  
Kriminalomsorgen har også utviklet en brosjyre rettet mot barn på besøk i fengsel som alle 
landets fengsler kan benytte, eller lage sin lokale variant av med bilder fra fengselet. Du kan 
også finne mye informasjon om de enkelte fengslene på kriminalomsorgen.no. Der står det 
blant annet informasjon om hva du kan ta med eller ikke ta med på besøk i det aktuelle fengsel-
et. I forbindelse med at du får tilsendt besøkstillatelsen får du som regel også noe informa-
sjon fra fengselet om rutiner knyttet til besøk. Noen fengsler sender FFPs informasjonsflyer til 
pårørende med besøkstillatelsen. Er det noe du lurer på kan du også ringe fengselet før du skal 
på besøk og spørre om det du lurer på. Det kan være lettere å gå på besøk når man er forberedt. 

Fortsatt er det slik at en del informasjon kan være vanskelig å forstå fordi det kan være  
skrevet på en formell måte. For pårørende som ikke har norsk som morsmål kan det være særlig  
vanskelig å forstå materiell som kun finnes på norsk og kanskje engelsk. 

Hva kan du ha med på besøk? 
I fengsler med høyt sikkerhetsnivå er det strenge regler for hva du kan ha med på besøk. Noen 
fengsler godtar at du tar med post, lesestoff eller gaver til innsatte, mens det i andre fengsler 
ikke er lov å ta med noen ting. Som hovedregel er fengslene restriktive, og du bør sjekke med 
fengselet hvis det er noe du vil gi til den innsatte. Det som tas med inn i fengslet må leveres til 
betjentene som kontrollerer det før den innsatte får det. Regler og rutiner kan variere en del 
mellom fengslene, og det er derfor lurt å undersøke rutinene dersom den innsatte flyttes til et 
annet fengsel. 

Noen fengsler tillater at pårørende tar med mat når de kommer på besøk. Dette er noe både 
pårørende og innsatte setter stor pris på. Å spise sammen bidrar til å normalisere samværet og 
løse opp stemningen under besøket. I noen fengsler kan den innsatte bestille mat fra fengselets 
kjøkken til besøket, og noen steder kan den innsatte lage mat og ta med til besøket. I mange 
fengsler er det kun mulig å kjøpe noe å spise i automater. Dette er ofte dyr og usunn mat, gjerne 
kaker, kjeks og sjokolade, og oppleves av mange som et dårlig alternativ til å ta med mat selv. 

Pårørende og innsatte med minoritetsbakgrunn 
De siste tjue årene har andelen utenlandske innsatte i norske fengsler økt, og har de siste årene 
ligget på rundt 30 %. Dette innebærer at også andelen pårørende med utenlandsk bakgrunn 
har økt. Pårørende med minoritetsbakgrunn kan ofte ha sammensatte problemstillinger og kan  
oppleve situasjonen ekstra belastende. Liten kunnskap om norsk kriminalomsorg kan føre til 
utrygghet og misforståelser i møte med fengselet. I mange tilfeller kan utfordringer i forhold 
til språk og kultur gjøre det vanskelig å forholde seg til politi, fengsel og hjelpeapparat, og 
pårørende med minoritetsbakgrunn kan oppleve fengslingen svært skremmende hvis de  
mangler grunnleggende kunnskap om fengselsforhold i Norge. Det er ikke lett å få oversikt over 
lover, rutiner og rettigheter, spesielt når informasjon om dette kun foreligger på et språk man 
ikke behersker eller behersker dårlig. 

FFP er opptatt av at kriminalomsorgen må legge bedre til rette både for pårørende og innsatte 
som ikke behersker norsk godt, slik at de forstår informasjon som blir gitt og det ikke blir 
misforståelser og frustrasjon. Fengslene må bli flinkere til å benytte tolk både i samtaler med 
pårørende og innsatte, og informasjonsmateriell og informasjon på hjemmesider må oversettes 
til flere språk enn norsk.  

FFP har de siste årene hatt en minoritetsrådgiver for å ha et særskilt fokus på situasjonen for 
pårørende med minoritetsbakgrunn. FFP tilbyr tolk i samtaler med pårørende. 

Visste du at…
Noen fengsler arrangerer informasjonsmøter eller åpen dag for pårørende. På møtene får 
pårørende informasjon om fengselet, de kan stille spørsmål og får ofte en omvisning i fengselet. 
Enkelte fengsler har også egne arrangementer for innsatte foreldre og deres barn. 

Bastøy fengsel har i flere år arrangert åpen dag der pårørende og innsatte kan tilbringe dagen 
sammen på fengslets område. Pårørende får informasjon fra fengselet og kan delta i aktiviteter 
sammen med de innsatte. 



56 57

Videosamtaler 
I 2017 kom det retningslinjer for bruk av videosamtaler i fengsel, men føringene til fengslene 
om å innføre videosamtaler var vage og åpnet for at det enkelte fengsel selv kunne velge 
om de ville tilby videosamtaler eller ikke. I forbindelse med koronapandemien ble det i 2020 
kjøpt inn nettbrett til alle fengslene, og videosamtaler ble tatt i bruk som et kompenserende  
tiltak når besøk ikke kunne gjennomføres på grunn av smittevern. Tilbakemeldinger FFP fikk 
fra pårørende når det gjaldt deres erfaringer med videosamtaler under koronapandemien, var  
positive. Videobesøkene ga en etterlengtet mulighet for kontakt, men de ga også den innsatte 
muligheten til å «delta» i et måltid hjemme, eller pårørende muligheten til å «bli med» på cella. 
Videosamtaler er videreført som et supplerende tiltak til telefonsamtaler, besøk og brevveksling. 
Videosamtaler følger samme prosedyre for klarering og godkjenning som det som gjelder ved 
besøk.

Telefon 
Pårørende og innsatte kan ha kontakt via telefon. Pårørende kan ikke ringe inn til den innsatte 
når han soner på høyt sikkerhetsnivå, det er den innsatte som må ringe til den pårørende. Den 
innsatte må bruke telefonkort for å ringe. Han må kjøpe kort i fengselet, og disse er ofte dyre.

Som hovedregel kan innsatte som soner på høyt sikkerhetsnivå ringe ut av fengselet 20 minut-
ter i uken. Utvidet ringetid kan innvilges ved ”særlige grunner”, for eksempel for å opprettholde 
kontakten med barn. Hvor mye ekstra ringetid som gis varierer, men samlet ti minutter ekstra 
ringetid eller fem minutter ekstra per barn inntil tre barn er vanlig. I fengsler med høyt sikker-
hetsnivå vil samtalene som hovedregel bli avlyttet. Kontroll kan unnlates dersom sikkerhets- 
messige grunner ikke taler mot det. Ansatte skal kun lytte til telefonsamtalen for å sjekke at 
det ikke planlegges noe straffbart eller brudd på straffegjennomføringsloven. Det er brudd 
på taushetsplikten om den ansatte går videre med annen informasjon fra samtalen. Mange 
pårørende og innsatte opplever det likevel ubehagelig at samtalen blir avlyttet, og synes det er 
vanskelig å føre en naturlig samtale. 

Telefonsamtaler til og fra innsatte
Det er straffegjennomføringslovens § 32 med forskrift og retningslinjer som regulerer telefon-
samtaler til og fra innsatte. 

Forskriften til loven sier blant annet at utvidet telefontid kan innvilges ved ”særlige grunner”, for 
eksempel behovet for å opprettholde kontakten med barn. 

«Jeg må få snakke med pappa når jeg har noe å si. Det hadde vært fint om vi 
kunne få ringe de. Man får aldri fortalt noe mens det er viktig. Man glemmer det 
litt, og så har det ikke så stor betydning.»

JENTE MED PAPPA I FENGSEL

Mange forteller at den korte ringetiden gjør at de ikke får snakket ordentlig med den innsatte. 
Dersom pårørende har behov for å snakke med den innsatte om alvorlige tema, lar de det gjerne 
være fordi samtaletiden er så kort. Mange opplever det også som stressende at de ikke vet når 
den innsatte ringer. Det er ikke alltid det passer å snakke sammen. Kanskje ringer han eller hun 
når du er i butikken eller i sosiale sammenhenger der du ikke ønsker å snakke fordi det er andre 
mennesker til stede. Likevel opplever mange at de må snakke med den innsatte når han ringer, 
for de vet ikke når han eller hun får mulighet til å ringe igjen neste gang. Uforutsigbarheten og 
den knappe telefontiden preger på mange måter en del av hverdagen til de pårørende. 

«Man har sånn tidslinje. Man må få inn alt man vil si på 20 minutter. Det blir ikke 
en vanlig telefonsamtale».

GUTT MED PAPPA I FENGSEL

I fengsler med lavere sikkerhetsnivå er det ikke begrensninger på ukentlig ringetid, og som regel 
kan den pårørende også ringe til den innsatte. Telefonsamtale til og fra innsatte i fengsel med 
lavere sikkerhetsnivå og overgangsbolig skal kun kontrolleres dersom det fremstår som nødven-
dig av sikkerhetsmessige grunner.

Telefoner den innsatte tar til for eksempel lege, arbeidsgiver, hjelpeorganisasjoner og liknende 
blir kalt sosiale telefoner og regnes ikke som en del av telefonkvoten på tjue minutter. Sosiale 
telefoner er gratis for den innsatte.

Brev og annen postsending
Pårørende og innsatte kan også ha kontakt gjennom brev. Innsatte har som hovedregel 
adgang til å sende og motta brev og pakker. Postsending til og fra innsatte i fengsel med høyt 
sikkerhetsnivå skal kontrolleres, men kontroll kan unnlates dersom sikkerhetsmessige grunner 
ikke taler mot det. Postsendingene kan beslaglegges eller sensureres helt eller delvis. Post- 
sending til og fra innsatte i fengsler med lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger skal  
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Kriminalomsorgens pårørendetelefon
Kriminalomsorgen har en egen informasjonstelefon for pårørende. Du kan være anonym når du 
ringer, og telefonen er betjent alle hverdager kl. 09.00-15.00. Tlf. 404 388 88.

Pårørendetelefonen kan gi svar på generelle spørsmål og informasjon om straffegjennomføring,  
men kan ikke svare på spørsmål om den enkelte innsatte. 

Råd og tips: 
•  Taushetsplikten er ikke til hinder for at du kan formidle dine eventuelle bekymringer for den 

innsatte skriftlig eller muntlig til fengselet. 
•  Du kan be fengselet om informasjon av generell karakter.
•  Den innsatte kan oppheve taushetsplikten overfor enkeltpersoner.

Kontakt med den innsatte utenfor fengselet
Innsatte kan innvilges fremstilling og ulike typer permisjoner under soningen. De tre hoved-
typene permisjon er ordinær permisjon, korttidspermisjon og velferdspermisjon.

Fremstilling 
Fremstilling er korte opphold utenfor fengselet i følge med én eller flere betjenter.  
Fremstilling kan gis før den innsatte har oppnådd permisjonstid, eller i situasjoner der krimi-
nalomsorgen ikke anser det som sikkerhetsmessig forsvarlig å innvilge permisjon. Fremstilling 
brukes til konkrete gjøremål, for eksempel legebesøk og behandling. Ifølge straffegjennom-
føringsloven kan innsatte også få fremstilling for å delta i viktige begivenheter i familien. Det 
vurderes i hvert enkelt tilfelle om det aktuelle familieanliggendet kvalifiserer for fremstilling. 
Unntaksvis kan det gis fremstilling for å delta i ulike aktiviteter. Dette gjelder spesielt i forhold til 
langtidsdømte som av ulike grunner ikke kvalifiserer til permisjon. Fengselsbetjenter som følger 
skal opptre diskret, og er som regel sivilt kledd når den innsatte er sammen med familien under 
fremstillingen.

Ordinær permisjon
Den innsatte kan søke om ordinær permisjon når han har oppnådd permisjonstid, det vil si når 
en tredjedel og minst fire måneder av straffen er sonet. For å få permisjon må besøksadressen 
der den innsatte skal oppholde seg under permisjonen oppgis. Under permisjoner kan sam-
været få en annen ro enn ved korte besøk i fengselet. Både det at tiden er lenger og at arenaen 
for kontakt er en annen, oppleves vanligvis som positivt både av pårørende og innsatte. 

kontrolleres dersom fengselet mener det fremstår som nødvendig av sikkerhetsmessige grunner. 
De ansatte som skal lese gjennom post har ikke lov til å gå videre med informasjonen til uved- 
kommende. Dette vil være brudd på taushetsplikten. Mange pårørende og innsatte opplever det 
likevel ubehagelig at private brev kan bli lest.

Levering av klær og andre personlige ting
Dersom du ønsker å gi klær eller andre personlige ting til den innsatte, må dette de fleste 
steder sendes i posten. Det kan ta litt tid før den innsatte får det, fordi det skal kontrolleres 
først. Fengsler med lavere sikkerhetsnivå har ikke så strenge regler som fengsler med høyt  
sikkerhetsnivå. Det kan være lurt å spørre om fengselets rutiner dersom det er noe du ønsker å 
gi til den innsatte.

Overføring av penger til innsatte
Den innsatte får tildelt en konto der kriminalomsorgen overfører dagpengene han tjener under 
soningen. Pårørende har mulighet til å sette inn mindre beløp på denne kontoen. Ta kontakt 
med det aktuelle fengselet for mer informasjon om dette.

Taushetsplikt
Taushetsplikten skal ivareta personvernet til den innsatte. Taushetsplikten gjelder også den 
innsattes nærmeste pårørende, så lenge den innsatte er over atten år. Dette kan kanskje opp-
leves frustrerende for deg som står den innsatte nær. Den innsatte kan oppheve taushetsplikten 
overfor enkeltpersoner. Opphever han eller hun taushetsplikten overfor deg kan du få informa-
sjon og ha dialog med fengselet om den innsatte, for eksempel om vedkommendes helse-
situasjon. Dersom den innsatte ikke har opphevet taushetsplikten kan du likevel ringe fengselet 
hvis du bekymrer deg for den innsatte. Ofte kan det være både godt og viktig å få formidlet 
synspunkter og bekymringer selv om en ikke selv får svar på sine spørsmål. 

Hvem kan du ringe til? 
Pårørende kan ha ulike grunner til at de har behov for å ta kontakt med noen som jobber i 
fengselet, men terskelen for å kontakte fengselet kan oppleves høy for mange. Du kan be om 
å få snakke med den innsattes kontaktbetjent, fengselsledelse eller andre ansatte i fengselet 
dersom du har generelle spørsmål. Dersom du lurer på noe angående barn på besøk i feng-
sel, kan du ta kontakt med den barneansvarlige. Du kan også be om å få snakke med noen i  
helseavdelingen eller skoleavdelingen hvis du lurer på noe i forhold til helse- eller skoletilbudet. 
Mange pårørende har også funnet mye støtte og hjelp i å snakke med for eksempel fengsels-
prest eller sosialkonsulent. 
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Permisjon fra fengsel
Straffegjennomføringslovens § 33 med forskrift og retningslinjer regulerer permisjon fra fengsel.

Loven sier at den innsatte kan få permisjon når minst fire måneder og en tredjedel av straffen er 
sonet. Har den innsatte en dom på mer enn 12 år, kan permisjon innvilges etter fire år. Innsatte 
kan få inntil 18 døgn permisjon. Det kan innvilges en årlig permisjonskvote på inntil 30 døgn 
blant annet dersom den innsatte har barn, forutsatt at tilleggskvoten utelukkende benyttes til 
samvær med egne barn og er til barnets beste.

Innsatte kan unntaksvis få permisjon før ordinær permisjonstid er oppnådd, blant annet kan 
dette gjelde innsatte som har barn. Dette kalles fremskutt permisjonstid.

Dersom den innsatte søker om utvidet permisjonskvote fordi han eller hun har barn kan det kreves 
dokumentasjon fra en offentlig instans, som skole eller barnehage, om at disse ekstra døgnene 
er til barnets beste. Synspunkter fra den som har daglig omsorg for barnet skal tillegges vekt i 
vurderingen av dette. 

Den innsatte kan søke om framskutt permisjon hvis det foreligger særlige og tungtveiende 
grunner. Eksempler på dette kan være alvorlig sykdom i nær familie, eller om innsattes barn 
befinner seg i en særlig vanskelig situasjon og at barnet har et spesielt behov for kontakt med 
den innsatte. Før det eventuelt blir innvilget framskutt permisjon skal det alltid vurderes om 
velferdspermisjon eller utvidet besøk eller telefontid kan være tilstrekkelig. 

Korttidspermisjon
Kortidspermisjon har en varighet på inntil fem timer og kan gis etter at ordinær permisjonstid er 
oppnådd. Korttidspermisjon regnes ikke som en del av den ordinære permisjonskvoten, og det 
er en forutsetning at formålet med permisjonen ikke kan oppnås under en ordinær permisjon.
 
Velferdspermisjon 
Velferdspermisjon kan innvilges når det foreligger ”særlige og vektige grunner”. Dette kan være 
begivenheter knyttet til nærmeste familie som bryllup, fødsel, alvorlig sykdom og begravelse. 
Behovet for samvær med familie er i seg selv ikke grunn nok. Velferdspermisjon kan gis før 
ordinær permisjonstid er oppnådd.

Straffavbrudd
Den innsatte kan i særlige tilfeller søke om at gjennomføring av straffen skal avbrytes for en 
periode. Kriminalomsorgen kan innvilge dette dersom den domfeltes helsetilstand tilsier det, 
eller hvis det foreligger andre særlig tungtveiende grunner. Dette kan for eksempel være fødsel 
eller akutt sykdom i nærmeste familie. Soningen avbrytes når den innsatte får straffavbrudd, og 
tidspunktet for løslatelse blir derfor forskjøvet tilsvarende den tiden straffavbruddet varer.  

Søknader og klager 
Det er den innsatte selv som må søke for å få blant annet utvidet besøk og telefontid, permi-
sjoner, velferdspermisjoner, fremstillinger, prøveløslatelse og overføring til annet fengsel.

Hvis den innsatte vil skrive en søknad eller klage på et vedtak er det mulig å få hjelp av noen i 
fengselet til dette, for eksempel kontaktbetjent eller sosialkonsulent. Du som pårørende kan ikke 
sende søknader eller klage på vedtak som gjelder den innsatte, men du kan skrive et vedlegg 
som beskriver familiens synspunkter, situasjon og behov.

Det er viktig å være oppmerksom på at klagefristene ofte er korte. Ved søknad om overføring til 
et annet fengsel sender fengselslederen søknaden til fengselsleder i det fengselet den innsatte 
søker seg til. Soner den innsatte forvaringsdom eller en dom på ti år eller mer avgjøres en del 
søknader i kriminalomsorgsregionen fengselet tilhører. 

Vanligvis har fengselet inntil tre ukers behandlingstid. I løpet av denne perioden skal fengselet 
svare på søknaden eller klagen, eller gi beskjed om når svar kan forventes. 

Den innsatte kan klage på vedtaket som blir fattet. Er det fengselet som har gitt avslag på en 
søknad, er regionen klageinstans. Når det gjelder søknader som skal behandles av regionen 
som førsteinstans, er Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) klageinstans. Det er den instansen som 
har avgjort søknaden som skal ha klagen. De har da mulighet til å omgjøre vedtaket, eller sende 
klagen til klageinstansen.

Dersom den innsatte mener det er gjort feil i saksbehandlingen eller at det er truffet et uriktig 
vedtak, er det mulig å klage til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen undersøker saken og 
velger selv om de skal behandle den. 

Råd og tips: 
•  Ta gjerne kontakt med FFP om du har spørsmål i forbindelse med at du vil skrive støtteskriv 

til den innsattes søknader eller klager. 
•  I Fangehåndboka utgitt av Jussbuss står det eksempler på hvordan innsatte kan skrive 

søknader og klager. Du finner Fangehåndboka på Jussbuss sin hjemmeside.
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Fri rettshjelp
Fri rettshjelp er et rettshjelpstilbud subsidiert av staten. Formålet er å sikre at mennesker med 
dårlig økonomi skal kunne få nødvendig juridisk bistand. Fri rettshjelp blir gitt av privatprakti-
serende advokater eller rettshjelpere, samt ved offentlige advokatkontor. Det er saker som er 
ansett som spesielt viktige for folks velferd som kvalifiserer for fri rettshjelp. Se fri-rettshjelp.no 
for mer informasjon.

I tillegg til fri rettshjelp gitt av advokater, yter jusstudenter gratis juridisk bistand gjennom ulike 
studentrettshjelpstiltak. Tiltakene har en sosial profil, med fokus på å tilby hjelp der behovet er 
størst. Rettshjelptiltakene er Jussbuss og Jurk (Juridisk rådgivning for kvinner) i Oslo, Jusshjelpa i 
Nord-Norge, og Jussformidlingen i Bergen. Se gratisrettshjelp.no for mer informasjon. 

Visste du at…
I kriminalomsorgens yrkesetiske retningslinjer står det: ”Pårørende skal behandles med respekt. 
Det kan vurderes om de i enkelte tilfeller skal trekkes inn i samarbeidet om den innsatte/dom-
feltes rehabilitering” (Kriminalomsorgsdirektoratet 2020).

Du er viktig 
Familien er det viktigste nettverket for de fleste mennesker. Selv om pårørende tar avstand fra 
den kriminelle handlingen, støtter de ofte likevel opp om den innsatte. De bryr seg om den 
innsatte, og ser ikke på den innsatte primært som en lovbryter, men som en far, datter, ektefelle, 
osv. Samtidig kan pårørende ha forventninger og stille krav til den innsatte.

Det kan være sentralt for den innsattes livskvalitet å opprettholde kontakten med personer 
utenfor fengsel, og det kan også være viktig å opprettholde et sosialt kontaktnett for å starte et 
liv uten kriminalitet når man løslates. Flere undersøkelser viser at familien har stor betydning, og 
at innsatte som har sterke bånd til familien under soningen klarer seg klart bedre etter soningen 
(Hairston 2015, Sampson og Laub 2006). 

Det at et familiemedlem kommer i fengsel, påvirker relasjonen mellom den innsatte og 
pårørende. Det kan være vanskelig å ivareta en god relasjon under de rammene en fengsling 
gir. Kontaktmulighetene som tilbys i fengsel er knappe, og det kan være behov for arenaer og 
tiltak som kan hjelpe familiene til å styrke relasjoner og å forebygge eller bearbeide problemer. 
Mange pårørende har et stort behov for i større grad å kunne diskutere hverdagsproblemer 
med den innsatte. 

Styrking av familierelasjoner under soning
FFP er opptatt av at det må legges bedre til rette for tiltak som bidrar til å styrke familierelasjoner 
under soningen. Fengsling av et familiemedlem kan være svært belastende for familien, og 
noen ganger har det også vært problemer i familien i forkant av soningen. Behovet for å snakke 
sammen kan være stort. Forskning har vist at det er viktig å samarbeide med familie og nettverk 
for å få til en god rehabilitering (Hairston 2015). 

Fengslene har gjennom årene hatt tilbud om ulike grupper og kurs med fokus på innsattes 
forhold til familie, partner og barn, som fedre- og mødregrupper, foreldreveiledningsprogram 
og PREP-kurs for par. 

FFP har i flere år arbeidet for at kriminalomsorgen også skal tilby familiesamtaler, og har gjen-
nomført et treårig prosjekt med mål om å få familievernkontor og fengsel over hele landet 
til å samarbeide om å tilby familiesamtaler til pårørende og innsatte. Erfaringer fra prosjektet 
viste at kriminalomsorgen var interessert i et verktøy for å kunne jobbe med relasjoner, og at 
familiesamtaler er godt egnet for dette. Enkelte fengsler har i dag et tilbud om familiesamtaler, 
og FFP jobber for at kriminalomsorgen og familievernet skal samarbeide om å tilby dette i flere 
fengsler. Både for pårørende og innsatte kan det være av stor betydning å få hjelp til å håndtere 
problemstillinger i familien og å avklare relasjoner. Familiesamtaler kan være et viktig bidrag 
både for å forebygge konflikter og for å dempe bekymring og lette hverdagen for familiemed-
lemmene i tiden under soning.  

”De gir meg positive impulser og signaler om min egen endring av atferd. Og de 
viser at jeg påfører dem smerte.” 

INNSATT  

Selv om pårørende kan være en viktig ressurs, er det ikke er den pårørendes ansvar hvordan den 
innsatte klarer seg under soningen og etter løslatelsen. Pårørende kan hjelpe og støtte, men det 
er den innsatte selv som må ta ansvar for sitt eget liv.

Det er vanskelig å være en ressurs for andre hvis man ikke tar vare på seg selv. Det er av stor 
betydning at du tillater deg å fokusere på deg selv og fortsetter å leve ditt liv selv om en som 
står deg nær er i fengsel. Det kan være viktig også av hensyn til andre mennesker du har rundt 
deg. 
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Noen pårørende kan føle seg litt låst i situasjonen, hvis den innsatte har lite nettverk og de er 
en av få personer han har et nært forhold til på utsiden. Noen opplever derfor at de alltid må 
stille opp for den innsatte, selv om mange kan føle at dette går ut over deres egne behov eller 
hva de orker.  

Det er viktig at du gjør ting du har glede av selv om den innsatte ikke har mulighet til å gjøre det 
samme når han eller hun soner. Livet på utsiden går videre, og forhåpentligvis vil den innsatte 
være glad for at du også gjør hyggelige ting og har det så godt som mulig. 

”Jeg kan ikke redde ham. Det må han gjøre selv. Men jeg kan heie og oppmuntre 
ham, elske ham, og aldri gi opp håpet sammen med familien som ønsker å slå 
ring rundt ham når han igjen løslates.”
         

MOR TIL EN INNSATT

”vi to har lovet
å stå sammen i stormen
når båten velter”

Kari Middelthon
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BARN SOM PÅRØRENDE
I løpet av et år opplever mellom 6000 og 9000 barn at en av deres foreldre settes i 
fengsel. I tillegg er det mange barn som opplever at foreldre gjennomfører straff i 
samfunnet, eller at andre nære familiemedlemmer som søsken, besteforeldre eller 
andre gjennomfører straff i eller utenfor fengsel.

Når foreldre gjør lovbrudd og får en dom kan det få store konsekvenser for barn, 
ikke minst når forelderen må sone i fengsel. Omsorgspersoner rundt barnet kan 
oppleve det vanskelig å vite hvordan barnet best kan ivaretas i en slik situasjon. Det 
er de voksne rundt barna som velger hvordan situasjonen skal håndteres, og valgene 
som tas kan være av stor betydning for barnet. 
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Fengslingens konsekvenser for barn
Barn som opplever at en som står dem nær fengsles rammes både av at de mister kontakten 
med den fengslede, og av den vanskelige situasjonen familien ofte kommer i. Hvor nært barnet 
står den fengslede, barnets alder, type kriminalitet og lengde på dommen er faktorer som har 
betydning for barnets opplevelse av situasjonen. Barn som erfarer fengsling av mor, far eller 
en annen som står dem nær, kan oppleve dette som en krise. Hva barnet blir fortalt, hvilke 
reaksjoner det møter fra andre og hvilken støtte barnet har rundt seg er viktig for hvordan 
barnet opplever situasjonen.  

Hva skal barnet få vite? 
Mange pårørende lurer på om de skal fortelle barnet om lovbruddet og fengslingen, og hva de 
bør si. Mange synes det er vanskelig å fortelle barnet om fengslingen. Det finnes ingen enkel 
løsning på hva man skal si til barn når en som står dem nær er fengslet.

Kanskje er du redd for at barnet skal bli lei seg hvis det får vite om det? Kanskje er du redd for 
hva barnet ditt vil tenke om den innsatte, eller for at barnet skal bli mobbet? Kanskje vet du 
ikke hva du skal si? Noen barn blir fortalt at den innsatte jobber i utlandet eller er på ferie. Men  
hvorfor ringer ikke pappa når han er på ferie? Ofte skjønner barnet at noe ikke stemmer. 

Barn kan bekymre seg og bli utrygge når foreldre eller andre som står dem nær er borte og de 
får en forklaring som de ikke får til å stemme. Ofte vil det være en lettelse for barnet å bli fortalt 
hva som faktisk har skjedd. Barns fantasi om hva som kan ha skjedd er ofte mer dramatisk enn 
virkeligheten. Noen barn legger sammen to pluss to og finner ut om fengslingen av seg selv. Det 
er bedre at barnet får vite om fengslingen fra sine nærmeste enn at det får høre det fra andre 
eller gjennom media. Barn trenger ikke nødvendigvis å få vite alle detaljer, men det bør få en 
forklaring som det kan forstå og som er forenlig med det barnet opplever. Det å fortelle til barna 
kan også være en prosess. Spesielt i begynnelsen kan omsorgspersoner synes det er vanskelig 
å fortelle om situasjonen til barn, fordi de selv har lite informasjon og mange spørsmål. Kanskje 
trenger omsorgspersonene ikke bare mer informasjon, men også å ta situasjonen inn over seg 
selv før de klarer å formidle det til barn på en god måte.

”I begynnelsen fortalte jeg ikke barna om det som hadde skjedd. Jeg følte at jeg 
selv måtte takle det før jeg kunne fortelle det til dem. Til slutt var det barna som 
konfronterte meg. De hadde skjønt så mye mer enn jeg trodde.”

     KVINNE MED EKTEFELLE I FENGSEL

Det vil som regel være best for barnet å få vite om fengslingen. Omsorgspersonene må i det  
enkelte tilfellet vurdere hva de skal fortelle til barnet, blant annet ut fra barnets alder og  
modenhet, lengden på dommen og hvilket forhold barnet har til den innsatte. Noen former for 
lovbrudd kan være spesielt vanskelige å fortelle om til barn, for eksempel seksuallovbrudd, og 
kanskje trenger foreldrene noen å snakke med og få hjelp til hva de skal si til barna. 

Når barnet vet hva som har skjedd, kan det være lettere å vite hva det skal si hvis noen still-
er spørsmål. Det kan også være lurt å hjelpe barnet med noen setninger det kan bruke slik 
at det er forberedt på hva det kan svare. Dette vil kunne gjøre barnet mer forberedt og  
tryggere dersom det opplever reaksjoner fra andre. Hvis barnet ikke blir fortalt om fengslingen, 
men senere får vite om det, kan det føle seg lurt og få problemer med å stole på sine nærmeste. 
Når barnet får vite hva som har skjedd gir det også mulighet til å spørre om ting det lurer på. 
Likevel er det naturlig at barnet reagerer når det blir fortalt om fengslingen. Det er viktig at  
barnet har støtte rundt seg og noen å snakke med. 

Det er også lettere å opprettholde kontakten mellom barnet og den innsatte hvis barnet vet 
om fengslingen. Det er fint hvis den som skal i fengsel selv kan fortelle om det som har skjedd, 
gjerne sammen med en av barnets andre omsorgspersoner. Da kan barnet stille spørsmål 
direkte til den som skal i fengsel, og omsorgspersoner på utsiden vil kjenne til hva som er  
fortalt. Ofte er det imidlertid av praktiske grunner naturlig at det er en omsorgsperson på  
utsiden som forteller om fengslingen. Omsorgspersoner på utsiden har ofte best oversikt over 
hvordan barnet har det til daglig.

Det er ikke alltid den innsatte og barnets omsorgspersoner er enige i hvordan de skal håndtere 
situasjonen i forhold til barnet, men det er viktig at barnet ikke får ulike forklaringer. Det er hva 
som er best for barnet som må stå i sentrum. Den innsatte og barnets daglige omsorgsperson 
bør snakke sammen og bli enige om hvordan de best kan støtte barnet.

Råd og tips:
•  I de fleste tilfeller er det best å være åpen overfor barnet om fengslingen. Dette betyr ikke 

at barnet nødvendigvis må få vite alle detaljer om lovbruddet og hva som har skjedd.
•  Snakk med den innsatte om hva dere sier slik at barnet får samme forklaring fra sine 

nærmeste.
•  Både barn og voksne er velkomne til å ta kontakt med FFP for å snakke om fengslingen eller 

familiens situasjon. FFP har egne tilbud til barn og unge gjennom FFP Ung.
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«Helt i starten sa mamma at det skulle være en hemmelighet. Det var ikke så lett 
for meg.»

GUTT MED PAPPA I FENGSEL

Barnet i forhold til omgivelsene 
Når barnet har fått vite om fengslingen kan det ikke forventes at barnet ikke sier det til andre. 
Det kan være viktig for barnet å fortelle det til noen hvis det ønsker det. Det kan være tungt å 
bære på en hemmelighet, særlig om noe så viktig som hvor mor, far eller andre som står dem 
nær, er. Det kan være godt for barnet at andre vet. Da slipper barnet å være redd for å avsløre 
sannheten. Hvis barnet opplever at fengslingen er noe man ikke snakker om, kan det føle mer 
skam over situasjonen. Hvis barnet får fortelle sannheten, slipper det å måtte lyve og finne på 
forklaringer. 

”Det beste som skjedde denne uken var at jeg besøkte pappa i fengselet. Men det 
var litt dumt å komme tilbake til skolen og ikke vite hva jeg skulle si.” 

      JENTE MED PAPPA I FENGSEL

Mange foreldre er redde for at barnet skal bli ertet for at mor, far eller andre som står dem nær, 
er i fengsel. Åpenhet om fengslingen ovenfor omgivelsene kan bidra til å hindre baksnakking 
og mobbing. Et barn som kjenner til fengslingen og er forberedt på hva det skal si hvis noen 
spør, vil ofte være tryggere på seg selv. Det er viktig raskt å ta tak i problemet hvis det likevel  
oppstår. Det er en stor fordel for barnet at voksne barnet møter i sin hverdag kjenner situa-
sjonen. Da har barnet noen det er trygge på som det kan gå til dersom noe er vanskelig.  
Både lærere, ansatte i barnehagen, helsesykepleiere og andre kan være viktige ressurspersoner. 

Råd og tips:
•  Snakk med barnet om hva det vil fortelle og til hvem.
•  Forbered barnet på at det kan få spørsmål og kommentarer fra andre. Kanskje noen  

kommer  til å si dumme ting? Minn barnet på at det ikke er barnet som har gjort noe galt. 
•  Hjelp barnet å finne ut hva det kan si hvis noen spør. Øv gjerne inn noen setninger barnet 

kan si.
•  Fortell ansatte i barnehage og skole om fengslingen, slik at de bedre kan hjelpe og støtte 

barnet.

Barns reaksjoner på fengslingen
Barn reagerer forskjellig på fengsling. De kan også ha mange følelser samtidig, som sorg, sinne, 
savn, skyldfølelse og redsel. Noen kan også føle lettelse. Noen barn skjuler sine reaksjoner, 
særlig hvis de tror at de voksne har mange bekymringer. Vis at du aksepterer at barnet ditt  
reagerer og gi det tid til å venne seg til situasjonen. 

Det har de siste årene vært en stor økning i forskning på hvordan fengsling av foreldre påvirker 
barn og familien for øvrig. Forskningen bekrefter at en fengsling kan ha store konsekvenser for 
barn på flere områder, både helsemessig, økonomisk, atferdsmessig og for barns forhold til 
omgivelsene (Smith 2014). 

Det er ulike forhold som har betydning for hvordan situasjonen oppleves for barn, for eks-
empel opplevelse av skam og stigma, hvilken type lovbrudd forelderen soner for, lengden 
på dommen, om forelderen soner med fotlenke hjemme eller om forelderen soner i feng-
sel med høyere eller med lavere sikkerhetsnivå. Forskning viser også at det å oppleve en 
arrestasjon av en forelder kan sette varige spor hos barn. Opplevelser fra arrestasjonen kan 
for eksempel komme igjen som mareritt om natten. Barn kan bli sittende igjen med en sterk  
opplevelse av at foreldrene er blitt «tatt» (Smith 2014).

I FFPs undersøkelse av pårørendes helse og livskvalitet svarte foresatte på spørsmål om barnas 
situasjon. De foresatte svarte at barna hadde fått ulike reaksjoner etter fengslingen. Nær 70 % 
av barna var preget av at de var triste og lei seg. I alt 16 % var plaget med angst. Flere hadde 
hode- og nakkesmerter, søvnproblemer, redusert matlyst og magesmerter. Mange viste også  
atferdsendringer som er typiske for barn i krisesituasjoner. Noen ble stille og innesluttet, andre 
lett oppspilte eller aggressive og havnet lett i konflikter. Dette er reaksjoner som kan skape  
vansker for barna både sosialt og i forhold til skole og læring. 

Det er viktig for barnet at du viser at du aksepterer barnets følelser, og at det er naturlig at det 
reagerer. Det å snakke med barnet om reaksjoner og følelser kan gjøre situasjonen bedre for 
barnet. 

I alt 30 % av alle barna i undersøkelsen hadde fått dårligere helse som en følge av fengslingen. 
Blant barna som hadde mor eller far i fengsel hadde 44 % fått dårligere helse. Dette gjelder alle 
barna, både de som hadde fått vite om fengslingen, og de som ikke hadde fått vite. 

Det kan være ulike grunner til at barn får atferdsendringer eller reaksjoner. Lovbrudd, pågripelse 
og fengsling kan ha gitt traumatiske opplevelser. Barn kan også reagere på grunn av at de får så 
lite kontakt med den fengslede, de kan ha mange spørsmål de ikke får svar på, eller de kan være 
bekymret for den som sitter i fengsel. Det at barn ikke har nok informasjon om det som skjer kan 
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gi utrygghet. Barns reaksjoner kan også handle om at den gjenværende omsorgspersonen sliter 
i sin situasjon som pårørende og derfor ikke alltid klarer å møte barnas behov. 

”Jeg var ikke i tvil om at barna reagerte på pappas fravær. Datteren min var bare 
sint, sønnen min ble helt stille – latter og sang uteble. De klamret seg til meg. De 
var redde for at også jeg skulle forsvinne.” 
    

KVINNE MED EKTEFELLE I FENGSEL

Det er selvfølgelig ikke slik at alle barn som opplever at et familiemedlem begår et lovbrudd og 
fengsles får helse- eller atferdsmessige reaksjoner. Det er likevel viktig å være klar over at også 
barn kan reagere på situasjonen og at det kan være en sammenheng mellom helse- og atferds-
messige endringer hos barnet og den situasjonen det er i som pårørende. 

Visste du at…
Gjennom FFP Ung har FFP tilbud spesielt rettet mot barn og unge som er pårørende til noen 
som sitter i fengsel. I FFP Ung kan barn og unge delta i aktiviteter, de kan få informasjon og 
kunnskap om fengsler og de kan stille spørsmål knyttet til situasjonen de er i som pårørende. 
Kanskje det hadde vært fint for ditt barn å få møte andre barn i liknende livssituasjon som det 
selv? I våre lokaler i Oslo og Trondheim arrangerer vi ulike treff og aktiviteter for barn og unge. 
FFP har informasjonsmateriell og en egen hjemmeside for barn og unge, se ffp.no/ung. Barn og 
unge kan ringe eller sende sms til FFP Ung på telefon 979 66 199. FFP har også en chat for barn, 
unge og voksne der man kan stille spørsmål helt anonymt. 

Hjelp barnet til å forstå fengslingen
Barnet kan synes det er vanskelig å forstå hvorfor mamma, pappa eller andre som står dem nær 
må sone en fengselsstraff. Noen barn blir fortalt at den innsatte ble dømt og må sitte i fengsel på 
grunn av en misforståelse eller fordi han eller hun ble lurt av noen. Dette kan oppleves utrygt og 
skremmende for barnet. Barnet kan tenke at hvem som helst kan komme i fengsel uten grunn, 
og kan bli redd for at også andre omsorgspersoner plutselig skal komme i fengsel. 

Det er ikke barnet som har gjort noe galt, men barnet kan likevel tro at det er hans eller hennes 
skyld at mor eller far eller andre som står dem nær gjorde noe galt og kom i fengsel. Et barn kan 

for eksempel tenke: ”Fordi jeg gjorde noe dumt, ble pappa så sint at han gjorde noe forbudt og 
kom i fengsel”. Barnet trenger å vite at det ikke har noe skyld i at mor eller far har gjort noe galt 
og er kommet i fengsel. Det trenger også å vite at barnet selv ikke kommer i fengsel selv om det 
gjør noe galt. Barnet trenger å forstå at forelderen fortsatt er glad i barnet og kan være en god 
mor eller far selv om hun eller han sitter i fengsel. 

Barn kan være bekymret og ha mange spørsmål. Lytt til barnet og svar på det barnet spør om. 
Prøv å forklare enkelt og sannferdig ut fra barnets forutsetninger. Ofte undervurderer man hva 
barn forstår og er i stand til å håndtere. 

Visste du at…
Noen fengsler tilbyr innsatte foreldre å delta i fedre- eller mødregrupper, der temaer rundt 
barn står i fokus. Noen fengsler tilbyr også at foreldre og barn får være sammen gjennom ulike  
aktiviteter i eller utenfor fengselet. 

Snakk med noen om barnets situasjon 
Det er barnets nærmeste omsorgspersoner som kjenner barnet best. Likevel kan barnets om-
sorgspersoner noen ganger trenge hjelp fra andre når barnet har det vanskelig. I samtale med 
andre kan det være lettere å vurdere hvor mye barnet forstår, og hvor mye barnet har behov for 
å vite om fengslingen og omstendighetene rundt. 

Snakk gjerne med andre som kjenner barnet, som ansatte i barnehage og skole. Mennesker som 
omgås barnet i det daglige kan være viktige ressurspersoner for barnet, og det kan være av stor 
betydning å involvere ansatte i barnehage og skole i familiens situasjon. Noen velger også å 
informere barn og foreldre i klassen om fengslingen og om hvordan situasjonen er for barnet, 
men hver familie må vurdere selv hva som oppleves riktig for dem. 

Ved behov kan du også ta kontakt med din fastlege, som kan henvise videre i hjelpeapparatet. 
Selv om hjelpeapparatet ikke alltid har særskilt kjennskap til problemstillingene knyttet til barn 
med foreldre i fengsel, har de mye kunnskap og erfaring om barn i vanskelige livssituasjoner  
generelt. Ditt lokale barnevernskontor kan gi informasjon om mulige hjelpetiltak. NAV kan  
orientere om mulige økonomiske rettigheter. Man kan også få hjelp hos familievernkontor, eller 
få en henvisning til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) fra fastlegen. 
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FFP har gjennom mange år hatt fokus på barns situasjon ved fengsling, og har mye erfaring med 
veiledning av foreldre og hjelpeapparatet. FFP kan gi informasjon og råd til pårørende gjennom 
samtaler hos FFP eller på telefon. FFP har også egne tilbud til barn og ungdom, og har utgitt 
flere informasjonshefter til og om barn og unge med foreldre i fengsel. 

Råd og tips:
•  Det er naturlig at barnet reagerer. Fortell at det er lov å være sint og lei seg, og snakk med 

barnet om hvordan det har det.   
•  Du kan snakke med barnet om at det går an å ha forskjellige følelser samtidig. Man kan 

være sint på noen og glad i dem samtidig. 
•  Ved å oppsøke hjelpeapparatet kan du få hjelp til å håndtere situasjonen for barnet på en 

god måte.

Barn på besøk i fengsel
Mange pårørende er usikre på om det er riktig at barnet drar på besøk i fengsel. Særlig gjelder 
dette hvis den innsatte soner i fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Hvordan vil barnet reagere på 
høye murer og låste dører? Mange innsatte synes det kan være ubehagelig at barnet skal møte 
dem på et besøksrom.
 
Besøk i fengsel er i mange tilfeller eneste mulighet for direkte kontakt mellom barnet og den 
innsatte under soningen. FFP anbefaler i utgangspunktet at barn får besøke den innsatte i  
fengsel. Barnet kan synes det er vanskelig å forstå hvorfor det ikke skulle få møte den innsatte. 
Det kan gjøre situasjonen mer skremmende og skape usikkerhet. Hvis barnet har hatt god  
kontakt med den innsatte før soningen er det viktig å opprettholde kontakten, og det er viktig 
at barnet forstår at den innsatte fortsatt er glad i han eller henne. 

Barneansvarlige
I 2014 ble det innført en ordning med barneansvarlige i alle fengsler og friomsorgskontor. 
Barneansvarlige har ansvar for å se til at barns rettigheter ivaretas, sørge for å fremme barne-
perspektivet i fengselet eller friomsorgskontoret og ellers bidra til at barnets møte med kriminal-
omsorgen oppleves så positivt som mulig. Den barneansvarlige skal jobbe for gode rammer 
for besøk av barn i fengsel og friomsorgskontor, ha ansvar for å bistå med informasjon til barn 
og omsorgspersoner, fremme barneperspektivet overfor andre ansatte samt samarbeide med 
eksterne instanser i saker som har med barn å gjøre. Ønsker du å snakke med den barne- 
ansvarlige? Noen fengsler har kontaktinformasjon på hjemmesiden sin. Du kan også ringe  
direkte til fengselet og spørre etter den barneansvarlige. 

Visste du at…
•  Noen fengsler tilbyr barn omvisningsbesøk i fengselet, der de blant annet får se cellen der 

mor eller far bor. Spør fengselet om det er mulig å få en omvisning hvis dere ønsker dette.
•  I rundskrivet Barn på besøk i fengsel (KDI 2/2017) er alle retningslinjer knyttet til barn på 

besøk i fengsel samlet. Se kriminalomsorgen.no.

For pårørende som bor langt unna fengselet kan det være vanskelig å opprettholde kontakten 
gjennom regelmessige besøk. Ofte vil det likevel være nyttig for barnet å komme på besøk en 
gang for å se hvordan den innsatte har det. Den innsatte kan søke om å få utvidet besøkstid 
når han eller hun får besøk av barn. Pårørende kan søke NAV om reisestøtte. Pårørende har ikke 
automatisk krav på reisestøtte, men det blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. 

Telefonkontakt og videosamtaler kan være viktige alternativer når det er vanskelig å dra på 
besøk. Innsatte kan søke om utvidet telefontid for å holde kontakt med barnet. 
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Barns rettigheter
FNs barnekonvensjon har flere artikler som er relevante for barn med foreldre i fengsel, og som 
er viktige argument for at kriminalomsorgen skal legge best mulig til rette for kontakt mellom 
innsatte og pårørende. Bestemmelsene er også tatt inn i straffegjennomføringsloven. 

Ifølge barnekonvensjonens artikkel 3 skal barnets beste være et grunnleggende hensyn i alle 
saker som berører barn. Forskriften til straffegjennomføringsloven § 1-3 sier at det skal tas 
særlig hensyn til hva som er barnets beste ved avgjørelser som gjelder domfelte eller innsatte 
som har omsorg for eller regelmessig samvær med sine barn. Barnekonvensjonens artikkel 12 
sier at barn har rett til å uttale seg i saker som angår barnet, og barnets mening skal, etter alder 
og modenhet, tillegges vekt. Dette er også tatt inn i straffegjennomføringslovens forskrift (§ 1-3). 

Barn som er skilt fra sine foreldre har sterke rettigheter til kontakt med dem. Ifølge barnekonven-
sjonens artikkel 9 har barnet rett til samvær med begge foreldre selv om de lever hver for seg, så 
lenge dette er til barnets beste. Straffegjennomføringsloven § 3 sier at barns rett til samvær med 
sine foreldre særlig skal vektlegges under gjennomføringen av reaksjonen. Dette gjelder blant 
annet når det vurderes hvilket fengsel den innsatte skal sone i, slik at soningen kan skje i fengsel 
i nærheten av hjemstedet (forskriften § 3-4). Straffegjennomføringsloven åpner for at innsatte 
med barn har mulighet til mer besøk (§ 31), utvidet ringetid (§ 32) og flere permisjonsdøgn (§ 33).

Fengselet er ifølge straffegjennomføringsloven § 31 forpliktet til å tilrettelegge for at besøk av 
barn kan gjennomføres på en skånsom måte. I retningslinjene til loven sies det at besøket skal 
gjennomføres i barnevennlige besøksrom eller andre velegnede lokaler, blant annet bør det 
være tilbud om leker og spill tilpasset ulike alderstrinn. 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 sier at alle har rett til respekt for sitt 
privatliv og familieliv. FNs komité for barns rettigheter har oppfordret Norge til å ta mer hensyn 
til barn med foreldre i fengsel.

Europarådets anbefalinger 
I 2018 kom Europarådet med anbefalinger om barn med foreldre i fengsel (Recommendation 
CM/Rec(2018)5 of the Committee of Ministers to member States concerning children with im-
prisoned parents). Anbefalingene omhandler forskjellige hensyn politi, domstol, kriminalomsorg 
og myndigheter bør ta for å ivareta barnas beste. Anbefalingene gjelder blant annet hensyn til 
barn under arrestasjon av foreldre, valg av straff, hvordan barn møtes på besøk i fengsel, og 
hvordan politikere og media omtaler barn med foreldre i fengsel. I en av artiklene (art. 17) står 
det at barn normalt bør få besøke en fengslet forelder innen en uke etter fengslingen, og der-
etter få besøke forelderen regelmessig. Dette er ikke tilfelle for barn med foreldre som blir satt 
i fengsel i Norge i dag. 

Når du har med barn på besøk skal du på forhånd varsles av fengselet om eventuelle kontroll-
tiltak som vil bli iverksatt under besøket. I enkelte tilfeller kan en sikkerhetsmessig vurdering tilsi 
at den innsatte kun kan motta besøk med glassvegg, for eksempel på grunn av at fengselet 
mistenker at det er fare for overlevering av narkotika. Til tross for dette prøver de fleste fengsler 
å legge til rette slik at barn får besøke den innsatte uten glassvegg. Ved behov for kontroll under 
besøket vil primært andre former for kontroll være aktuelt, som for eksempel at en betjent er til 
stede under besøket. 

«Det er mye overvåkning og kontroll – regler for hva man kan ha med seg og på 
seg. Man blir redd for å gjøre feil og tenker: Hvis jeg gjør noe feil nå, hva skjer 
da?»  
      JENTE MED PAPPA I FENGSEL

Det er mye du kan gjøre for å forberede barnet og bidra til at møtet med fengselet blir best  
mulig, og minst mulig skremmende for barnet. Du kan hjelpe barnet med å forberede seg 
før besøk blant annet ved å beskrive veien inn til besøksrommet, fortelle at dere må ringe på 
porten, at det er flere låste dører og at de ansatte har uniform. Fortell om hvordan det er på 
besøksrommet. Hvordan ser det ut? Er det leker der? Det kan også være lurt å fortelle barnet 
om kontrollen. Du kan for eksempel si at det ikke er lov til å ha med ting inn på besøksrommet, 
men at barnet kan legge tingene i et skap. Forklar gjerne at det er metalldetektor som på fly-
plasser, og at kontrollen er for at det skal være trygt for alle som er i fengselet. Dersom dørene 
til besøksrommet låses under besøket er det lurt å fortelle barnet om dette på forhånd. Det kan 
være lurt å forberede barnet litt i forkant før besøket er slutt, slik at avslutningen ikke blir så brå 
og man får tid til å si «ha det». 

”Tiden før den siste kosen går fort. Én times besøk er for kort. Hun klynger seg til 
ham og gråter litt når vi må gå. Han forsøker å muntre henne opp. Synes det er 
vanskelig å se tårene hennes. For min sønns tårer er for lengst brukt opp. 

På vei ut hopper Kristine fra vannpytt til vannpytt. Plutselig stopper hun, tar meg 
i hånden og sier: – Pappa er så dum som er i fengsel, atte. Jeg er veldig sinna 
på han. Men jeg liker han godt likevel! Så hopper hun smilende videre, gjennom 
jerndøren som smeller igjen etter oss.”

      MOR TIL EN INNSATT
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Internasjonalt samarbeid for barn av innsatte
FFP er medlem i det europeiske nettverket Children of Prisoners Europe (COPE) og i nettverket 
24 timer for barn av innsatte, som består av representanter fra Norge, Sverige, Danmark og 
Finland. Målet med samarbeidet i nettverkene er å synliggjøre situasjonen for barn med  
foreldre i fengsel, utveksle erfaringer og kunnskap og med det bidra til å bedre forholdene for 
barn som opplever fengsling av en forelder. I nettverket 24 timer for barn av innsatte deltar  
representanter fra justismyndigheter, barneombud og en frivillig organisasjon fra hvert av de fire 
landene. Det er svært verdifullt at både organisasjonene og myndighetene kan dele informasjon 
og jobbe sammen for å bedre situasjonen for barn av innsatte i de respektive landene. I tillegg til 
erfaringsutveksling jobber nettverket COPE også politisk, og har vært en sterk pådriver for 
Europarådets retningslinjer for å sikre barns rettigheter og behov når foreldre fengsles.

Visste du at…
Både FFP og kriminalomsorgen har utviklet materiell som kan være nyttig for barn slik at de kan 
forberede seg før et besøk i fengsel. 

•  FFP har utviklet flere hefter om barn med foreldre eller andre som står dem nær i fengsel. 
Heftet Spørsmål og svar - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel er rettet mot 
barn og unge, og tar opp mange temaer barn og unge kan lure på når en i familien er 
fengslet. I heftet Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel vil du finne mer 
utfyllende informasjon om barns situasjon når en av foreldrene fengsles. Du vil også finne 
råd om hvordan du best kan hjelpe barnet å håndtere situasjonen. FFPs informasjonshefte 
Er du mamma eller pappa og sitter i fengsel? Et hefte til deg som er foreldre på avstand gir 
tips og råd til innsatte foreldre. Ta kontakt med FFP så sender vi heftene til deg. FFP har ut-
viklet et informasjonshefte for barn som heter Lisa besøker pappa i fengsel. Heftet forteller 
historien om Lisa som skal på besøk i fengsel for første gang, og om hvilke spørsmål, tanker 
og følelser hun har både før, under og etter besøket. Heftet egner seg for barn opp til tolv 
år. Ta kontakt med FFP så sender vi heftet til deg! 

•  Kriminalomsorgen har utviklet en egen brosjyre rettet mot barn på besøk som benyttes av 
alle landets fengsler, og noen fengsler har utviklet filmer eller informasjon på hjemmesiden 
rettet mot barn som skal på besøk i fengsel. 

”beskytt meg, sa han
mot alle fristelser
gi meg ny seilas”

Kari Middelthon
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NÅR DOMMEN ER 
FERDIG SONET
Mange pårørende og innsatte ser frem til løslatelsen med glede og spenning, mens 
andre gruer seg og lurer på hvordan det skal bli. Overgangen fra fengsel til frihet 
kan være utfordrende for begge parter, særlig hvis den innsatte har sonet en lang 
dom. Hvordan blir overgangen til frihet? Man kan ha store forventinger, men sam- 
tidig være redd for at det kan bli vanskelig. Ofte har pårørende og den domfelte ulike 
forventninger til tiden etter løslatelsen.   

Noen pårørende opplever det som at straffen ikke er over selv om dommen er 
ferdig sonet. De som er pårørende til innsatte med utenlandsk statsborgerskap må 
vanligvis forholde seg til at det reises utvisningssak, og noen opplever at den de 
er pårørende til blir utvist fra landet etter at fengselsstraffen er ferdig sonet. Dette 
oppleves ofte som en tilleggsstraff, til tross for at utvisning formelt sett ikke er en 
straff. Konsekvensene ved en utvisning kan ramme familien i like stor grad som den 
rammer den utviste selv. 
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Løslatelse 
Innsatte med dommer på mer enn 74 dager ubetinget fengsel kan søke om prøveløslatelse etter 
at to tredjedeler av straffen og minst 6o dager er ferdig sonet, medregnet eventuelt varetekts-
opphold. Dersom løslatelse på prøve medfører at den gjenstående straffetiden blir mindre enn 
14 dager, kan prøveløslatelse bare skje dersom tungtveiende grunner taler for det. Domfelte 
med kortere straffer enn 74 dager skal som hovedregel gjennomføre straffen fullt ut. Feng-
selet skal informere den innsatte om at han selv må søke om prøveløslatelse. I retningslinjene 
til straffegjennomføringsloven står det at fengselet av eget tiltak skal ta opp spørsmålet om å 
løslate innsatte før endt tid. Tidspunktet for løslatelse skal avklares så tidlig som mulig og i god 
tid før løslatelsen skal skje. Likevel opplever mange at beskjed om løslatelse kan komme på kort 
varsel. Pårørende får ikke beskjed direkte fra fengselet, men må få informasjon om tidspunkt for 
løslatelse fra den innsatte. 

Behov og forventninger ved løslatelse
Selv om pårørende ser fram til løslatelsen, er mange spente på hvordan det vil bli. Tiden etter 
løslatelsen kan være utfordrende uansett hvilken relasjon man har til den innsatte. I de tilfellene 
der den innsatte skal bo sammen med sin nærmeste familie etter løslatelsen, kan alle parter 
trenge tid til å venne seg til at han eller hun er en del av hverdagslivet igjen. 

Hvis du har barn med den innsatte er du kanskje spent på hvordan det blir når han eller hun 
skal gå inn i den daglige foreldrerollen igjen. Ofte har den innsatte og familien på utsiden ulike 
forventninger til hvordan livet skal bli etter løslatelsen. Den som har sittet i fengsel gleder seg 
kanskje til livet i frihet, til å kunne gå ut og treffe venner og til selv å styre dagene sine. Familien 
gleder seg kanskje til at den innsatte igjen skal bidra praktisk i hverdagen. Det er viktig at dere 
gir hverandre tid til å venne dere til hverandre i hverdagen igjen. Det er lurt om dere på forhånd 
snakker om tiden etter løslatelse, slik at dere er klar over hvilke forventninger dere har.

”Jeg både gledet og gruet meg til løslatelsen, det gjorde vi begge. Hvordan skulle 
det gå? Selv om jeg ikke likte situasjonen slik den var, venner en seg jo til det. Og 
så skal en plutselig leve normalt, som en familie. Mens han satt inne klarte jeg 
aldri helt å godta alt jeg måtte greie alene, uten noen å dele ansvaret med. Jeg 
var redd denne bitterheten og frustrasjonen skulle komme fram etter løslatelse.” 
        

KJÆRESTE TIL TIDLIGERE INNSATT

Ansvar ved løslatelse
Kriminalomsorgen og det offentlige hjelpeapparatet har ansvar for å hjelpe innsatte ved 
løslatelse, blant annet med å finne bolig. Straffegjennomføringsloven § 41 sier at kriminal- 
omsorgen skal legge til rette for prøveløslatelse i god tid så langt det er mulig, også når det 
gjelder kortere dommer. Loven sier at fengselet i nødvendig utstrekning skal ta kontakt med 
offentlige myndigheter, organisasjoner og privatpersoner som kan hjelpe med bolig, arbeid, 
opplæring og andre tiltak som kan bidra til et lovlydig liv etter løslatelsen. Kriminalomsorgen og 
offentlige etater har sammen med den innsatte ansvar for at overgangen til samfunnet utenfor 
fengselet blir best mulig. 

Flere fengsler har en tilbakeføringskoordinator som skal legge til rette for at overgangen til 
en normaltilværelse skal bli enklere. Tilbakeføringskoordinatorene jobber ikke direkte med den 
enkelte innsatte, men har ansvar for å samordne tiltak som skjer i regi av kriminalomsorgen og 
det som skjer i regi av de andre etatene (skole, helse, NAV, kommunen, frivillige organisasjoner 
m.m.) slik at det blir lagt til rette for at innsatte får tilgang til de tjenestene de har krav på.

Mange pårørende bekymrer seg for om den innsatte vil klare å få seg arbeid etter løslatelsen, og 
mange er bekymret for nye lovbrudd. Pårørende strekker seg ofte langt for å hjelpe den løslatte, 
blant annet i forhold til bolig og andre praktiske forhold. 

”Kontakten med familien er den viktigste rehabiliteringsfaktoren som finnes for 
meg. Det gir en trygg plattform å komme ut til ved løslatelse. Offisielt er jeg en 
avviker, men støtten utenfra gir meg likevel en følelse av å være en del av sam-
funnet.” 
           

INNSATT

Et soningsopphold kan være en stor belastning for både familie og annet nettverk. Samtidig er 
et nettverk av avgjørende betydning for hvordan innsatte skal klare seg etter løslatelse. Det er 
derfor viktig å legge til rette for ivaretakelse av nettverket underveis i soningen, og å jobbe for å 
hjelpe innsatte uten noe særlig nettverk fra før til å etablere nytt nettverk. 
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Visste du at…
•  Både WayBack, Røde Kors Nettverk etter soning, Kirkens Bymisjon Fri, Crux, Aurora  og  

også andre organisasjoner gir et tilbud til domfelte i tiden før og etter løslatelse.  
Organisasjonene tilbyr et nettverk, fellesskap og aktiviteter, og hjelper den løslatte blant 
annet med å skaffe arbeid og bolig. Wayback tilbyr en fadder som støtter den innsatte fra 
løslatelsen og i tiden framover. Flere av organisasjonene har tilbud i flere byer. Se kontakt-
informasjon bak i boken.

•  Tilbakeføring.no er et nettsted som drives av Kriminalomsorgens høgskole og utdannings-
senter KRUS. Nettstedet gir informasjon om aktuelle temaer knyttet til tilbakeføring til 
samfunnet etter endt straffegjennomføring, som for eksempel arbeid og utdanning, rus-
avhengighet, bolig og økonomi. Der kan man finne informasjon både rettet mot innsatt 
eller løslatt, pårørende og andre aktører som kan ha en rolle i tilbakeføringsarbeidet. 

Råd og tips:
•  Det er lurt å snakke sammen og forberede dere til tiden etter løslatelse. Dette kan dere få 

hjelp til gjennom et familievernkontor hvis den domfelte får permisjon for å delta. Tilbudet 
er gratis. Du kan finne ditt nærmeste familievernkontor på bufetat.no. 

•  Du kan be om en samtale hos FFP, enten alene eller sammen med den som er eller har 
vært i fengsel.

Utvisning 
Dersom den man er pårørende til ikke er norsk statsborger, risikerer han eller hun å bli utvist 
etter soning. Man kan utvises for to år, fem år, ti år eller varig. Risikoen for utvisning er en stor 
bekymring for mange familier, og kan prege hele soningstiden.

Utvisning besluttes av utlendingsmyndighetene gjennom et forvaltningsvedtak. Vanligvis blir 
den utviste også meldt inn i Schengen informasjonssystem (SIS) og får innreiseforbud i alle 
Schengenland, det vil si de fleste land i Europa. 

Som oftest blir den som skal utvises sendt direkte fra fengselet og ut av landet i følge med politi. 
Dersom utvisningssaken ikke er avgjort når dommen er ferdig sonet, vil den som skal utvises 
som regel bli løslatt med meldeplikt. Når utvisningsvedtaket er endelig, blir den som skal utvises 
pålagt å reise ut innen en viss frist. I de fleste tilfeller må man reise ut av landet i følge med politi. 
Man kan bli pålagt å dekke både egne reisekostnader og politiets utgifter. 

Utvisning regnes formelt sett ikke som straff. Likevel oppleves det av mange som en tilleggsstraff, 
som også får store konsekvenser for familien. Ofte er det en lang prosess før utvisningsvedtak-
et er endelig. Det kan være en hard belastning for familien, med mye uvisshet i forhold til 
fremtiden. Dersom saken ender med utvisning, må familien til den utviste ta et vanskelig valg: 
Leve atskilt fra det utviste familiemedlemmet eller forlate Norge for å leve sammen med han 
eller henne i opprinnelseslandet. For mange oppleves dette nærmest som et umulig valg. For 
pårørende vil det å følge med den innsatte ut av landet innebære store omveltninger i livet. De 
må flytte fra jobb, skole, familie og venner for å bosette seg i et annet land, som for familien kan 
være ukjent, med fremmed språk og kultur og kanskje vanskelige arbeidsforhold og økonomi.
 

Saksgang i utvisningssaker
Det er utlendingsmyndighetene som vurderer og tar beslutninger i utvisningssaker. Utlend-
ingsmyndighetene består av politiets utlendingsavdeling, Utlendingsdirektoratet (UDI) og 
Utlendingsnemnda (UNE). Når en utenlandsk statsborger er dømt for en straffbar handling 
reiser politiet sak om utvisning. Personen får da forhåndsvarsel om utvisning og har mulighet 
til å komme med opplysninger og synspunkter i saken. Politiet forbereder saken, og vedtaket 
fattes av UDI. 

Dersom UDI fatter vedtak om utvisning, kan den som er vedtatt utvist klage på vedtaket. Man 
kan samtidig søke om utsatt iverksetting, som betyr at man ber om å få bli i landet mens saken 
behandles. Dersom UDI ikke omgjør vedtaket etter å ha vurdert klagen, videresendes klagen til 
UNE. Saken kan behandles av full nemnd eller av nemndleder alene dersom det ikke er vesent-
lige tvilsspørsmål. Nemnda kan også gi den som har fått utvisningsvedtak adgang til å møte 
personlig og uttale seg i saken. 

Vedtak fra UNE er i utgangspunktet endelig. Men dersom det har kommet nye momenter i 
saken, kan den som er vedtatt utvist likevel sende inn en omgjøringsbegjæring til UNE, der han 
ber om at vedtaket gjøres om på grunnlag av de nye opplysningene. Samtidig kan man også 
her søke om utsatt iverksetting av vedtaket. 

Man kan klage på vedtak om utvisning til Sivilombudsmannen, og den som har fått utvisnings-
vedtak har også en mulighet til å gå til sivilt søksmål mot staten for å få saken behandlet i retts-
apparatet. 

Dersom man mener det foreligger brudd på menneskerettighetene, som at retten til respekt for 
familieliv er krenket, og dersom utvisningsvedtaket likevel ikke er endret etter behandling i det 
norske rettssystemet, kan saken klages inn til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det er 
svært høy terskel for å få saker opp for Menneskerettighetsdomstolen. 
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Hensyn til familien 
Når utvisningssaken vurderes, skal det foretas en forholdsmessighetsvurdering. Dette innebærer 
at den straffedømte ikke skal utvises etter soning hvis forholdets alvor og den straffedømtes 
tilknytning til landet tilsier at utvisning er et uforholdsmessig tiltak overfor den straffedømte eller 
hans nærmeste familie.  

Dagens utvisningspraksis er svært streng. FFPs erfaring er at det ikke i tilstrekkelig grad inn-
hentes informasjon om hvordan familien blir berørt av utvisning, og at hensynet til familien ofte 
vektlegges i for liten grad. FNs komité for barns rettigheter har flere ganger oppfordret Norge 
til å ta mer hensyn til barn ved vurdering av utvisning av foreldre.

Når familien blir igjen i Norge
Hvis ektefeller fortsetter å være gift etter utvisningen, har ikke gjenværende ektefelle krav på 
stønad som enslig forsørger. Dette dilemmaet gjør at mange pårørende i denne situasjonen får 
økonomiske problemer. Dersom man ser skilsmisse som eneste løsning fordi man som enslig har 
økonomiske rettigheter, vil dette kunne skape konsekvenser ved en eventuell senere søknad om 
oppheving av innreiseforbud. Utlendingsmyndighetene kan bruke skilsmissen som et argument 
for at tilknytningen er svekket. Dette kan få følger for vurderingen av den utvistes tilknytning til 
landet ved søknad om oppheving av innreiseforbud. For mange familier kan det av økonomiske 
grunner være vanskelig å opprettholde kontakt med det utviste familiemedlemmet. Dette gjør 
det vanskelig å opprettholde barnets rett til kontakt med forelderen. 

Oppheving av innreiseforbud
Selv om innreiseforbudet gjøres varig, kan den utviste søke om å få innreise til Norge igjen i 
forbindelse med spesielle begivenheter som for eksempel fødsel, alvorlig sykdom og begravelse, 
eller om det er nye forhold i saken. Det er også mulig å søke om oppheving av innreiseforbudet, 
slik at den utviste kan flytte tilbake til familien i Norge. Det må normalt gå to år før man søker 
om at innreiseforbudet oppheves. Det er svært streng praksis knyttet til å få innreisetillatelse 
etter utvisning. Særlig gjelder det dersom den utviste har et ønske om å bosette seg i Norge. 
 
Råd og tips: 

•  FFP kan gi råd om hva du som pårørende kan ha med i ditt vedlegg til innsattes klage på 
utvisningsvedtak.

Visste du at…
Jussbuss har utgitt hefter om utvisning. Temaet er også behandlet i Fangehåndboka. Både  
heftene og Fangehåndboka er tilgjengelige på Jussbuss sin hjemmeside. Jussbuss kan også 
kontaktes for råd og hjelp.

Klager på utvisningsvedtak
Den som vurderes utvist har ikke krav på fri rettshjelp. Mange skriver derfor selv til utlendings-
myndighetene i sin sak. Pårørende kan skrive vedlegg til skriv eller klager fra den som risikerer 
å bli utvist. Her kan man beskrive familiens situasjon og hvordan familien vil bli påvirket av  
utvisningen, og man kan komme med sine synspunkter på saken.  

Retten til respekt for familieliv og barns rettigheter etter barnekonvensjonen kan være viktige 
argumenter i utvisningssaker. Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 sier at 
alle har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv. FNs Barnekonvensjon artikkel 9 sier at barn 
har rett til samvær med begge foreldre selv om de lever hver for seg, og artikkel 3 sier at barnets 
beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. 

Utlendingsfengsel Kongsvinger
Kongsvinger fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå for utenlandske innsatte som har 
fått utvisningsvedtak eller som skal overføres til soning i hjemlandet. Fengselet har en avdeling 
for kvinner og en for menn. Tilbudet til innsatte i fengselet skal være av samme kvalitet som 
tilbud i andre fengsler. Tilbudet er likevel litt annerledes fordi det er fokus på tilbud som kan gi 
ferdigheter de innsatte kan bruke i sine hjemland, som engelsk, IKT og yrkesrettede kurs som 
muring og flislegging. Selv om fengselet er for innsatte som skal uttransporteres etter endt 
soning, er det likevel ikke alle som blir det. Noen blir løslatt i Norge, for eksempel fordi det ikke 
anses trygt å sende dem til hjemlandet. 
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PÅRØRENDES HELSE 
OG LIVSKVALITET
Situasjonen som pårørende til en innsatt kan være belastende på mange måter. 
Bekymringer for barna, for den innsatte, for egen situasjon og for framtiden kan 
prege hverdagen. I tillegg sliter mange pårørende med skyld og skam, og opp-
lever kanskje at omgivelsene dømmer dem. Mange pårørende isolerer seg og deltar 
mindre i sosiale sammenhenger enn før fengslingen. Mange opplever også en sorg 
som følge av situasjonen. Pårørende erfarer at fengsling av en som står dem nær kan 
gi både økonomiske og sosiale konsekvenser. For mange fører de mange belastning-
ene til fysiske og psykiske helseplager.
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Fengslingens konsekvenser for pårørende
Gjennom denne håndboken har vi sett at en fengsling kan føre til flere endringer og alvorlige 
konsekvenser i pårørendes liv, og at mange opplever at fengslingen styrer livet deres i stor 
grad.  FFPs undersøkelse av pårørendes helse og livskvalitet fra 2007 viste at mange pårørende 
opplever en opphopning av flere belastninger, noe som for mange fører til fysiske og psykiske 
helseplager og får store sosiale konsekvenser. 

Økonomiske konsekvenser av fengsling
I FFPs undersøkelse svarte én tredjedel av de pårørende at de hadde fått dårligere økonomi som 
følge av fengslingen. Noen har lang og dyr reisevei for å besøke den innsatte. Mange støtter 
den innsatte med penger til klær, toalettsaker og andre forbruksvarer. Noen opplever at de ikke 
klarer å jobbe like mye som før. I undersøkelsen hadde mer enn én av fire av de som hadde 
lønnsinntekt før fengslingen gått over til å motta sosialhjelp eller trygd, og fikk dermed mindre 
inntekt. I alt 19 % av de som hadde endret inntektskilde fra lønnsinntekt til stønad eller offentlig 
ytelse var blitt uføretrygdet etter at de var blitt pårørende.

”All reise til og fra fengselet, rettssaker, klær og annet har kostet mye penger det 
siste året”.  

MOR TIL EN INNSATT

Innsatte har ikke rett på noen form for økonomisk støtte for å opprettholde sine forpliktelser 
mens de soner. Dette rammer også pårørende, og noen grupper rammes mer enn andre. Når 
en ektefelle eller samboer fengsles mister familien en inntekt, noe som betyr at den pårørende 
alene må betale husleie, lån, utgifter til barna og andre økonomiske forpliktelser som før soning-
en ble fordelt på to inntekter. I FFPs undersøkelse svarte 87 % av de som hadde en ektefelle i 
fengsel at de hadde fått dårligere økonomi som en følge av fengslingen. 

Ektefelle og samboer som har barn med den innsatte har krav på utvidet barnetrygd. Dette vil 
si én barnetrygd ekstra i måneden, uavhengig av hvor mange barn man har. Dette gjelder når 
den andre av foreldrene er innsatt i fengsel med ubetinget straff på minst seks måneder, har 
sittet i varetekt i minst seks måneder, eller er idømt overføring til tvungent psykisk helsevern eller 
tvungen omsorg. For å få utvidet barnetrygd må du sende søknad til NAV.

Ut over dette regnes ikke ektefelle og samboer som har barn med den innsatte som enslig 
forsørger når den andre parten fengsles. De kommer derfor ikke inn under de økonomiske 
støtteordningene som andre enslige forsørgere har krav på etter folketrygdloven. 

”Jeg har fått problemer med å betale husleia fra kun en inntekt, og må ta flere 
ekstrajobber for å klare meg og for å holde den innsatte med lommepenger.” 

      KVINNE MED EKTEFELLE I FENGSEL

Forverring av økonomien fører ofte til redusert levestandard, og dårligere økonomi har for 
mange pårørende konsekvenser for deres sosiale deltakelse. FFPs undersøkelse Helse og 
livskvalitet blant fangers pårørende viser at det er ferie og fritid det først spares inn på når  
økonomien blir dårligere. Dette rammer også ofte barna, som ikke kan delta i ferie- og fritids-
aktiviteter på lik linje med andre barn. Dette kan innebære en sosial begrensning og utestenging 
fra viktige sosiale sammenhenger.

FFP har i mange år arbeidet for å påvirke myndighetene til å styrke pårørendes økonomiske 
rettigheter. Sentralt i dette arbeidet har vært å argumentere for at pårørende skal regnes som 
enslige forsørgere og få rett til økonomiske støtteordninger på linje med andre enslige for-
sørgere. FFP har også i flere år arbeidet for at pårørende bør få støtte til besøksreise, spesielt 
når nærhetsprinsippet brytes. Selv om det er mulig å få innvilget støtte til besøksreise via NAV 
eller barnevernet, er FFPs erfaring at ikke mange pårørende får slik støtte. Pårørende har ingen 
mulighet til å påvirke hvor den innsatte skal sone, og det er ikke rimelig at det er de som skal 
bære kostnadene når et familiemedlem blir satt i fengsel langt hjemmefra. 

Råd og tips: 
•  Alle FFPs tilbud til pårørende er gratis. FFP tilbyr både aktiviteter, kulturtilbud og helge- og 

ferieturer. Ta kontakt med FFP eller se ffp.no for mer informasjon.
•  Røde Kors tilbyr Ferie for alle, et gratis tilbud til familier som ellers ikke ville hatt mulighet 

til å dra på ferie. 
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Muligheter for økonomisk støtte
Pårørende kan via NAV få stønad til livsopphold og eventuell annen økonomisk støtte på linje 
med andre med økonomiske vansker etter sosialtjenesteloven. Denne støtten er behovsprøvd. 

Dersom du er gift eller samboer med en innsatt har du ikke rett til stønad som enslig forsørger, 
selv om du i praksis er det. Du har imidlertid rett til én barnetrygd ekstra i måneden hvis den 
du er pårørende til har fått en dom eller særreaksjon på mer enn seks måneder, eller har sittet i 
varetekt i mer enn seks måneder. 

Både NAV og barnevernet kan gi reisestøtte til besøksreiser. Pårørende til innsatte har ikke krav 
på reisestøtte, men søknader blir vurdert i hvert enkelt tilfelle 

Når det gjelder innsatte under 18 år har nær familie rett til å få dekket kostander for reise og 
overnatting i tre dager minst én gang i måneden for inntil fire personer. Kostnader for reise og 
overnatting skal avtales på forhånd med kriminalomsorgen og gjennomføres på den rimeligste 
eller mest hensiktsmessige måten. 

Du kan ta kontakt med banken eller NAV for å få hjelp til å finne ut hvordan du kan planlegge 
økonomien. 

Helsemessige konsekvenser for pårørende
For mange er situasjonen som pårørende så belastende at det fører til ulike typer helseplager. 
Over halvparten av de pårørende som deltok i FFPs undersøkelse av pårørendes helse og 
livskvalitet svarte at de hadde fått dårligere helse etter fengslingen. En tredjedel svarte at de 
brukte mer medisiner enn før. Undersøkelsen viste at jo nærmere relasjonen er til den innsatte, 
jo høyere er graden av dårlig helse. Samlivspartnere og foreldre til innsatte er de gruppene som 
i størst grad opplever helseendringer. Blant de som var gift med en innsatt hadde hele 74 % fått 
dårligere helse. 

Seks av ti pårørende i undersøkelsen hadde hatt symptomer på psykiske lidelser som angst og 
depresjon. Nær halvparten hadde vært mer plaget av hodepine, nakkesmerter, muskelsmerter 
og svimmelhet enn før fengslingen. Mange hadde magesmerter, og 65 % hadde økte søvn-
problemer. Halvparten av de pårørende i undersøkelsen hadde fått dårligere matlyst, og en 
fjerdedel hadde hatt betydelige vektendringer. 

Råd og tips: 
•  Ta kontakt med legen din hvis du opplever at belastningene i hverdagen blir for store. 
•  Hvis du oppsøker lege bør du fortelle om din livssituasjon, ikke bare om helseplagene dine. 

Det kan gjøre det lettere for legen å gi deg en bedre og riktigere behandling.
•  Det kan være forbyggende for helsen din å snakke med noen om situasjonen du er i.  

Ta gjerne kontakt med en rådgiver i FFP. 

”Jeg måtte søke hjelp for å bearbeide sorgen og komme meg videre med mitt 
eget liv. Min sorg og min skam var i ferd med å ødelegge ekteskapet mitt, slite 
ut de to andre barna mine og gjøre meg udugelig på jobben. Jeg var i ferd med 
å ruinere mitt eget liv. En psykolog fikk meg til å innse at bekymringene for han 
som sitter i fengsel ikke kan styre hverdagen min. Heller ikke skal selvbebreid-
elser få ødelegge livet mitt. Etter hvert innså jeg at jeg ikke hadde krefter til å 
besøke ham hver uke i fengselet. Disse besøkene brøt meg ned. Jeg har lært at 
jeg må akseptere det uakseptable. Min eldste sønn ble ikke slik jeg hadde håpet 
og forventet. Og ansvaret for det må han ta selv. Så får jeg bare være mor og 
glad i ham for den han er, ikke for det han gjør. 

Jeg er hudløs. Men jeg lever med sorgen. Ikke for den.”

          MOR TIL EN INNSATT

Lavere sosial deltakelse
Konsekvensene av fengslingen gjør at mange pårørende isolerer seg og deltar mindre i sosiale 
sammenhenger enn de gjorde før fengslingen. I alt 58 % av de pårørende i FFPs undersøkelse 
av pårørendes helse og livskvalitet isolerte seg mer etter fengslingen enn før de ble pårørende. 
Det kan være ulike grunner til dette. Noen synes det er vanskelig å forholde seg til omgivelsene 
fordi de sliter med bekymringer, sorg, savn og følelse av skyld og skam. Andre opplever at 
omgivelsene dømmer dem og ikke forstår hvordan de har det. Noen isolerer seg fordi de vil 
holde fengslingen hemmelig, mens andre deltar mindre i sosiale sammenhenger på grunn av 
økonomiske begrensinger.

Dårlig helse har konsekvenser for pårørendes deltakelse i arbeidslivet. Over halvparten av de 
pårørende i undersøkelsen hadde vært sykmeldt etter at en i familien ble fengslet. Det ikke å 
kunne delta i arbeidslivet på samme måte som tidligere har også konsekvenser for den sosiale 
deltakelsen, fordi arbeidslivet er en viktig arena for samvær med andre mennesker. 
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”Jeg har vanskelig for å prate med mine nærmeste om hvor vondt jeg har det, og 
det er utrolig ødeleggende for meg selv. Fengslingen styrer for mye av mitt liv, har 
ødelagt for meg, og gjør at jeg ikke har det bra med meg selv.” 

       KVINNE MED FAR I FENGSEL

Opphopning av belastninger
FFPs undersøkelse viste at mange pårørende hadde en opphopning av flere belastninger. De 
som hadde fått dårligere helse hadde større grad av skamfølelse og skyldfølelse, og opplevde i 
større grad fordømmelse fra omgivelsene enn de som ikke hadde fått dårligere helse. De som 
hadde fått dårligere helse deltok mindre i sosiale sammenhenger og arbeidsliv enn de som ikke 
hadde fått dårligere helse. 

Selv om mange pårørende reagerer både psykisk og fysisk på belastningene, betyr ikke dette 
nødvendigvis at du vil komme til å få helseplager. Men det er viktig å være klar over sammen-
hengen mellom belastningene man opplever og mulige helseendringer. Er man klar over denne 
sammenhengen kan man i større grad forebygge at helseproblemer blir for store. Det er viktig 
at du prøver å ta vare på deg selv i situasjonen som pårørende.

”Hvorfor må folk gjøre dumme ting?? Hvorfor kan ikke bare den personen som 
har gjort den dumme tingen bli påvirket og ta konsekvensene?? Hvorfor må 
pårørende bli påvirket så kraftig at det rett og slett går utover vanlig levestandard 
og helse?”

KVINNE MED FAR I FENGSEL

Ønsker mer kontakt, informasjon og deltakelse
I FFPs undersøkelse av pårørendes helse og livskvalitet spurte vi pårørende hva de mente ville 
bidratt til å bedre situasjonen for pårørende. Mange skrev at mer kontakt med den innsatte  
gjennom mer besøk, telefon og permisjoner ville hatt stor betydning. I tillegg ønsket flere 
pårørende mer informasjon om den innsatte og om forholdene i fengselet, og de ønsket i 
større grad å kunne bidra og delta i forhold til den innsatte. For at pårørendes situasjon skal bli 
bedre er det også behov for økonomiske rettigheter for pårørende som gruppe. De økonomiske 
belastningene skaper store vansker i mange pårørendes hverdag, og begrensningene i dagens 
lovverk gjør at mange sliter for å få hjelp. Mange pårørende har også erfart at det å snakke med 
andre mennesker i liknende livssituasjoner som dem selv både kan være til følelsesmessig støtte 
og til praktisk hjelp. Mange erfarer også at de selv kan være til hjelp for andre gjennom å bidra 
med sine erfaringer.  

”jeg vil kjempe for 
en allmenn toleranse
for de sorte får”

Kari Middelthon
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DU ER IKKE ALENE
Mange pårørende synes det er vanskelig å snakke med andre om situasjonen de er i. 
Noen ønsker ikke å snakke om situasjonen fordi de vil være lojale mot den innsatte. 
Andre vil ikke at omgivelsene skal vite om fengslingen fordi de er skamfulle, eller 
fordi de er redd for hva folk skal si og for at de skal dømme dem. Noen er redde for 
at folk rundt dem ikke skal skjønne hvordan de har det. 

Kanskje opplever du at du står alene med bekymring, uvisshet, tanker og spørsmål, 
med ansvaret for barn og med praktiske ting du må ordne som følge av fengslingen. 
Men det er mange som lever i liknende livssituasjoner, og det finnes flere instanser 
som kan bidra med hjelp. Det kan være godt å snakke med andre og erfare at du 
ikke er alene.
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FFP – et tilbud til deg
For Fangers Pårørende (FFP) er en landsdekkende støtte- og interesseorganisasjon for deg som 
er pårørende til en som sitter i varetekt eller soner straff i eller utenfor fengsel. Vi kan gi infor-
masjon om lover, regler, rettigheter og muligheter, eller du kan ringe bare for å prate og fortelle 
om din situasjon. FFP har god kunnskap om kriminalomsorgen, fengsler og lovverk. Mange 
finner mye støtte i å snakke med FFPs rådgivere, eller ved å møte andre pårørende gjennom 
våre tilbud. FFP har egne tilbud til barn og unge gjennom FFP Ung.  

Ansatte i FFP har fagkompetanse blant annet innen kriminologi, psykologi, sosialt arbeid, 
barnevern og familieterapi. FFP har et styre der flertallet er pårørende. FFP ble etablert i 1992.  
Vi har hovedkontor i Oslo og en avdeling i Trondheim (FFP Trøndelag).

”Det var av stor hjelp for meg å finne FFP den gangen jeg trengte hjelp og å treffe
mennesker som hadde opplevd noe av det samme som meg. Der fikk jeg råd og 
støtte av folk som forstod meg.”
        MOR TIL EN INNSATT

Få støtte og råd
FFP har som sin viktigste oppgave å gi støtte, råd og informasjon til pårørende til innsatte og 
til de som gjennomfører straff i samfunnet, og å arbeide for å bedre pårørendes situasjon. FFP 
tilbyr støtte og rådgivning gjennom telefonsamtaler, nettsamtaler, e-post og chat. Vi tilbyr også  
samtaler med en av våre rådgivere i FFPs lokaler i Oslo og Trondheim. FFP i Oslo har også tilbud  
om individuell terapi hos en gestaltterapeut. I samtale med oss kan du ta opp konkrete 
forhold du synes er vanskelige og som du trenger råd og veiledning i forhold til, eller du kan  
komme bare for å prate om din situasjon. Ansatte i FFP har taushetsplikt. Ring og avtal tid for å 
komme til oss.

Minoritetsrådgiver
FFP har en minoritetsrådgiver som har et særlig fokus på situasjonen for pårørende med 
minoritetsbakgrunn. Pårørende med minoritetsbakgrunn kan ofte ha særskilte utfordringer, ikke 
minst knyttet til språk. FFP tilbyr tolk i samtaler med oss. 

Delta i aktiviteter og møt andre pårørende
FFP har også tilbud om ulike treff og aktiviteter for barn, unge og voksne pårørende. Vi inviterer 

jevnlig til treff for foreldre til innsatte og treff for unge voksne. Mange pårørende finner mye 
støtte og hjelp i å møte andre pårørende i en liknende situasjon. 

«Jeg er jo mann og snakker ikke så mye om hva som foregår inni meg. Hos dere 
er det eneste stedet jeg synes jeg kan gjøre det.»

FAR TIL EN INNSATT

FFP arrangerer også temakvelder med aktuelle temaer for pårørende. Vi inviterer jevnlig barn, 
unge og voksne pårørende til ulike kulturtilbud, for eksempel kino og teater. Vi inviterer også 
pårørende med på helge- og ferieturer.
 
Du finner fullstendig oversikt over FFPs tilbud på vår hjemmeside ffp.no. FFP sender ut et  
nyhetsbrev fire ganger i året, der også FFPs program framkommer. Dersom du ønsker å motta 
FFPs nyhetsbrev kan du registrere deg på vår hjemmeside. Alle FFPs tilbud er gratis.

«Sønnen min har gjort fæle ting, men jeg er mammaen hans. Jeg fordømmer det 
han har gjort, men med dere får jeg «lov» til å være mamma og glad i han også.»
      

MOR TIL EN INNSATT

FFP Ung
FFP Ung er FFPs tilbud til barn og unge som har en forelder eller andre som står dem nær i  
fengsel.  FFP Ung inviterer til ulike aktiviteter som gårdsbesøk, bowling, kino, teater og ulike 
turer. Vi inviterer også til ulike treff i FFPs lokaler, som juleverksted, matlaging eller møter der 
barn og unge kan få snakke om situasjonen og diskutere ulike problemstillinger. 

Barn og unge kan ringe, sende sms eller chatte med FFP Ung dersom de har spørsmål om feng-
sling eller ønsker noen å snakke med. Barn og unge er også velkommen til samtale i FFPs lokaler 
eller til nettsamtale med rådgiver.
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Hjemmeside, chat og Facebook
På FFPs hjemmeside ffp.no finner du informasjon om ulike temaer og oversikt over FFPs aktivi-
teter. På hjemmesiden kan du også laste ned FFPs materiell, og du kan se flere filmer med 
temaer knyttet til det å være pårørende. Vi har egne sider rettet mot barn og unge på ffp.no/
ung. Her kan barn og unge finne svar på ting de lurer på, lese om ulike temaer, se små filmer og 
finne oversikt over FFPs program.  

FFP har en chat for barn, unge og voksne pårørende der du kan stille spørsmål helt anonymt. På 
vår Facebook-side har vi også en lukket gruppe for pårørende. 

Synliggjøring av pårørendes situasjon
FFP samarbeider med kriminalomsorgen og har i alle år bidratt til å synliggjøre pårørendes 
situasjon og vært en pådriver for at pårørendes behov blir bedre ivaretatt av fengslene og 
i kriminalomsorgen for øvrig. FFP har også dialog og samarbeid med andre organisasjoner, 
direktorat og departementer. 

En sentral oppgave for FFP er å bringe pårørendes erfaringer videre til myndighetene og krimi-
nalomsorgen. FFP deltar årlig på høringer i Stortinget, og er også høringsinstans i relevante 
saker som angår pårørendes situasjon. FFP arbeider for å synliggjøre at pårørende kan være 
en viktig ressurs for den innsatte, og for å bedre kontaktmulighetene mellom pårørende og 
innsatte. FFP arbeider også for å fremme betydningen av at pårørende blir møtt med forståelse, 
respekt og gode holdninger i kriminalomsorgen. 

Åpenhet, informasjon og dialog er viktig for å bidra til å bryte ned stigma og fordommer mot 
pårørende, både hos myndighetene, i kriminalomsorgen, i hjelpeapparatet og i befolkningen 
for øvrig. FFP deltar med foredrag på ulike konferanser. Vi holder også foredrag blant annet for 
kriminalomsorgen og for visitorer som besøker innsatte i fengsel, og for etater som arbeider i 
forhold til barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner. FFP anser det også som viktig å 
være i dialog med personer som arbeider i forhold til barn og unge, blant annet i skoler og 
barnehager. FFP har utviklet informasjonsmateriell som vi sender til pårørende, fengslene og 
til mennesker som arbeider med barn og unge, for eksempel i helsetjeneste, barne- og ung-
doms-psykiatri, skole og barnehage. FFP deltar også i ulike nettverk for å formidle informasjon 
om pårørendes situasjon og for å få informasjon og inspirasjon fra andre organisasjoner og  
instanser. Nettverk vi deltar i er blant annet Forum for Barnekonvensjonen, Children of Prisoners 
Europe (COPE) og BarnsBeste. 

FFP Trøndelag
940 03 120  |  trondelag@ffp.no  |  Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim 

FFP Ung
979 66 199  |  ung@ffp.no  |  www.ffp.no/ung  |  @ffp_ung

FFP i Oslo
979 66 199  |  post@ffp.no  |  St. Olavs gate 21 A, 0165 Oslo |  PB. 6710, St. Olavs pl., 0130 Oslo

For Fangers Pårørende (FFP)

FFP er en landsdekkende støtte- og interesseorganisasjon for pårørende til innsatte eller  
domfelte som gjennomfører straff i samfunnet. FFP tilbyr rådgivning, støtte og ulike treff og 
aktiviteter for pårørende. FFP har egne tilbud til barn og unge gjennom FFP Ung. Alle FFPs 
tilbud er gratis.

Du kan kontakte oss på telefon, sms, e-post og chat og følge oss på Facebook. Vi har også en  
lukket Facebookgruppe for pårørende. 

Ta kontakt med FFP:
22 11 41 30

www.ffp.no
post@ffp.no

FFPs informasjonsmateriell:
•  Utenfor muren – en håndbok for deg som er pårørende 
•  Spørsmål og svar – for barn og unge med et familiemedlem i fengsel 
•  Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel 
•  Er du mamma eller pappa og sitter i fengsel? Et hefte til deg  

som er forelder på avstand
•  Lisa besøker pappa i fengsel
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Alarmtelefonen for barn og unge
Tlf. 116 111
www.116111.no

Alternativ til vold (ATV) 
Tlf. 22 40 11 10
Finn lokale avdelinger her:
www.atv-stiftelsen.no

Aurora
Tilbud til kvinner før, under og etter 
straffegjennomføring
Tlf. 994 76 274
www.alf.no/for-samarbeidspartnere/pro-
gram-og-prosjekt/aurora/
 
BarnsBeste
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som 
pårørende
www.sshf.no/helsefaglig/kompetansetjen-
ester/barnsbeste

BUFFF
Organisasjon for pårørende av innsatte i 
Sverige. Finn lokale avdelinger her: 
www.bufff.se

Children of Prisoners Europe (COPE)
Europeisk nettverk for barn av innsatte
www.childrenofprisoners.eu

CRUX 
Rus, psykisk helse, oppfølging domfelte og 
pårørendearbeid
Tlf. 23 32 75 50
Finn lokale avdelinger her:
www.stiftelsencrux.no

CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter
Har eget pårørendesenter i Bergen 
Tlf. 55 96 01 55
www.stiftelsencrux.no/her-er-vi/crux-kalfar-
huset-oppfolgingssenter-55960155

Dinutvei.no
Nasjonal veiviser ved vold og overgrep 
Tlf. 22 59 55 00
www.dinutvei.no

DIXI Ressurssenter
Lavterskeltilbud for utsatte for seksuelle 
overgrep
Tlf. 22 44 40 50
www.dixi.no

Foreningen for human narkotikapolitikk 
(FHN)
Tlf. 472 61 057
www.fhn.no

Aktuelle organisasjoner og instanser
Det finnes flere ulike organisasjoner og hjelpeinstanser som kan bidra med hjelp, støtte og  
informasjon i ulike situasjoner. Vi har delt inn oversikten i bruker- og pårørendetilbud, fri retts-
hjelp, kriminalomsorgen og andre offentlige instanser. 

Bruker- og pårørendetilbud

Frelsesarmeens fengselsarbeid
Tlf. 22 99 85 00
www.frelsesarmeen.no

Ivareta 
Tilbud for pårørende berørt av rus
Tlf. 800 40 567
www.ivareta.no

Kirkens Bymisjon
Rus, psykisk helse og pårørendearbeid
Finn lokale avdelinger her:
www.kirkensbymisjon.no

Kirkens Bymisjon, Fri Drammen
Tilbud for innsatte, løslatte, barn og familie
Tlf. 322 77 210
www.kirkensbymisjon.no/fri-drammen
www.kirkensbymisjon.no/fri-barn-og-familie-
drammen

Kirkens Bymisjon, Fri Hønefoss
Tilbud for barn og familie
Tlf. 404 21 178
www.kirkensbymisjon.no/fri-barn-og-familie-
honefoss

Kirkens Bymisjon, Fri Vestfold
Tilbud for innsatte, løslatte, barn og familie
Tlf. 488 92 727
www.kirkensbymisjon.no/fri-vestfold

Kirkens Bymisjon, Myrsnipa Samværsted
Tilrettelegging av samvær mellom barn og 
innsatte foreldre. Finn lokale avdelinger her:
www.kirkensbymisjon.no/myrsnipa-
samvaerssted

Kirkens SOS
Døgnåpen krisetelefon: 815 33 300
www.kirkens-sos.no

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)
Tlf. 21 01 59 00
www.kysiden.no

Krisesenter
Finn lokale avdelinger her:
www.krisesenter.com

Landsforeningen for Pårørende innen 
Psykisk helse
Tlf. 22 49 19 22
www.lpp.no

Mental Helse Norge  
Døgnåpen hjelpetelefon: 116 123
Sentralbord: 352 96 060
www.mentalhelse.no

NKS Veiledningssenter
For pårørende til mennesker med rus og 
psykiske lidelser. Finn lokale avdelinger her: 
www.sanitetskvinnene.no/veiledningssenter

Nok. 
Hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep 
og deres pårørende
Finn lokale avdelinger her: 
www.noksentrene.no

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 
(NFF) 
Tlf. 23 06 84 50   
www.fengselogfriomsorg.no  
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Norsk forening for kriminalreform 
(KROM) 
Tlf. 22 36 21 87
www.krom.no

OMOD Center for Social Justice 
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering
www.omod.no

PIO-senteret
Støttesenter for pårørende
Landsdekkende rådgivningstelefon:  
22 49 19 22
www.piosenteret.no

Prison Fellowship Norge
Tlf. 911 22 533
www.pfn.no

Pårørendealliansen
Jobber for bedre vilkår for pårørende
www.parorendealliansen.no

Pårørendesenteret
Nettsted for pårørende 
Pårørendelinjen: 909 04 848
www.parorendesenteret.no

Pårørendesenteret i Fredrikstad
Tlf. 458 78 038
www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/
helseomsorgogvelferd/parorendestotte/
parorendesenter

Pårørendesenteret i Larvik
Tlf. 982 31 935
www.larvik.kommune.no/helse-og-mestring/
tilbud-til-paaroerende/raad-og-veiledning-
til-paaroerende

Redd Barna  
Tlf. 22 99 09 00
www.reddbarna.no   

Retretten 
For innsatte og løslatte i Oslo og omegn
Tlf. 22 20 93 92
www.retretten.no

RVTS Ressurssenter om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging 
Finn regionalt ressurssenter her: 
www.rvts.no

Røde Kors
Tlf. 22 05 40 00      
www.rodekors.no

Røde Kors Nettverk etter soning
Tlf. 23 23 00 92 
www.rodekors.no

Røde Kors, samtaletilbudet Kors på 
halsen
For barn og unge opp til 18 år
Tlf. 800 33 321 
www.korspahalsen.no

Røde Kors Visitortjenesten
Tlf. 22 05 40 00      
www.rodekors.no

Savn 
Organisasjon for pårørende av innsatte i 
Danmark
Tlf. (+45) 28 80 60 00
www.savn.dk  

 
 

SeMeg
Tilbud for barn og ungdom som er 
pårørende i alle typer livskriser
www.semeg.no

Senter for seksuelt misbrukte menn 
(SSMM)
Organisasjon for menn som har vært utsatt 
for incest og seksuelle overgrep 
Tlf. 22 42 42 02
www.ssmm.no

SON - Straffedes Organisasjon i Norge 
Tlf. 22 59 24 89

Støttesenter for kriminalitetsutsatte
Tlf. 800 40 008
www.politiet.no

Ung.no
Informasjons- og spørretjeneste for ungdom 
mellom 13-18 år. 
www.ung.no

VO (Volds- og overgrepslinjen)
Hjelpelinje for de som opplever vold eller 
overgrep i nære relasjoner
Tlf. 116 006
www.volinjen.no

Voksne for barn
Tlf. 488 96 215
www.vfb.no

Wayback
Finn lokale avdelinger her: 
www.wayback.no

Fri rettshjelp

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) 
Tlf. 22 84 29 50  
www.jurk.no 

Jussbuss  
Tlf. 22 84 29 00   
www.jussbuss.no
  
Jussformidlingen i Bergen 
Tlf. 55 58 96 00  
www.jussformidlingen.no 

Jusshjelpa i Nord-Norge  
Tlf. 77 64 45 59  
www.jusshjelpa.no

Kirkens Bymisjon, Gatejuristen
Gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt 
rusproblemer. Finn informasjon om lokale 
avdelinger her: 
www.kirkensbymisjon.no/gatejuristen

Oslo kommune Fri rettshjelp 
Tlf. 23 48 79 00  
www.frirettshjelp.com
(Flere kommuner tilbyr fri rettshjelp, søk din 
kommune for informasjon)
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Justis- og politidepartementet, avd. for 
kriminalitetsforebygging
Tlf. 22 24 52 03
www.regjeringen.no    

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) 
Tlf. 404 38 800 
www.kriminalomsorgen.no 

Kriminalomsorgen region nord
Telefon: 73 56 16 10

Kriminalomsorgen region nordøst
Tlf. 64 84 71 50

Kriminalomsorgen region sør
Tlf. 33 01 78 00

Kriminalomsorgen region sørvest
Tlf. 51 97 39 00

Kriminalomsorgen region vest
Tlf. 55 38 72 00

Kriminalomsorgen region øst
Tlf. 23 30 49 50

Tilsynsrådet 
Ser til at behandlingen av de domfelte skjer i 
samsvar med gjeldende rett
www.kriminalomsorgen.no

Kriminalomsorgen

For kontaktinformasjon til fengslene og friomsorgskontorene, se www.kriminalomsorgen.no 

Andre offentlige instanser 

Barneombudet   
Tlf. 22 99 39 50
www.barneombudet.no   
            
Barneverntjenesten i bydelen eller 
kommunen 
Finn lokale barnevernskontor her:
www.bufetat.no

BUP – Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk
Ta kontakt med din fastlege eller psykolog

Familievernkontor 
Finn lokale familievernkontor her:
www.bufetat.no

Konfliktrådet
Finn lokale avdelinger her:
www.konfliktraadet.no

Kontoret for voldsoffererstatning
Tlf. 78 98 95 00
www.voldsoffererstatning.no

Likestillings- og diskrimineringsombudet 
(LDO)
Tlf. 23 15 73 00 
Grønt nummer: 800 41 556 
www.ldo.no

Sivilombudsmannen
Ivaretakelse av den enkeltes rettigheter i 
møte med forvaltningen
Tlf. 22 82 85 00
Grønt nummer: 800 800 39 
www.sivilombudsmannen.no 

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Tlf. 23 35 15 00
www.udi.no

Utlendingsnemnda (UNE)
Tlf. 21 08 50 00
www.une.no



108 109

Ord og uttrykk i kriminalomsorgen
Mange ord og uttrykk i kriminalomsorgen kan være ukjente. I dette kapittelet har vi beskrevet 
ord og uttrykk som det kan være nyttig å kjenne til. 

Avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå: Høyrisikoplasser som kun skal benyttes i spesielle 
tilfeller der det oppleves nødvendig med særlig strenge sikkerhetstiltak, for eksempel når krimi-
nalomsorgen vurderer at det er særlig høy rømningsfare, fare for gisseltaking, fare for ny, særlig 
alvorlig kriminalitet eller ved gjentatt vold eller særlig truende atferd. 

Barneansvarlig: Barneansvarlige har ansvar for å se til at barns rettigheter ivaretas, sørge for 
å fremme barneperspektivet i fengselet eller friomsorgskontoret og ellers bidra til at barnets 
møte med kriminalomsorgen oppleves så positivt som mulig. Den barneansvarlige skal jobbe 
for gode rammer for besøk av barn i fengsel og friomsorgskontor, ha ansvar for å bistå med 
informasjon til barn og omsorgspersoner, fremme barneperspektivet overfor andre ansatte samt 
samarbeide med eksterne instanser i saker som har med barn å gjøre. 

Besøkskontroll: 
Kontroll av besøkende. Ved besøk i fengsel må legitimasjon og besøkstillatelse fremvises. Feng-
sler med høyt sikkerhetsnivå har en metalldetektor besøkende må gå igjennom før de kommer 
inn i besøksavdelingen. Besøkende kan også bli kontrollert ved bruk av en håndholdt metall- 
detektor, eller ved at en narkotikahund snuser på dem. Bruk av hund skjer ved stikkprøve-
kontroller. Kriminalomsorgen har rett til å holde tilbake personer til politiet kommer hvis under-
søkelsene fører til funn, eller det er grunn til å anta at en person forsøker å ta med seg narkotika 
eller gjenstander som ikke er tillatt inn i fengselet.

Dersom undersøkelser som nevnt over gir positivt utslag kan kriminalomsorgen foreta en  
visitering av besøkende utenpå klærne dersom den besøkende samtykker. Hvis den besøkende 
ikke godtar dette, kan fengselet avvise vedkommende. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå er det 
vanlig at jakker, vesker, mobiltelefoner, nøkler osv. må låses inn i et skap før besøket. Dersom 
det er lov å ta med mat kan maten bli kontrollert. I fengsler med høyt sikkerhetsnivå blir også 
innsatte normalt visitert før og/eller etter besøket.

Kontroll under besøk. Besøk i fengsler med høyt sikkerhetsnivå skal som hovedregel kontrolleres, 
men kan unnlates hvis sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. Besøk i fengsel med lavere 
sikkerhetsnivå og overgangsboliger skal være kontrollert dersom det framstår som nødvendig 
av sikkerhetsmessige grunner. 

Hvis kriminalomsorgen bestemmer at selve besøket skal kontrolleres, kan det skje på følgende 
måter: Påsyn under besøket. Dette innebærer at en betjent overvåker besøket uten å være til 
stede i rommet og uten at samtalen overhøres. Det kan også settes forbud mot fysisk kontakt. 
Overhøring av samtalen. En ansatt i fengselet lytter til samtalen mellom innsatt og besøkende, 
enten ved å være til stede i besøksrommet eller ved å overhøre samtalen gjennom lytteanlegg. 
Bruk av glassvegg. Den besøkende og den innsatte må sitte på hver sin side av en glassvegg og 
snakke gjennom en mikrofon. 

Betinget fengsel: At straffen gjøres betinget betyr at personen som dømmes slipper å sone 
fengselsstraff dersom han ikke begår nye straffbare handlinger i en prøvetid. Prøvetiden er 
vanligvis to år. I tillegg kan det fastsettes betingelser som at den domfelte må møte den for-
nærmede i konfliktrådet, oppholde seg på et bestemt sted, ta utdanning og avstå fra alkohol.

Brevkontroll: Kriminalomsorgen skal kontrollere postsending til og fra innsatte i fengsler med 
høyt sikkerhetsnivå og i avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå før den utleveres eller sendes. 
Kontroll kan unnlates dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. Varetektsfengslede 
kan bli underlagt brev- og besøkskontroll. Postsending til og fra innsatte i fengsel med lav-
ere sikkerhetsnivå og overgangsbolig skal kontrolleres dersom det fremstår som nødvendig av 
sikkerhetsmessige grunner. Kontroll av postsending kan skje blant annet ved åpning og gjen-
nomlesning av sendingen før den utleveres eller sendes. Innsatte i særlig høyt sikkerhetsnivå kan 
pålegges å skrive på et språk de ansatte i fengselet behersker. 

Brev- og besøksforbud: Den varetektsfengslede får ikke motta brev og/eller besøk hvis retten 
mener at bevis i saken kan bli ødelagt hvis han eller hun får ha kontakt med noen utenfor feng-
selet. Den innsatte har uansett rett på ukontrollert skriftlig og muntlig kommunikasjon med sin 
forsvarer. 

Brev- og besøkskontroll: Den varetektsfengslede får ikke motta ukontrollerte brev og/eller 
besøk hvis retten mener at bevis i saken kan bli ødelagt hvis han eller hun får ha ukontrollert 
kontakt med noen utenfor fengselet. For innsatte som soner en dom er det en hovedregel at 
brev og besøk skal kontrolleres. 

Fengsel med høyt sikkerhetsnivå: Fengsel med høyt sikkerhetsnivå har strenge sikkerhets-
tiltak, murer eller gjerder og låste dører. Fengselsstraff skal som hovedregel påbegynnes i feng-
sel med høyt sikkerhetsnivå hvis ikke annet er bestemt. Innsatte som starter soningen i fengsel 
med høyt sikkerhetsnivå kan overføres til fengsel med lavere sikkerhetsnivå etter å ha sonet en 
del av straffen.
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Fengsel med lavere sikkerhetsnivå: Fengsel med lavere sikkerhetsnivå har færre fysiske 
sikkerhetstiltak enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Ved dommer på inntil to år skal det  
vurderes om domfelte kan starte soningen i fengsel med lavere sikkerhetsnivå. I særlige tilfeller 
kan også domfelte med dommer over to år starte soningen direkte i fengsel med lavere sikker-
hetsnivå. Dette gjelder for eksempel i tilfeller der domfeltes barn har et ekstraordinært behov 
for kontakt med den innsatte, eller på grunn av den domfeltes fysiske eller psykiske helsetilstand. 
Innsatte som starter soningen i fengsel med høyt sikkerhetsnivå kan overføres til fengsel med 
lavere sikkerhetsnivå etter å ha sonet en del av straffen. Er domfelte under 18 år skal det alltid 
vurderes om de kan innsettes i fengsel med lavere sikkerhetsnivå eller overgangsbolig.

Fengslingsmøte: Når en person pågripes og settes i varetekt, skal det holdes et fengslingsmøte 
i tingretten senest 72 timer etter pågripelsen. Her avgjøres spørsmålet om videre varetekt. Vare-
tektsfengsel kan gis for to, fire eller åtte uker om gangen. Om politiet ønsker fortsatt varetekt, 
må dette vurderes av retten i et nytt fengslingsmøte. Fengslingsmøter er i utgangspunktet 
offentlige, og pårørende kan være til stede. Kjennelsen fra fengslingsmøter skal ikke være unntatt 
offentligheten, så om fengslingsmøtet er lukket kan pårørende kontakte domstolsadministra-
sjonen for informasjon om utfallet av fengslingsmøtet.

Forhåndsvarsel om utvisning: Når en utenlandsk statsborger er dømt for en straffbar hand-
ling, reiser politiet sak om utvisning. Den domfelte får da varsel om at det er reist utvisningssak.

Forvaring: Forvaring kan idømmes tilregnelige lovbrytere når retten mener at vanlig fengsels-
straff ikke er tilstrekkelig for å beskytte samfunnet, og når faren for gjentakelse blir vurdert å 
være stor. Dom på forvaring forutsetter at det er begått alvorlig kriminalitet. Lovbryteren må 
ha begått, eller forsøkt å begå, en alvorlig voldsforbrytelse, seksualforbrytelse, frihetsberøvelse, 
ildspåsettelse eller annen forbrytelse som krenker andres liv, helse eller frihet. Forvaring er en 
tidsubestemt straffereaksjon. Retten skal likevel fastsette en tidsramme; en lengstetid og normalt 
også en minstetid. 

Når lengstetiden er utløpt skal den domfelte løslates eller saken vurderes på nytt. Hvis dom-
stolen mener at gjentakelsesfaren fortsatt er stor, kan straffen forlenges med inntil fem år om 
gangen. Det vil si at den forvaringsdømte ikke vet hvor lenge han skal sitte i fengsel. Det er ingen 
øvre grense for hvor mange ganger straffen kan forlenges, og den kan derfor i prinsippet vare 
livet ut.

Fremskutt permisjonstid: Dersom det foreligger særlige og tungtveiende grunner kan dom-
felte unntaksvis innvilges permisjon før ordinær permisjonstid er oppnådd. For eksempel kan 
innsatte som har barn søke om fremskutt permisjonstid. Det skal da tas hensyn til om innsattes 
barn befinner seg i en særlig vanskelig situasjon, og det må dokumenteres at kontakt mellom 
innsatte og barnet vil avhjelpe den vanskelige situasjonen for barnet.

Fremstilling: Fremstilling er korte opphold utenfor fengselet i følge med én eller flere fengsels-
betjenter. Fremstilling kan gis før den innsatte har oppnådd permisjonstid, eller i situasjoner der 
kriminalomsorgen ikke anser det som sikkerhetsmessig forsvarlig å innvilge permisjon. Vanlige 
formål ved fremstillinger kan være viktige begivenheter i nærmeste familie, fremstilling til be-
handling, legebesøk osv. Fremstilling kan også finne sted som ledd i et rehabiliteringsopplegg 
og i planleggingen av løslatelsen. Det er også mulig at flere innsatte kan fremstilles sammen 
for å delta i fellesaktiviteter utenfor fengselet, for eksempel friluftsaktiviteter som trening og 
kinobesøk. Dette kalles ofte utgang. 

Frigang: Kriminalomsorgen kan gi innsatte tillatelse til å delta i arbeid, opplæring, program eller 
andre tiltak utenfor fengselet dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det, og det ikke 
er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføring av straffen. Frigang kan innvilges 
når en tredjedel og minst fire måneder av straffen er sonet. Frigang gis normalt fra fengsel med 
lavere sikkerhetsnivå eller overgangsbolig, og bare unntaksvis fra fengsel med høyt sikkerhets-
nivå. Frigang gis normalt ikke for mer enn ett år. 

Friomsorgen: Friomsorgen er en del av kriminalomsorgen, og har kontorer i alle fylker. Fri-
omsorgen har ansvar for gjennomføringen av straff utenfor fengsel, som samfunnsstraff, hjem-
mesoning med eller uten elektronisk kontroll, programvirksomhet, Narkotikaprogram med 
domstolskontroll og bøtetjeneste. Friomsorgen har også ansvaret for å gjennomføre person-
undersøkelse og eventuell møteplikt etter prøveløslatelse. 

Gjenopprettende prosess (Restorative Justice): Kjernen i gjenopprettende prosesser er at 
de som er direkte involvert eller berørt av et lovbrudd eller en konflikt sammen skal finne en 
løsning for å gjenopprette skaden på en så god måte som mulig. Gjerningspersonen og offeret 
møtes og snakker sammen, og offeret får stille spørsmål og fortelle hvilke følger lovbruddet 
har hatt. Det er et mål at gjerningspersonen skal forstå konsekvensene av handlingene og bli 
oppmuntret til å ta ansvar. Det er også et mål at det å møte gjerningspersonen og å gå gjen-
nom opplevelsene skal bidra til at offeret skal få redusert angst og en bedre bearbeidelse av 
opplevelsen. 

Hjemmesoning: Se Straffegjennomføring med elektronisk kontroll og Straffegjennomføring 
utenfor fengsel. 

Konfliktrådet: Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å løse eller 
håndtere konflikter. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet, og omfatter både straffesaker 
og sivile saker. De aller fleste saker som bringes inn for konfliktrådet løses ved at partene inngår 
en avtale. Konfliktrådet gjennomfører også blant annet de strafferettslige reaksjonene ung-
domsoppfølging og ungdomsstraff. Et møte i konfliktrådet kan være blant annet meklingsmøte, 
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stormøte, ungdomsstormøte, tilrettelagt møte eller oppfølgingsmøte. Det finnes tolv konfliktråd 
over hele landet.

Kontaktbetjent: Kontaktbetjenten er en fengselsbetjent som har et særlig ansvar for å følge 
opp den enkelte innsatte under fengslingen. Kontaktbetjenten har ansvar for å informere den 
innsatte om rettigheter og plikter. Målsettingen er at kontaktbetjenten skal fungere som et  
bindeledd mellom den innsatte og fengselet for øvrig, og til hjelpeapparatet utenfor fengselet. 
Kontaktbetjenten har ansvar for å informere den innsatte om rettigheter og plikter, og skal ha en 
sentral rolle i den innsattes arbeid med framtidsplanlegging. Kontaktbetjenten skal også kunne 
hjelpe til med å skrive søknader, og med henvendelser til for eksempel NAV.

Korttidspermisjon: Kortidspermisjon har en varighet på inntil fem timer og kan gis etter at 
ordinær permisjonstid er oppnådd, det vil si når en tredjedel og minst fire måneder av straffen 
er sonet. Korttidspermisjon regnes ikke som en del av den ordinære permisjonskvoten, og det 
er en forutsetning at formålet med permisjonen ikke kan oppnås under en ordinær permisjon. 

Narkotikaprogram med domstolkontroll (ND): ND er straffegjennomføring i frihet som et 
alternativ til soning i fengsel. Ordningen er for rusmiddelavhengige som dømmes for kriminal-
itet knyttet til rusavhengigheten. Det blir gitt en prøvetid på mellom 2 og 5 år, og ND-program-
met er tilrettelagt for den enkelte. Det er domstolene som fører kontroll med domfelte under 
straffegjennomføringen.

Nærhetsprinsippet: Nærhetsprinsippet i kriminalomsorgen innebærer at domfelte så langt 
det er mulig skal sone i et fengsel i nærheten av hjemstedet. Hensikten er å motvirke sosial 
isolasjon og legge til rette for kontakt med familie og nærmiljø under straffegjennomføringen. 
Noen ganger vil kriminalomsorgens vurderinger likevel føre til at domfelte må sone i et fengsel 
langt borte fra hjemstedet. Vurderingen kan være basert på hvor det er ledige soningsplasser, 
at enkelte innsatte av ulike grunner ikke skal sone i samme fengsel, eller på forhold som har 
med den innsattes rehabilitering å gjøre. For enkelte innsatte finnes det få soningsalternativer, 
og nærhetsprinsippet vil dermed oftere bli brutt. Dette gjelder blant annet kvinner, ungdom og 
forvaringsdømte.

Omgjøringsbegjæring: Dersom det har kommet nye momenter i en sak, kan man sende 
en omgjøringsbegjæring og be om at et endelig vedtak blir omgjort selv om saken er ferdig  
behandlet i klageinstansen. I omgjøringsbegjæringen kan man be om at vedtaket gjøres om på 
grunnlag av de nye opplysningene.

Ordinær permisjon: Permisjon kan gis når den innsatte har oppnådd permisjonstid, det vil 
si når en tredjedel og minst fire måneder av straffen er sonet. Ved dommer over tolv år kan 
det innvilges ordinær permisjon etter fire år selv om dette ikke utgjør en tredjedel av straffen. 

I utgangspunktet kan den innsatte få 18 døgn permisjon i året, og varigheten av den enkelte 
permisjonen er normalt fra 12 timer til fem døgn. Det kan innvilges en årlig permisjonskvote på 
inntil 30 døgn blant annet dersom den innsatte har barn. Det er den innsatte som skal søke om 
permisjon. Ordinær permisjon kan gis ut fra hensynet til den innsatte eller når det for øvrig anses 
formålstjenlig, som for eksempel permisjoner hjem til familie, for å utføre nødvendige gjøremål 
og i forbindelse med forberedelse frem mot løslatelse. 

Overgangsbolig: Innsatte kan overføres fra høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig 
når en del av straffen er gjennomført. Overgangsboligene er mindre restriktive enn fengsler 
med lavere sikkerhetsnivå. Ved denne formen for soning bor man i overgangsboligen, men 
har jobb eller annen aktivitet utenfor overgangsboligen. Overgangsboliger er et ledd i progre-
sjonssoning og den gradvise tilbakeføringen til samfunnet. Det legges vekt på individuell opp-
følging av innsatte og tilbakeføring til samfunnet i form av bo- og arbeidstrening, sosial trening,  
nettverksarbeid og samarbeid med øvrige forvaltningsorganer. 

Permisjon: Den innsatte kan søke om permisjon når han har oppnådd permisjonstid, det vil si 
når en tredjedel og minst fire måneder av straffen er sonet. Har den innsatte en dom på mer 
enn 12 år, kan permisjon innvilges etter fire år. Innsatte kan normalt få inntil 18 døgn permisjon. 
Det kan innvilges en årlig permisjonskvote på inntil 30 døgn blant annet dersom den innsatte 
har barn. For å få permisjon må den innsatte oppgi en besøksadresse der han skal oppholde seg 
under permisjonen. Det kan innvilges ordinær permisjon, korttidspermisjon, velferdspermisjon 
og fremskutt permisjon (se egne beskrivelser).

Programvirksomhet: Programvirksomhet er kurs og program som har som formål å gi den 
innsatte kunnskap og motivasjon til endring og et liv uten kriminalitet. Programvirksomhet 
kan være alt fra undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler som gjennomføres 
i grupper eller individuelt med domfelte eller varetekstinnsatte. Tema for programmene er for  
eksempel rusproblemer, vold, foreldrerollen eller andre tema noen innsatte kan ha behov for å 
jobbe med eller styrke sine ferdigheter innen. Deltakelse i program skal være frivillig. Det finnes 
mange ulike programmer, og det som tilbys varierer fra fengsel til fengsel.  

Progresjonssoning: Straffesystemet i Norge er basert på tanken om progresjonssoning. Dette 
innebærer at innsatte ofte begynner soningen med strenge sikkerhetstiltak, med gradvis lettelse 
i løpet av soningstiden. Dette gjelder i forhold til restriksjoner og kontrolltiltak i fengselet den 
innsatte soner i. Progresjonssoning innebærer at innsatte kan overføres til fengsler med lettere 
soningsforhold og overgangsboliger i løpet av soningstiden. Hjemmesoning med elektronisk 
kontroll kan benyttes som siste del av straffegjennomføringen, som et ledd i progresjonssoning 
og en mykere overgang til livet etter soningen.
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Prøveløslatelse: Domfelte kan løslates på prøve når to tredjedeler av straffen er gjennomført, 
noe som må utgjøre minst 60 dager. Det kan settes ulike vilkår for prøveløslatelsen, for eksempel 
møteplikt hos friomsorgen, at det er enkelte personer den domfelte ikke får ha kontakt med, og 
at vedkommende må overholde bestemmelser om bosted, arbeid, opplæring, behandling og 
rusmidler. Dersom man bryter vilkårene for prøveløslatelse må man i fengsel igjen for å sone 
resten av straffen. 

Påtalemyndigheten: Offentlig instans som leder etterforskningen i straffesaker og avgjør  
påtalespørsmålet. Det vil si at de bestemmer om det skal reises tiltale. Påtalemyndigheten består 
av riksadvokaten, statsadvokaten og politiet. 

Samfunnsstraff: Samfunnsstraff kan idømmes i stedet for fengselsstraff når det ellers ikke ville 
ha blitt idømt strengere straff enn fengsel i ett år. Samfunnsstraff kan også brukes når den straff 
som ellers ville ha blitt idømt, helt eller delvis ville ha vært betinget. Den som soner samfunns-
straff bor hjemme og kan gå på jobb eller skole som før. Innholdet i straffen kan bestå av  
samfunnsnyttig tjeneste, program, individuelle samtaler, behandling, mekling i konfliktråd og 
andre tiltak som er relevante i forhold til den enkeltes lovbrudd. 

Siktet: En person kan få status som siktet under politiets etterforskning. For eksempel har alle 
varetektsfengslede status som siktet. Straffeprosessloven § 82 sier at en mistenkt i en sak får 
status som siktet når påtalemyndigheten erklærer han som siktet eller når retten har startet  
forfølgning mot han eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller liknende 
rettet mot han. Siktelser kan frafalles under etterforskningen, slik at personen ikke regnes som 
siktet ved avslutning av etterforskningen.  

Siktelse: Foreløpig anklagedokument som gir en kort beskrivelse av de handlinger politiet  
mener er begått.

Sivilombudsmannen: Sivilombudsmannen er Stortingets ombudsmann for forvaltningen.  
Sivilombudsmannen undersøker klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av 
offentlig forvaltning. Sivilombudsmannen kan ikke gjøre om vedtak, men kan gi anbefalinger, 
og disse blir som regel fulgt.  

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet: Sivilombudsmannen har et særskilt ansvar for å 
undersøke om menneskerettighetene til frihetsberøvede mennesker ivaretas og å forebygge 
tortur og umenneskelig behandling. Sivilombudsmannen opprettet i 2014 en egen forebyg-
gingsenhet som foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, som for 
eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner.

Soningskø: En person som står i soningskø har fått en dom, men venter på å komme i fengsel 
og starte soningen. Alle dommer som ikke er iverksatt innen to måneder etter at kriminal-
omsorgen har mottatt den rettskraftige dommen, telles i soningskøen. 

Soningsutsettelse: Hvis en person ikke er i stand til å gjennomføre straffen på grunn av helse-
tilstanden sin, kan han søke om utsettelse av soningen. Kvinner som er gravide, eller som har 
født for mindre enn seks uker siden, kan også søke om utsettelse. Det samme kan kvinner som 
ammer barnet sitt, så lenge det har gått mindre enn ni måneder siden fødselen. Den som søker 
om utsettelse må ha uttalelse om helsetilstanden fra lege. Det er også mulig å søke om ut-
settelse av gjennomføringen av straffen hvis det er andre sterke grunner som taler for dette, for 
eksempel sykdom i familien, økonomi, arbeid eller skolegang. Søknaden sendes til den instans 
som har sendt innkallelse til soning.

Straffavbrudd: Kriminalomsorgen kan beslutte eller innvilge at gjennomføringen av straffen 
skal avbrytes dersom den domfeltes helsetilstand tilsier det, eller hvis det er andre særlig tungt-
veiende grunner. Straffavbrudd gis som hovedregel for en periode på inntil fire uker, og kan 
forlenges med inntil fire uker. Dersom avbrudd er aktuelt av helsemessige årsaker, må hensynet 
til innsattes helse veies opp mot hensynet til samfunnsvernet. Straffavbrudd kan også gis i til-
feller med akutt alvorlig sykdom i innsattes nærmeste familie, hvis det blir ansett å avhjelpe  
problemene. Avbrudd kan ellers for eksempel innvilges når det oppstår akutte private  
problemer og svært nødvendige gjøremål for innsatte som ikke kan løses ved for eksempel hjelp 
fra offentlige eller kommunale instanser eller fra innsattes øvrige familie, kollegaer eller andre. 
Soningen avbrytes når den innsatte får straffavbrudd, og tidspunktet for løslatelse blir derfor 
forskjøvet tilsvarende den tiden straffavbruddet varte.  

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll - hjemmesoning: Soning med elektronisk 
kontroll innebærer at den domfelte soner i eget hjem med en elektronisk fotlenke. Domfelte 
som skal gjennomføre inntil seks måneder ubetinget fengselsstraff, eller som har seks måneder 
igjen til forventet løslatelse kan søke om soning med elektronisk kontroll. En forutsetning for 
gjennomføring av soning med elektronisk kontroll er at domfelte skal ha fast bopel og være 
sysselsatt i form av arbeid, opplæring eller andre tiltak. Domfelte skal dessuten unnlate å bruke 
rusmidler, bedøvelsesmidler, hormonpreparater eller andre kjemiske stoffer som ikke er lovlig 
foreskrevet. Den domfelte inngår avtaler med kriminalomsorgen om hvor det er lov til å gå og 
hva det er lov å gjøre. For eksempel kan man, i tillegg til å gå på arbeid eller skole, ha avtale om å 
følge barna i barnehagen og på skolen og handle mat. For øvrig må den domfelte tilbringe tiden 
i eget hjem. Hvis den domfelte bor sammen med noen som er over atten år skal de samtykke i 
at soningen kan foregå i hjemmet. 
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Kriminalomsorgen skal gi barn som berøres av en beslutning om straffegjennomføring med  
elektronisk kontroll informasjon om straffegjennomføringen, og mulighet til å uttale seg før 
beslutningen tas (Forskrift om straffegjennomføring § 7-9). I praksis betyr dette at foreldrene 
eller kriminalomsorgen skal gi barna informasjon om situasjonen, og innhente barnas synspunkt. 

Straffegjennomføring utenfor fengsel - hjemmesoning: Dersom det er hensiktsmessig for 
å sikre en fortsatt særlig positiv utvikling og motvirke ny kriminalitet, kan kriminalomsorgen 
overføre domfelte til gjennomføring av straffen hjemme med særlige vilkår når halvdelen av 
straffetiden er gjennomført og det ikke er mer enn seks måneder igjen til forventet løslatelse. 
Kriminalomsorgen skal alltid vurdere hjemmesoning for domfelte under 18 år når de har sonet 
halve straffen. Vilkårene for hjemmesoning er strenge.

Strafferamme: Det finnes generelle rammer for hvor lang straff domstolene skal kunne idømme. 
Minste straff som kan ilegges er 14 dager, og lengste straff 21 år. Ut over dette har Stortinget 
satt konkrete rammer for hvilken straff de enkelte handlinger skal kunne medføre. Innenfor 
rammene satt av Stortinget er domstolene gitt forholdsvis vide rammer når straffen skal fast-
settes. Grunnen til dette er at straffen må tilpasses hver enkelt person og hvert enkelt forhold. 

Straff i institusjon: Straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved hel-
døgnsopphold i institusjon som ikke hører inn under kriminalomsorgen, for eksempel en rus- 
behandlingsinstitusjon (§12-soning). Dette er aktuelt når det er nødvendig for at den dom-
felte skal kunne motta behandling for problemer som har vært medvirkende til kriminalitet, 
for eksempel alkohol eller narkotikamisbruk, lettere psykiske problemer, tilpasningsproblemer,  
adferdsforstyrrelser eller lignende, eller når tiltak som sosial rehabilitering, bo- og arbeidstrening 
eller lignende er nødvendig for å forebygge ny kriminalitet. Denne soningsformen skal som 
hovedregel ikke vare lenger enn 12 måneder, og straffegjennomføringen skal i utgangspunktet 
være påbegynt i fengsel før overføring til annen institusjon. Overføring til en institusjon kan skje 
når som helst under straffegjennomføringen, men ofte vil det være mest aktuelt mot slutten av  
soningstiden. Innsatte kan også ha midlertidige opphold i institusjon underveis i soningen. 

Strafferettslige særreaksjoner: Strafferettslige særreaksjoner er alternative reaksjoner til feng-
selsstraff. Det finnes tre typer særreaksjoner: forvaring, tvungent psykisk helsevern og tvungen 
omsorg. De strafferettslige særreaksjonene har som formål å beskytte samfunnet mot framti-
dige skadelige handlinger. Tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg kan ilegges lovbryt-
ere som ikke kan ilegges vanlig straff på grunn av sin mentale tilstand og som var utilregnelige 
i gjerningsøyeblikket. Forvaring anses som en straff, men regnes likevel som en av særreaksjon-
ene. Forvaring kan bare idømmes tilregnelige lovbrytere. 

Sviktfare: Svikt vil i kriminalomsorgen blant annet si at den innsatte begår ny straffbar handling 
under soningstiden, rømmer eller uteblir etter endt permisjon, bryter forutsetninger og permi-
sjonsvilkår, eller på annen måte misbruker permisjonen. 

Særlig høyt sikkerhetsnivå: Se Avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Særreaksjoner: Se Strafferettslige særreaksjoner.

Telefonkontroll: Kriminalomsorgen skal kontrollere telefonsamtaler i fengsler med høyt  
sikkerhetsnivå og i avdelinger med særlig høyt sikkerhetsnivå. Kontroll kan unnlates dersom  
sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. Telefonsamtaler i fengsel med lavere sikkerhets-
nivå og overgangsbolig skal kontrolleres dersom det fremstår som nødvendig av sikkerhets-
messige grunner. Kontroll av telefonsamtaler kan skje ved at samtalen avlyttes, og samtale- 
partene skal på forhånd varsles om avlyttingen. Partene kan pålegges å føre samtalen på et 
språk de ansatte behersker. Dersom kriminalomsorgen mener det er grunn til å tro at tele-
fonsamtaler vil bli misbrukt, for eksempel til planlegging eller gjennomføring av straffbare  
handlinger, kan kriminalomsorgen nekte innsatte å telefonere. 

Tilsynsråd: Tilsynsrådet fører tilsyn med fengsler og friomsorgskontorer, og ser til at be- 
handlingen av de domfelte skjer i samsvar med gjeldende rett. Det finnes tilsynsråd i hver 
av kriminalomsorgens fem regioner. Tilsynsrådene kan ta opp saker etter henvendelse fra de  
domfelte eller innsatte, eller de kan ta opp saker på eget initiativ. 

Tiltalebeslutning: Påtalemyndighetens anklagedokument i straffesaker. En tiltalebeslutning er 
en beslutning gjort av påtalemyndigheten om at det skal reises straffesak mot en person for en 
straffbar handling personen antas å ha begått. En tiltalebeslutning skal blant annet inneholde 
en beskrivelse av den straffbare handling, og angi hvilke straffebestemmelser som er aktuelle.

Tvungen omsorg: Personer som er psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller som erklæres 
psykotisk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket kan ikke idømmes straff. De kan imidlertid 
idømmes overføring til særreaksjonen tvunget psykisk helsevern eller til tvungen omsorg, som 
i tillegg til forvaring utgjør de tre særreaksjonene. Tvungen omsorg skal som hovedregel skje 
gjennom spesialisthelsetjenesten i kommunen.

Tvungent psykisk helsevern: Personer som er psykisk utviklingshemmet i høy grad, eller som 
erklæres psykotisk eller bevisstløs i gjerningsøyeblikket, kan ikke idømmes straff. De kan imidler-
tid idømmes overføring til særreaksjonene tvungent psykisk helsevern eller til tvungen omsorg, 
som i tillegg til forvaring utgjør de tre særreaksjonene. Tvungent psykisk helsevern kan bare skje 
under ansvar av en institusjon som har særlig godkjennelse for det av Helsedirektoratet. 
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Ubetinget fengsel: Ubetinget fengsel er en straff som innebærer at den domfelte må sone i 
fengsel, i motsetning til betinget fengsel (se egen beskrivelse). 

Ungdomsenheter i kriminalomsorgen: Det finnes to fengsler som er tilrettelagt for innsatte 
i alderen 15-18 år. Dette er Ungdomsenheten vest i Bjørgvin fengsel, og Ungdomsenheten Øst 
i Romerike fengsel. Begge enhetene har høyt sikkerhetsnivå, har fire plasser og tar imot både 
varetektsinnsatte og domfelte. Enhetene har et tverretatlig team som skal ivareta ungdommenes 
behov under straffegjennomføringen og forberede tiden etter løslatelse. Enhetene har også et 
tett samarbeid med ulike etater som barnevern, psykisk helsevern, utdanning/opplæring og 
kommunale tjenester som er aktuelle for den enkelte innsatte. 

Ungdomstraff og ungdomsoppfølging: Ungdom mellom 15-18 år som har begått alvorlige 
lovbrudd som ellers ville ha ført til fengselsstraff eller samfunnsstraff kan dømmes til ungdoms-
straff eller ungdomsoppfølging etter dom i retten. Det er konfliktrådet som er ansvarlig for  
gjennomføringen av straffen. Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er en strafferettslig  
reaksjon som bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess og er en tredelt reaksjon der 
ungdommen forplikter seg til å være med i ungdomsstormøte der de må møte de fornærmede 
i saken, delta i utarbeidelsen av en ungdomsplan, samt at et oppfølgingsteam følger ungdom-
men i gjennomføringsperioden.

Utvisning: Dersom den domfelte ikke er norsk statsborger, er det en risiko for å bli utvist  
etter soning. Man kan utvises for to år, fem år, ti år eller varig. Risikoen for utvisning er en 
stor bekymring for mange familier, og kan prege hele soningstiden. Utvisning besluttes av  
utlendingsmyndighetene gjennom et forvaltningsvedtak. Vanligvis blir den utviste også meldt 
inn i Schengen informasjonssystem (SIS) og får innreiseforbud i alle Schengenland, det vil si de 
fleste land i Europa. Som oftest blir den som skal utvises sendt direkte fra fengselet og ut av 
landet i følge med politi. Dersom utvisningssaken ikke er avgjort når dommen er ferdig sonet, 
vil den som skal utvises som regel bli løslatt med meldeplikt. Når utvisningsvedtaket er endelig, 
blir den som skal utvises pålagt å reise ut innen en viss frist. I de fleste tilfeller må man reise ut 
av landet i følge med politi. Man kan bli pålagt å dekke både egne reisekostnader og politiets 
utgifter. 

Vandelsattest: Attest fra politiet som viser om det er registrert lovstridige eller kriminelle 
forhold på vedkommende eller ikke. Det er klare regler for hva som skal stå i politiattester, og 
hvor lenge opplysningene skal stå der. Fengslene innhenter vandelsattest fra politiet før even-
tuell besøkstillatelse innvilges.  

Varetekt: Innsettelse i fengsel i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold. Innsatte 
i varetekt har ikke fått en dom, og varetektsfengsling regnes juridisk sett ikke som straff.   
Varetektsfengsling benyttes hvis en person er mistenkt for alvorlige straffbare forhold og retten 

opplever at personen representerer en fare for samfunnets sikkerhet, eller mener det kan være 
fare for bevisforspillelse. Det er to hovedkriterier som må ligge til grunn for at en person skal 
kunne varetektsfengsles: Lovbruddet må ha en strafferamme på minst seks måneder, og det må 
foreligge såkalt ”skjellig grunn til mistanke”. I tillegg må det enten være grunn til å tro at den 
mistenkte vil unndra seg straff, være fare for bevisforspillelse, være fare for ny straffbar handling, 
eller at den mistenkte selv ønsker varetektsfengsling.

Velferdspermisjon: Velferdspermisjon kan innvilges når det foreligger ”særlige og vektige 
grunner”. Dette kan være begivenheter knyttet til nærmeste familie som bryllup, fødsel, alvorlig 
sykdom og begravelse. Høytidsdager og behov for samvær med familie er i seg selv ikke grunn 
nok. Hensyn til barn skal imidlertid tillegges vekt, særlig i akutte eller andre ekstraordinære 
situasjoner der det er dokumentert at innsattes nærvær kan avhjelpe situasjonen. Det skal  
vurderes om utvidet besøk og telefontid kan være tilstrekkelig som alternativ til velferds- 
permisjon. Velferdspermisjon kan innvilges på et hvert tidspunkt under straffegjennomføringen 
før permisjonstid er oppnådd.
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Denne boken er skrevet til deg som er pårørende til en innsatt eller til en domfelt som  
gjennomfører straff i samfunnet. Når en person settes i varetekt eller får en dom, fører det 
til konsekvenser for mennesker som står han eller henne nær. Mange pårørende føler skyld 
og skam og kan oppleve sinne, avmakt og fortvilelse. Gjennomføring av straff i nær familie 
kan også føre til sosiale, økonomiske, helsemessige og praktiske problemer for pårørende. 
Mange blir redd for hvordan andre vil reagere, og velger kanskje å holde situasjonen skjult for  
omgivelsene. Dersom straffen sones i fengsel, savner pårørende ofte den innsatte og er  
bekymret for hvordan han eller hun har det. 

Pårørendes hverdag er ofte preget av uvisshet, og av spørsmål knyttet til lovbruddet, dommen, 
forhold i fengselet og av tanker om forholdet til den innsatte. For mange pårørende er fengselet 
en ukjent og fremmed verden. Pårørende skal forholde seg til lover og regler på innsiden av 
muren og til et nytt liv på utsiden av muren.

Boken tar for seg ulike temaer knyttet til situasjonen som pårørende, fra pågripelse til løslatelse. 
Boken gir svar på noen av spørsmålene pårørende ofte har. Samtidig som pårørendes egen 
stemme kommer fram gjennom sitater, gir boken mye faktainformasjon, råd og tips. Boken er 
skrevet til pårørende, men vil også være nyttig å lese for andre.

For Fangers Pårørende (FFP) er en landsdekkende støtte- og interesseorganisasjon for pårørende 
til innsatte og domfelte som soner straff i samfunnet. Boken er skrevet av ansatte i FFP med 
fagbakgrunn fra kriminologi, barnevern, psykologi, sosialt arbeid og familieterapi. Boken  
bygger på FFPs arbeid for pårørende og erfaringer pårørende har formidlet om hvordan straffe-
gjennomføring av et familiemedlem påvirker deres liv. Boken er også basert på gjeldende  
lovverk, informasjon fra kriminalomsorgen, samt forskning og litteratur på området.


